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ĪSUMĀ

7. septembrī
1533. Dzimusi Anglijas 
karaliene Elizabete I. 

1822. Brazīlija 
pasludināja neatkarību no 
Portugāles. 

1870. Nogrimstot 
kuģim “HMS Captain”, 
gāja bojā 500 cilvēku. Tā 
bija Lielbritānijā mierlaika 
traģiskākā kuģa katastrofa. 

1977. Vašingtonā 
parakstīja vienošanos, 
saskaņā ar kuru Panamas 
kanāla kontrole no ASV 
pārgāja Panamai. 

2005. Ēģiptes 
prezidentu Hosni Mubaraku 
piekto reizi ievēlēja uz 
sešus gadus garo termiņu 
valsts vadītāja amatā. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Starptautiskā 
kredītreitingu aģentūra “Fitch 
Ratings” saglabājusi Latvijas 
kredītreitingu “A-” līmenī ar 
stabilu kredītreitinga nākotnes 
novērtējumu, aģentūru LETA 
informēja Valsts kases pārstāve 
Eva Šmite-Krēgere. Kā galvenos 
Latvijas pašreizējā kredītreitinga 
līmeņa uzturošos faktorus “Fitch” 
min uzticamo politikas ietvaru, 
dalību Eiropas Savienībā un 
eirozonā, kā arī to, ka Latvijas 
valsts parāda līmenis ir zemāks 
par “A” kredītreitinga līmeņa 
valstu vidējo rādītāju. 

Gvinejā svētdien noticis 
valsts apvērsums, varu sagrābjot 
bruņoto spēku specvienībām, kas 
Rietumāfrikas valstī aizturējušas 
prezidentu Alfu Kondē un uz 
nenoteiktu laiku izsludinājušas 
komandanta stundu. Gvinejas 
sauszemes un gaisa robežas 
ir slēgtas, bet valdība atlaista, 
sacīja bruņoto spēku virsnieks. 
Valstī ar 13 miljoniem iedzīvotāju 
politiskā situācija labu laiku 
bijusi nestabila. ASV Valsts 
departaments nosodījis puču, 
brīdinot, ka var tikt ierobežotas 
ASV iespējas atbalstīt Gvineju. Arī 
ANO ģenerālsekretārs Antoniu 
Gutērrešs nosodījis puču un 
pieprasījis nekavējoties atbrīvot 
prezidentu. 

Latvija. Rīgas parkos un 
vēsturiskajā centrā paredzēts 
samazināt atļauto pārvietošanās 
ātrumu ar skrejriteņiem līdz 15 
un 20 km/h esošo 25 km/h vietā, 
vakar Ceļu satiksmes drošības 
padomes domnīcas diskusijā 
informēja Rīgas mērs Mārtiņš 
Staķis. Politiķis atzīmēja, ka Rīgas 
pašvaldība sākusi sarunas ar 
elektroskrejriteņu nomātājiem 
par attiecīgajiem grozījumiem. 
“Atpūtas parkā Mežaparkā jau 
ātrums ir samazināts līdz 15 
kilometriem stundā. Tā ir vieta, 
kur mēs vēlamies, lai ģimenes, 
kas pastaigājas ar maziem 
bērniem, justos absolūti droši,” 
norādīja Staķis.

Baltkrievijā opozicionāriem bargi cietumsodi
Baltkrievijas tiesa pie-

spriedusi 11 gadus cietu-
mā protestu līderei Marijai 
Koļesņikovai, kas pērn meta 
izaicinājumu diktatoram 
Aleksandram Lukašenko, 
aicinot tautu uz demons-
trācijām pret viņa autori-
tāro varu. Viņas advokāts 
Maksims Znaks notiesāts 
ar desmit gadu cietumsodu.

Krievijas mediju izplatītā vi-
deo no tiesas zāles Koļesņikova 
redzama saslēgta rokudzelžos, 
taču smaidīja un parādīja ar 

rokām sirds simbolu. “Dārgie 
skatītāji, mēs priecājamies jūs 
redzēt,” pirms sprieduma nola-
sīšanas pavēstīja Koļesņikovai 
līdzās stāvošais Znaks. Opozī-
cijas līdere Svjatlana Cihanous-
ka, kura uzturas Lietuvā, viņus 
abus pēc sprieduma pasludinā-
šanas nodēvēja par varoņiem. 
“Režīms vēlas, lai mēs viņus re-
dzētu sagrautus un nogurušus. 
Taču skatieties: viņi smaida un 
dejo,” tviterī raksta Cihanouska. 

Spriedumu nosodījusi Vāci-
ja, to nodēvējot par nepamatotu. 

39 gadus vecā bijusī filharmo-
nijas orķestra flautiste Koļesņi-
kova un Znaks kopš septembra 
atrodas apcietinājumā. Viņi 
abi strādājuši prezidenta ama-
ta kandidāta Viktora Babariko 
komandā, kam jūlijā lietā par 
krāpšanu tika piespriesti 14 
gadi cietumā. Koļesņikova un 
Znaks tika apsūdzēti par nacio-
nālās drošības apdraudēšanu, 
sazvērestību, lai sagrābtu varu, 
un ekstrēmistu organizācijas 
izveidošanu. Prokuratūra bija 
pieprasījusi viņiem 12 gadus 

cietumā, kas ir maksimālais 
soda mērs par šādām apsūdzī-
bām. Kopā ar opozīcijas līderi 
Svjatlanu Cihanousku un kam-
paņas partneri Veroniku Cepka-
lo Koļesņikova vadīja pagājušās 
vasaras masu protestu kustību 
pret Lukašenko. Koļesņikova sa-
cījusi, ka brīvprātīgi Baltkrievi-
ju nepametīs, un tika aizturēta 
pērn septembrī, kad viņa saplē-
sa savu pasi, pretojoties depor-
tēšanai uz Ukrainu. Koļesņikova 
ir vienīgā protestu līdere, kura 
joprojām ir Baltkrievijā.w

Afganistānā Pandžšīras pro-
vincē bāzētās Nacionālās pre-
tošanās frontes (NPF) līderis 
Ahmads Masuds vakar aicināja 
uz tautas sacelšanos pret tali-
biem. “Lai arī kur jūs būtu, 
iekšpusē vai ārpusē, es aicinu 
jūs sākt tautas sacelšanos 
par cieņu, brīvību un mūsu 
valsts labklājību,” medijiem 
nosūtītā audiovēstījumā pazi-
ņoja Masuds. Viņš norādīja, ka 
cilvēki var cīnīties jebkādā for-
mā – vai nu bruņotā cīņā, vai 
rīkojot protestus, un NPF stāvēs 
ar viņiem līdz pēdējam. Masuds 
nekomentēja talibu apgalvoju-
mus, ka viņi sagrābuši Pandž-
šīras provinci. 

Varu Afganistānā pārņē-
musī radikālo islāmistu kustī-
ba “Taliban” pirmdien paziņoja, 

ka pilnībā ieņēmusi Pandžšīras 
provinci, kas bija pēdējā tali-
biem nepakļautā Afganistānas 
province. “Ar šo uzvaru mūsu 
valsts ir pilnībā izvesta no kara 
purva,” paziņojumā apliecināja 
talibu vecākais pārstāvis saka-
riem ar presi Zabihulla Mudža-
hids. Savukārt NPF pirmdien 
paziņoja, ka cīņu turpina. NPF 
atrodas stratēģiskās pozīcijās 
visā Pandžšīras ielejā, teikts 
kustības paziņojumā, norādot, 
ka cīņa pret talibiem un viņu 
partneriem turpināsies. 

Naktī uz pirmdienu tūksto-
šiem talibu ienākuši astoņos 
provinces rajonos, vēsta ziņu 
aģentūra “Associated Press”. 
Talibu un pretošanās kustības 
karotāju starpā Pandžšīrā noti-
kušas sīvas kaujas, vēsta BBC.w

Eiropas Savienībai jāturpina 
palielināt spiedienu, reaģējot uz 
nelegālo migrāciju no Baltkrie-
vijas un notiekošajām represi-
jām pret pilsonisko sabiedrību 
Baltkrievijā, tiekoties ar Īrijas 
ministru Eiropas lietās Tomasu 
Bērnu, uzsvēra Latvijas ārlie-
tu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Aģentūru LETA Ārlietu minis-
trijā informēja, ka pirmdien 
un otrdien darba vizītē Latviju 
apmeklē Bērns. Viņš tikās ne 
tikai ar ārlietu ministru, bet 
arī ar ĀM parlamentāro sekre-
tāri Zandu Kalniņu-Lukaševi-
cu. Sarunu partneri pauda 
gandarījumu, ka Latvijai 
un Īrijai izveidojušās ciešas 
divpusējās attiecības un tās 
vieno ļoti līdzīga sapratne 

par galvenajiem ES dienas-
kārtības jautājumiem un uz-
ticama sadarbība ANO un citās 
starptautiskajās organizācijās. 
Pārrunājot ES un Lielbritānijas 
attiecības pēc breksita, Rinkēvi-
čs uzsvēra, ka būtu jāizvairās no 
vienpusējas rīcības, kas varētu 
mazināt savstarpējo uzticēša-
nos, un iespējamās problēmas 
jāatrisina, izmantojot līgumos 
paredzētos mehānismus. Saru-
nu partneri bija vienisprātis, ka 
dalībvalstīm jāievēro augstā-
kie demokrātijas, tiesiskuma un 
cilvēktiesību standarti. Tāpat 
ārlietu ministrs pauda, ka Lat-
vija ir apņēmības pilna īstenot 
ambiciozās ES klimata politikas 
mērķus, lai līdz 2030. gadam 
samazinātu emisijas.w

Latvijas Banka līdz 5,4% pa-
lielinājusi šī gada iekšzemes kop-
produkta pieauguma prognozi, 
uzsverot, ka Latvijas izaugsme 
ekonomikā patlaban ir strauja, 
izriet no paziņojuma pēc Valsts 
prezidenta Egila Levita tikša-
nās ar Latvijas Bankas prezi-
dentu Mārtiņu Kazāku. Valsts 
prezidenta kancelejas Mediju 
centra vadītāja Justīne Deičma-
ne informēja, ka sarunā Levits 
ar Kazāku pārrunāja aktuālos 
makroekonomikas jautājumus, 
kā arī nepieciešamo rīcību un in-
vestīcijas valsts ilgtspējas laukā. 
Abas puses kā ļoti būtisku 
priekšnoteikumu valsts at-
tīstībai minēja nepieciešamās 
investīcijas ilgtspējā, tai skaitā 
ieguldot mūžizglītībā un darbi-
nieku prasmju apgūšanā, arī digi-
tālo pakalpojumu jomā. Runājot 
par ilgtermiņa investīcijām, tika 
uzsvērta nepieciešamība turpināt 
Administratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanu.w

Beļģijā uz slēgtas šosejas 8 kilometru garumā izvietoti ap 90 tūkstošiem tonnu 
atkritumu, kas palikuši pēc jūnija plūdiem. 

Atlikums

Uzsver nepieciešamību 
palielināt spiedienu

Pandžšīras provincē 
turpina pretoties talibiem

Palielina IKP 
pieauguma 
prognozi

SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.


