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15. septembrī
1821. Neatkarību 
pasludināja Kostarika, 
Gvatemala, Hondurasa, 
Nikaragva un Salvadora. 

1907. Dzimusi 
kinoaktrise Feja Reja, kuru 
vislabāk atceras pēc lomas 
filmā “Karalis Kongs”. 

1916. Sommas kaujā 
pirmo reizi vēsturē tika 
izmantoti tanki. 

1928. Skotu zinātnieks 
Aleksandrs Flemings 
atklāja penicilīnu. 

1978. Miris vācu 
aviokonstruktors Vilhelms 
Meseršmits, kura 
konstruētā “Me262” 1944. 
gadā kļuva par pirmo 
reaktīvo lidmašīnu, kas 
piedalījusies gaisa kaujā. 
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Sudānā spēcīgu lietusgāžu 
izraisītos plūdos ir gājuši bojā 
vismaz 84 cilvēki, kā arī sa-
grautas vai izpostītas desmitiem 
tūkstošu māju, paziņoja varas 
iestādes. “Kopš lietus sezonas 
sākuma 11 štatos Sudānā ir 
gājuši bojā pavisam 84 cilvē-
ki un ievainoti vēl 67,” sacīja 
Nacionālās civilās aizsardzības 
padomes preses sekretārs Abdel-
džalils Abdelrehīms. Upuri gājuši 
bojā noslīkstot, no elektrošoka 
vai sagrūstot mājām. Plūdos 
ir sagruvušas 8408 mājas, bet 
postījumi nodarīti vairāk nekā 
27 200 māju. Lietusgāzes Su-
dānā parasti iekrīt starp jūniju 
un oktobri, un valstī katru gadu 
izceļas plūdi, kas izposta nekus-
tamos īpašumus, infrastruktūru 
un kultūraugu ražas. Saskaņā ar 
ANO aplēsēm stipras lietavas un 
plūdi kopš jūlija skāruši 102 tūk-
stošus cilvēku. Valsts dienvidos ir 
applūduši aptuveni 50 ciemi un 
pajumti zaudējuši 65 000 cilvēku, 
tai skaitā Dienvidsudānas bēgļi, 
kuru nometne applūda.w

Viendzimuma pāru laulības 
vai reģistrētas partnerattiecības, 
kas izveidotas vienā Eiropas Sa-
vienības dalībvalstī, ir jāatzīst arī 
citās, un likumam pret viendzi-
muma laulātajiem un partne-
riem ir jāizturas tāpat kā pret 
pārējā dzimuma partneriem, 
rezolūcijā norādījis Eiropas Parla-
ments. EP preses sekretārs Jānis 
Krastiņš aģentūru LETA informē-
ja, ka rezolūcijā EP uzsvēra, ka ES 
jālikvidē pamattiesību īstenoša-
nas šķēršļi, ar kuriem saskaras 
homoseksuāļu un citu seksuālo 
minoritāšu (LGBTIQ) kopienai 
piederoši iedzīvotāji. Rezolūcijā 
par LGBTIQ personu tiesībām ES, 
kas pieņemta ar 387 balsīm par, 
161 pret un 123 atturoties, EP 

atzīmēja, ka šiem iedzīvotājiem 
visā ES vajadzētu būt iespējai pil-
nībā izmantot ES iedzīvotāju pa-
mattiesības, tostarp tiesības brīvi 
pārvietoties. Tāpat EP deputāti 
atsaucas uz ES Tiesas spriedumu 
“Coman & Hamilton” lietā, kurā 
noteikts, ka jēdziens “laulātais” 
Brīvas pārvietošanās direktīvā 
ir jāattiecina arī uz viendzimu-
ma partneriem, Eiropas Komisijai 
jāveic izpildes panākšanas pasā-
kumi pret Rumāniju, kur valdība 
nav ieviesusi grozījumus tiesību 
aktos, lai ievērotu šo spriedumu. 
EP deputāti arī prasīja, lai EK 
vērstos pret diskrimināciju, ar ko 
saskaras LGBTIQ kopienas Polijā 
un Ungārijā, un aicina turpināt 
ES procedūras pret šīm valstīm.w

Britu raidorganizācija BBC 
noskaidrojusi, ka talibi nogalinā-
juši vismaz 20 civiliedzīvotājus 
Pandžšīras provincē, kas bija 
pēdējā Afganistānas province, 
kas krita talibu rokās. Viens no 
upuriem ir tirgotājs Abduls 
Sami, kurš tika aizturēts 
un apsūdzēts par SIM kar-
šu pārdošanu kaujiniekiem, 
kas cīnās pret talibiem. Pā-
ris dienas vēlāk Sami līķis tika 
izmests netālu no viņa mājām. 
Vietējie avoti ziņoja, ka uz līķa 
bijušas redzamas spīdzināšanas 
pēdas. Kad talibi iegāja Pandž-
šīras ielejā, tie aicināja vietējos 
iedzīvotājus turpināt dzīvi ie-
rastajā gaitā. Taču informācija, 
kas pienāk no provinces, rāda, 

ka daudzas tirdzniecības vietas 
ir pamestas un cilvēki mēģina 
aizbēgt no Pandžšīras. Pastāv 
arī bažas, ka provincē var sākt 
trūkt pārtikas un medikamentu. 
Talibi ir nolieguši, ka uzbruk-
tu civiliedzīvotājiem, taču pēc 
ziņām par hazareju kopienas 
locekļu slepkavībām un policis-
tes nogalināšanu jāsecina, ka 
situācija uz vietas atšķiras no 
talibu solījumiem neatriebties. 

Tikmēr Kandahārā tūksto-
šiem cilvēku vakar sapulcējušies 
uz protestiem pret talibu režīmu, 
paužot neapmierinātību ar izlik-
šanu no mājām bijušajā armijas 
dzīvojamo namu zonā, ziņoja 
bijusī valdības amatpersona un 
vietējā televīzija.w

Dienvidkorejas Godīgas 
tirdzniecības komisija vakar 
piemērojusi interneta gigantam 
“Google” 207,4 miljardu vonu 
(150 miljonu eiro) naudassodu 
par dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu mobilo 
operētājsistēmu un lietotņu tirgos, 
teikts komisijas publiskotajā 
paziņojumā. Šis naudassods 
piemērots vairākas nedēļas pēc 
tam, kad Dienvidkoreja izdeva 
likumu, aizliedzot tādiem lietotņu 
veikalu operatoriem kā “Google” 
un “Apple” iespēju piespiest 
programmatūru izstrādātājus 
izmantot to maksājumu sistēmas. 

Vācijas kanclere Angela 
Merkele pirmdien paziņoja, 
ka Rietumbalkānu reģiona 
valstu uzņemšana Eiropas 
Savienībā ir bloka “absolūtās 
ģeostratēģiskās interesēs”. Par 
ietekmi Rietumbalkānu reģionā 
sacenšas Rietumi, Ķīna un 
Krievija. ES dalībvalstīm “vienmēr 
vajadzētu paturēt prātā to, ka 
mūsu absolūtās ģeostratēģiskās 
interesēs ir tiešām uzņemt 
šīs valstis Eiropas Savienībā”, 
sacīja Merkele, kas šogad atstās 
kanclera amatu. Sešas Balkānu 
valstis – Albānija, Bosnija un 
Hercegovina, Kosova, Melnkalne, 
Serbija un Ziemeļmaķedonija – 
mēģina panākt uzņemšanu ES un 
ir dažādās stadijās savā ceļā uz 
dalību blokā. 

Polijas un Krievijas līgums 
par dabasgāzes piegādi netiks 
atjaunots pēc termiņa beigām 
nākamā gada decembrī, paziņojusi 
Polijas valdības amatpersona. 
Saskaņā ar 1996. gadā parakstīto 
līgumu ar Krievijas gāzes 
koncernu “Gazprom” Polija ik gadu 
iegādājas līdz deviņiem miljardiem 
kubikmetru dabasgāzes. Polija 
gadā patērē aptuveni 17 miljardus 
kubikmetru. Viņš piebilda, ka 
jaunais cauruļvads ļaus sagādāt 
Polijas ekonomikai nepieciešamo 
dabasgāzi no citiem avotiem, nevis 
Krievijas. 

Pilnībā valsts apmaksā-
tu vakcināciju pret sezonālo 
gripu turpmāk varēs saņemt 
plašāks iedzīvotāju loks, 
vakar lēma valdība. Pilnī-
bā valsts apmaksāta gripas 
vakcīna joprojām tiks veikta 
arī ārstniecības personām 
un sociālo aprūpes centru 
darbiniekiem un klientiem. 

Savukārt pašreizējais 50% 
apmaksas kompensācijas me-
hānisms gripas vakcinācijai tiks 
aizstāts ar valsts 100% apmak-
sātu vakcināciju senioriem, kas 
ir vecāki par 65 gadiem, un per-
sonām ar hroniskām slimībām. 
Tādējādi ārstniecības iestādes, 

kurām ir līgums ar Nacionālo 
veselības dienestu par pretgri-
pas vakcinācijas veikšanu, sezo-
nālās gripas izplatības laikā no 
2021. gada 15. septembra līdz 
2022. gada 1. maijam veiks no 
valsts budžeta līdzekļiem ap-
maksātu vakcināciju pret sezo-
nālo gripu arī bērniem vecumā 
no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem 
ar hroniskām plaušu slimībām, 
ar hroniskām kardiovaskulārām 
slimībām neatkarīgi no to cē-
loņa, ar hroniskām vielmaiņas 
slimībām, ar hroniskām nieru 
slimībām, kā arī bērniem ar 
imūndeficītu. Tāpat valsts ap-
maksāta vakcinācija pret gri-

pu tiks veikta bērniem vecumā 
no diviem gadiem, kuri saņem 
imūnsupresīvu terapiju, kā arī 
bērniem, kuri ilgstoši saņem te-
rapiju ar “ac. acetylsalicylicum”. 

Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) Infekcijas 
slimību riska analīzes un profi-
lakses departamenta direktors 
Jurijs Perevoščikovs stāstīja, ka 
gripa mēdz būt īpaši bīstama pēc 
neaktīvām sezonām, kāda Latvi-
jā bijusi iepriekšējā, tādēļ gripas 
uzliesmojuma risks šogad ir ļoti 
bīstams. Turklāt bīstamību vēl 
paaugstina arī Covid-19 faktors. 
Tāpat pastāv risks, ka var izpla-
tīties jauni gripas celmi – viens 

šāda veida gadījums Latvijā no-
vērots jau vasarā. “Visdrošākais 
variants, lai jebkura valsts nebū-
tu bezspēcīga pret gripu, kas ta-
gad nāk, ir vakcinēt riska grupas,” 
sacīja epidemiologs, norādot, ka 
agrāk, kad gripas vakcīnu varēja 
saņemt tikai ar recepti, tās nebija 
sevišķi pieejamas. Atbilstoši SPKC 
novērtējumam 2021./2022. gada 
gripas sezonai būtu nepiecieša-
mas 185 000 pretgripas vakcī-
nas devu. Lai nodrošinātu valsts 
apmaksātu pretgripas vakcīnu 
attiecīgajām iedzīvotāju grupām 
2021./2022. gada gripas sezonā, 
kopējās izmaksas ir 2,147 miljoni 
eiro.w

Gripas potes varēs saņemt plašāks cilvēku loks

Spānijas austrumos – Valensijā – ļaudis steidz baudīt aizejošās vasaras siltās dienas. 

Vasara turpinās

Aicina visā Eiropā atzīt 
viendzimuma pāru laulības  

Ziņo par izrēķināšanos 
ar civiliedzīvotājiem

Plūdos gājuši bojā 
desmitiem cilvēku


