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1394. Francijas karalis 
Šarls VI pavēlēja izraidīt no 
valsts visus ebrejus.

1630. Nodibināja 
Bostonas pilsētu.

1944. Dzimis austriešu 
piedzīvojumu meklētājs 
un alpīnists Reinholds 
Mesners.

1957. Sašutis par 
deviņu melnādaino 
skolnieku neielaišanu kādā 
Arkanzasas skolā, džeza 
mūziķis Lūiss Ārmstrongs 
paziņoja, ka nepiedalīsies 
ASV valdības sponsorētajā 
turnejā pa Padomju 
Savienību. 

1970. Jordānijā sākās 
pilsoņu karš.
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Eiropas Parlamenta deputāti 
aicina izstrādāt jaunu Eiropas 
Savienības stratēģiju demokrā-
tijas veicināšanai Krievijā, aģen-
tūru LETA informēja EP preses 
sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš. 
Viņš pavēstīja, ka EP rezolūcijā 
uzsvērts, ka Eiropai ir jādod 
pretspars Kremļa agresīva-
jai politikai, vienlaikus liekot 
pamatus sadarbībai ar nākot-
nes demokrātisko Krieviju. 
Novērtējot ES un Krievijas attie-
cību stāvokli, EP norādīja, ka ir 
skaidri jānošķir Krievijas tauta 
no Putina režīma, kurš ir “stag-
nējoša autoritārā kleptokrātija, 
kuru vada oligarhu loka ieskauts 
prezidents, kas valdīs līdz mūža 
beigām”. Rezolūcija tika pieņemta 
ar 494 balsīm par, 103 pret un 72 
atturoties. EP akcentēja, ka ES ir 

jāveido alianse ar ASV un citiem 
līdzīgi domājošiem partneriem, 
lai līdzsvarotu Krievijas un Ķī-
nas centienus vājināt demokrā-
tiju visā pasaulē un destabilizēt 
Eiropas kārtību. Būtu jāparedz 
kopīgas sankcijas, pasākumi ne-
likumīgu finanšu plūsmu apka-
rošanai un atbalsts cilvēktiesību 
aktīvistiem. Tāpat ES ir jāturpina 
atbalstīt Austrumu partnerības 
valstis, piemēram, Ukraina vai 
Gruzija, un jāveicina uz tuvinā-
šanos ES vērstas reformas un 
pamatbrīvību stiprināšana šajā 
reģionā. Tāpat ir jāatbalsta de-
mokrātiskas reformas Krievijā. 
Rezolūcijā uzsvērts, ka ES ir jāsa-
mazina sava atkarība no Krievijas 
gāzes, naftas un citām izejvielām, 
vismaz tik ilgi, kamēr pie varas ir 
prezidents Putins.w

Pirmo reizi kopš Covid-19 
pandēmijas sākuma uzņēmu-
mu vadītāji ir optimistiski nos-
kaņoti par globālās ekonomikas 
izaugsmes perspektīvām, lieci-
na 2021. gada KPMG globālais 
pētījums “CEO Outlook” – uzņē-
mumu vadītāju aptauja par viņu 
nākotnes plāniem. KPMG “2021 
CEO Outlook” ir apkopoti vairāk 
nekā 1300 uzņēmumu vadītāju 
viedokļi par stratēģiju un uzņē-
mumu attīstības izredzēm turp-
māko trīs gadu laikā un secināts, 
ka 60% no aptaujātajiem ir 
pārliecināti, ka globālā eko-
nomika turpmāko trīs gadu 
laikā augs. Janvārī un februārī 
veiktajā aptaujā šāds viedoklis 
bija 42%. Lūgti aprakstīt, kādi 
riski varētu pastāvēt trīs gadu 

griezumā, vadītāji identificēja 
šādas trīs galvenās risku jomas 
– piegādes ķēdes, kiberdrošība un 
klimata izmaiņas. 56% no aptau-
jātajiem vadītājiem visā pasaulē 
atzīst, ka pandēmijas laikā viņu 
uzņēmumu piegādes ķēdē ir bi-
jušas vērojamas grūtības. 30% 
respondentu nākamo trīs gadu 
laikā plāno ilgtspējīgas attīstības 
pasākumos ieguldīt vairāk nekā 
10% no saviem ieņēmumiem, un 
87% respondentu uzskata, ka 
viņu uzņēmuma mērķis ir paaug-
stināt zīmola reputāciju. KPMG 
“CEO Outlook” aptaujas pamatā 
ir 1325 globālā tirgus uzņēmu-
mu vadītāju atbildes (Austrālija, 
Kanāda, Ķīna, Francija, Vācija, 
Indija, Itālija, Japāna, Spānija, 
Apvienotā Karaliste un ASV).w

Francijā aptuveni 3000 
slimnīcu un pansionātu dar-
binieki, kuri nav vakcinēju-
šies pret Covid-19, atstādināti 
no darba pienākumu pildīša-
nas bez algas saglabāšanas, 
ceturtdien radio RTL paziņojis 
veselības ministrs Olivjē Verāns. 
Viņš piebilda, ka vēl vairāki des-
miti cilvēku ir iesnieguši atlūgu-
mu, jo nav vēlējušies vakcinēties. 
Ministrs norādīja, ka veselības 
aprūpes nozarē kopumā strādā 
2,7 miljoni cilvēku, un veselības 
aprūpes pakalpojumi ir nodro-
šināti.

Francijā no 15. septembra 
vismaz vienu vakcīnas devu 
jābūt saņēmušiem slimnīcu 
un pansionātu darbiniekiem, 
ugunsdzēsējiem, civilās aiz-
sardzības un žandarmērijas 
darbiniekiem.w 

Francijas bruņoto spēku 
operācijā Sāhelas reģionā 
nogalināts džihādistu grupējuma 
“Islāma valsts Lielsahārā” 
vadītājs Adnans Abu Valids al 
Sahravi, kurš tika meklēts par 
nāvējošiem uzbrukumiem ASV 
karavīriem un ārvalstu palīdzības 
darbiniekiem. “Šis ir vēl viens liels 
panākums mūsu cīņā pret teroristu 
grupējumiem Sāhelā,” rakstīja 
Makrons, neminot vietu vai citas 
šīs operācijas detaļas. Sahravi bija 
personīgi pavēlējis nogalināt sešus 
Francijas humānās palīdzības 
darbiniekus un viņu gidus un 
šoferus Nigērā 2020. gadā. 

Vācijas Bavārijas federālajā 
zemē trešdien izcēlušies kautiņi 
demonstrācijā pret kampaņu 
cilvēku vakcinēšanai pret Covid-19. 
Policija ziņo, ka trešdienas rītā 
pie skolas Kešingā, netālu no 
Ingolštates, bija sapulcējušies 
aptuveni 15 protestētāji. Viņi 
uzbruka mobilajai vakcinēšanas 
komandai un notika fiziska 
konfrontācija, ziņo policija. Tikmēr 
Saksijā neidentificētas personas 
apmētājušas vakcinācijas centru 
ar Molotova kokteiļiem. Taču 
degmaisījums neuzliesmoja, tādēļ 
tie neizraisīja ugunsgrēku un 
nenodarīja nekādus bojājumus. 

ANO Ģenerālajā asamblejā 
Ņujorkā visiem delegātiem 
nākamnedēļ būs jāuzrāda 
pierādījums par vakcinēšanos pret 
Covid-19, apstiprināja Ņujorkas 
pilsētas pašvaldība, izraisot 
Krievijas sašutumu. Delegātiem 
jābūt vakcinētiem, lai varētu ieiet 
debašu zālē, Ņujorkas mēra birojs 
paziņoja Ģenerālās asamblejas 
prezidentam vēstulē, kas datēta 
ar 9. septembri. Krievijas 
vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja 
pieprasīja steidzami sarīkot 
Ģenerālās asamblejas sanāksmi, 
lai apspriestu šo lēmumu. 
Viņš nosauca to par “skaidri 
diskriminējošu pasākumu” un 
piebilda, ka delegātu neielaišana 
zālē ir “skaidrs ANO hartas 
pārkāpums”. 

Kosmosa transporta uzņēmums “SpaceX” pirmoreiz nosūtījis Zemes orbītā 
kosmosa kuģi ar pilnīgi civilu apkalpi, kurā ir divi vīrieši un divas sievietes.

Saeima vakar noraidīja 
Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) Saeimas frakcijas depu-
tātu priekšlikumu izteikt ne-
uzticību veselības ministram 
Danielam Pavļutam. Par mi-
nistra atbrīvošanu no amata 
balsoja 34 deputāti, bet pret 
bija 50 parlamentārieši. 

Debatēs ZZS deputāts Edgars 
Tavars norādīja, ka Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš un 
Pavļuts iepriekš solīja, ka vakci-
nācija būs brīvprātīga, bet vēlāk 
tika plānota “obligātā vakcinēša-
nās”. Kā problēmas ZZS politiķis 
minēja, ka Latvijā ir viena no 
zemākajām vakcinācijas aptve-
rēm, tāpat daļai no audzēkņiem 

skolās ir jānēsā maskas “no zva-
na līdz zvanam”. 

Pavļuta pārstāvētās “Attīs-
tībai/Par!” (AP) Saeimas frak-
cijas priekšsēdētājs Juris Pūce 
norādīja, ka Pavļuts uzņēmās 
veselības ministra pienākumus 
pandēmijas viducī. Pūce uzsvēra, 
ka daudzi jau aizmirsuši situāciju 
2020. gada janvārī, kad kavējās 
vakcīnu piegādes un kad vese-
lības nozare bija pārslogota ar 
Covid-19 otrā viļņa pacientiem. 
Tolaik bija jāgatavojas liela cil-
vēku skaita vakcinēšanai, kas 
arī ticis izdarīts, norādīja Pūce. 
AP frakcijas vadītājs uzsvēra, ka 
Covid-19 pandēmiju apvij plaša 
apjoma dezinformācija, neiedo-

mājamas baumas un viltus ziņas.
Opozīcijas deputāts Didzis 

Šmits debatēs savukārt uzsvēra, 
ka Covid-19 izplatības mazinā-
šana nav iespējama bez sabiedrī-
bas uzticības. Necilvēcīga kļūda 
ar bērnu vakcināciju ar nepare-
dzētām vakcīnām ir vēl viens 
kliedzošs gadījums, kas nevei-
cina uzticību, akcentēja Šmits. 
Politiķis pauda, ka “prātam nav 
aptverams”, ka veselības mi-
nistrs Pavļuts joprojām neesot 
izskaidrojis, kā tas varēja notikt, 
kā arī nav apliecinājis, ka šāda 
situācija neatkārtosies. 

Deputāts, Veselības minis-
trijas parlamentārais sekretārs 
Ilmārs Dūrītis uzsvēra, ka nav 

slēpti secinājumi par vienu no 
opozīcijas pārmetumiem – vak-
cinācijas kļūdu attiecībā uz jau-
niešiem. Veselības inspekcija ir 
secinājusi, ka pusē gadījumu ne-
atbilstoša vakcinācija ir veikta 
ar “Moderna” vakcīnu, kas īsu 
laiku pēc tam tika reģistrēta arī 
jauniešu vakcinēšanai, atzīmēja 
Dūrītis. Viņš teica, ka ministram 
krīzes laikā ir izdevies paveikt 
vairāk nekā citiem ministriem 
miera laikā. Politiķis norādīja, ka 
Latvijā ir novērsts tāds Covid-19 
saslimšanas apjoms, kāds piedzī-
vots vairākās citās valstīs, tāpat 
veselības aprūpes nozare, tajā 
skaitā slimnīcas, tagad esot daudz 
labāk sagatavojušās Covid-19.w

Pavļuts iztur neuzticības balsojumu 

Aicina izstrādāt stratēģiju 
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Uzņēmumu vadītāji 
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Darbu neturpina 
ap 3000 nevak-
cinētu cilvēkuKosmosā


