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13. septembrī
1503. Mikelandželo sāka 
darbu pie Dāvida statujas. 

1971. Ņujorkas štata 
policija un Nacionālie gvar-
di triecienā ieņēma Atikas 
cietumu, lai izbeigtu piecas 
dienas ilgos nemierus un 
aplenkumu. Operācijas lai-
kā gāja bojā 31 ieslodzītais 
un 11 cietumsargi, kas bija 
sagrābti par ķīlniekiem. 

1985. Kompānija 
“Nintendo” izlaida savu ār-
kārtīgi pieprasīto videospēli 
“Super Mario Bros”. 

1999. Bumbas sprā-
dzienā pie daudzstāvu 
dzīvojamās mājas Maskavā 
tika nogalināti vismaz 119 
cilvēki. 
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ASV sestdien ar svinī
gām ceremonijām pieminēja 
2001. gada 11. septembra te
roraktu 20. gadadienu, līde
riem uzsverot nacionālo vie
notību kā ASV lielāko spēku. 
Ceremonijā Ņujorkā 11. sep
tembra traģēdijas memoriālā 
tika nolasīti teroristu organi
zācijas “Al Qaeda” sarīkotajā 
uzbrukumā nogalināto teju 
3000 cilvēku vārdi.

ASV prezidents Džo Baidens 
savā uzrunā aicināja uz nacio-
nālo vienotību, norādot, ka tā 
ir ASV lielākais spēks. “Dienās, 
kas sekoja 2001. gada 11. sep-
tembrim, mēs redzējām varonī-
bu visur – gaidītās un negaidītās 

vietās. Mēs arī redzējām kaut 
ko, kas ir pārāk rets – patiesu 
nacionālās vienotības sajūtu,” 
teica Baidens videovēstījumā. 
“Cīņā par Amerikas dvēseli vie-
notība ir mūsu lielākais spēks. 
Vienotība nenozīmē, ka mums 
jātic vienam un tam pašam, bet 
mums jābūt ar fundamentālu 
cieņu un ticību citam pret citu 
un pret šo nāciju,” sacīja ASV 
prezidents. 

2001. gada teroraktos sa-
grauto Pasaules tirdzniecības 
centra debesskrāpju vietā, tā 
dēvētajā “Ground Zero” jeb nul-
les punktā, ceremonija sākās 
pulksten 8.30. No sešiem klu-
suma brīžiem pirmais bija pulk-

Pagājuši 20 gadi, kopš terorakts mainīja kārtību pasaulē
sten 8.46. Ar zvanu skaņām tika 
atgādināts par brīdi, kad pirmā 
nolaupītā lidmašīna ietriecās 
Pasaules tirdzniecības centra 
Ziemeļu tornī. 9.03 sekoja otrs 
klusuma brīdis, pieminot mirkli, 
kad Dienvidu tornī ietriecās otra 
lidmašīna. Pulksten 9.37 tika 
pieminēta nolaupītās lidmašī-
nas ietriekšanās Pentagonā. 
Tur tika nogalināti 184 cilvēki, 
kas atradās lidmašīnā un Aiz-
sardzības ministrijas ēkā. 9.59 
– brīdis, kad sabruka Dienvidu 
tornis. 10.03 tika pieminēti no-
tikumi ceturtajā lidmašīna, kas 
nogāzās laukā Šanksvilā, Pen-
silvānijā, pēc pasažieru cīņas ar 
teroristiem. Pulksten 10.28, kad 

sabruka Ziemeļu tornis, sākās 
beidzamais klusuma brīdis. 

Rietumvalstu līderi šajās 
dienās apliecinājuši solidaritāti 
ar ASV, uzsverot, ka 2001. gada 
teroraktu uzbrucēji nav iznīci-
nājuši Rietumu vērtības. Liel-
britānijas karaliene Elizabete 
II norādīja, ka upuri un izdzī-
vojušie ir viņas lūgšanās, vien-
laikus viņa apliecināja cieņu “to 
kopienu izturētspējai un apņē-
mībai, kas apvienojās, lai dzīvi 
atjaunotu”. Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš pauda, ka mūsu 
pienākums ir kopā ar sabiedro-
tajiem neatlaidīgi turpināt cīņu 
pret terorismu, lai novērstu tra-
ģēdiju atkārtošanos.w

Vācijas, Francijas un Polijas 
ārlietu ministri tikšanās laikā 
Veimārā vienojušies ieturēt ko-
pēju kursu attiecībās ar Balt-
krievijas līderi Aleksandru Lu-
kašenko. “Situācija Baltkrievijā 
ir apkaunojums Eiropas vidū,” 
sacīja Vācijas ārlietu ministrs 
Heiko Māss, apsūdzot Luka
šenko represiju izmantošanā, 
lai panāktu mieru valstī. Vā-
cijas ārlietu ministrs arī nosodīja 
Lukašenko draudus atļaut masu 
migrāciju uz Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīm. Polijas ārlietu 
ministrs Zbigņevs Rau aicināja 
ieņemt kopīgu nostāju pret Lu-
kašenko režīmu. Viņš norādīja, 
ka Polija ar nemierīgu sirdi seko 
līdzi situācijai Baltkrievijā un 
Lukašenko centieniem centrali-

zēt varu. Arī Francijas ārlietu mi-
nistrs Žans Īvs Ledriāns uzsvēra 
nepieciešamību pēc sadarbības. 
Vācijas kanclere Angela Merkele 
sestdien aicināja Baltkrieviju pa-
līdzēt migrantiem, nevis censties 
iesūtīt viņus Eiropas Savienī-
bā. Viņa šos Lukašenko režīma 
centienus nodēvēja par hibrī-
duzbrukumiem. “Es uzskatu, 
ka tas ir pilnīgi nepieņemami 
– īstenot šādus hibrīduzbruku-
mus, izmantojot cilvēkus,” sacī-
ja kanclere, norādot, ka par šo 
jautājumu runājusi ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu. 
Šie migranti būtu jāatbalsta 
humānās palīdzības organizā-
cijām, un “Polijas pusei jābūt 
atvērtai šādai rīcībai”, piebilda 
kanclere.w

Varakļānu novadā sa-
sniegta augstākā vēlētāju 
aktivitāte 2021. gada pašval-
dību vēlēšanās – sestdien 
uz vēlēšanu iecirkņiem 
devušies 59,39% balss
tiesīgo, turpretī Rēzek
nes novadā šis rādītājs 
sasniedzis vien 25,97%, 
rāda Centrālās vēlēšanu 
komisijas(CVK) apkopotie 
dati. Pašvaldību vēlēša-
nās jūnijā Latvijā kopumā 
nobalsoja 34,09% balsstie-
sīgo (pēc CVK). Varakļānos, 
savācot aptuveni divas 
trešdaļas balsu, ir uzvarējusi 
partija “Latvijas attīstībai”, 
kuras saraksta augšgalā ir 
novada līdzšinējais priekšsē-
dētājs Māris Justs. Savukārt 
Rēzeknē “Jaunās Vienotības”, 
“Kustības Par!” un Latgales 
partijas apvienotais saraksts 
ieguvis sešas no 19 vietām, 
tas ir tikpat, cik “Saskaņa”, 
rāda CVK apkopotie dati.w

Latvija. Rundāles pils baroka 
stila franču dārzs ieguvis Eiropas 
Dārza balvu kategorijā “Vēstu-
riska parka vai dārza pārvaldība 
vai attīstība”, rāda organizācijas 
“Eiropas Dārzu mantojuma tīkls” 
mājaslapā publiskotā informācija. 
Rundāles pils dārzs šajā kategorijā 
ieguvis 1. vietu, pārspējot Lauteru 
pils dārzu Lielbritānijā un Marke-
sakas pils dārzu Francijā. Eiropas 
Dārza balva tiek pasniegta kopš 
2010. gada. Kategorijā “Kultūr-
ainavas aizsardzība vai attīstība” 
1. vietu ieguvis bijušās hidraulikas 
zinātnes laboratorijas teritorijā ie-
stādītais mežs Nīderlandē, Markne-
ses ciematā, bet kategorijā “Laik-
metīga parka vai dārza dizains vai 
koncepcija” 1. vietu ieguvis dārzs 
“The Third Train” Kompjeņas mežā 
Francijas ziemeļos.

Latvija. Piektdien militāro 
mācību “Namejs 2021” laikā 
Ādažu poligonā negadījumā cietuši 
trīs sabiedroto spēku karavīri, 
aģentūru LETA informēja Aizsar-
dzības ministrijā. Karavīri nogādāti 
ārstniecības iestādē. Viens karavīrs 
pēc medicīniskās apskates no 
ārstniecības iestādes izrakstīts, 
savukārt divi cietušie turpinās ār
stēties slimnīcā, bet viņu veselības 
stāvoklis esot vērtējams kā stabils. 
Nacionālie bruņotie spēki sākuši 
negadījuma apstākļu izvērtēšanu 
un informējuši par negadījumu 
cietušo karavīru tuviniekus.

Vācijas uzņēmums “BioNTech” 
Covid19 vakcīnu, ko tas izstrādājis 
kopīgi ar ASV farmācijas lieluzņē-
mumu “Pfizer”, lūgs apstiprināt 
izmantošanai 5–11 gadus veciem 
bērniem, pavēstīja “BioNTech” 
vadītāja Ezlema Tiredži. Main-
cā, Vācijas rietumos, bāzētais 
uzņēmums jau sācis gatavoties 
vakcīnas ražošanai bērniem, sacīja 
“BioNTech” vadītāja. Preparāts būs 
tāds pats kā tas, kas tiek izmantots 
pieaugušajiem, tikai tiks ievadīts 
mazākās devās. “BioNTech” šobrīd 
izvērtē datus par bērniem no sešu 
mēnešu vecuma, un šie rezultāti 
tiks publiskoti līdz gada beigām. 

Kopīga nostāja 
Baltkrievijas jautājumā

Saeimā iesniegti grozījumi 
“Dzīvnieku aizsardzības likumā”, 
kas paredz no 2026. gada 1. jan-
vāra aizliegt Latvijā kažokzvēru 
audzēšanu ar mērķi iegūt kažok-
ādas. Likumprojektu sagata
voja deputāti no teju visām 
Saeimas frakcijām, kas pār
stāv gan valdības koalīciju, 
gan opozīciju. Tikai no Nacio-
nālās apvienības likumprojektu 
nav parakstījis neviens deputāts. 
Iespējams, tas saistīts ar faktu, 
ka par kažokzvēru audzēšanas 
nozari atbildīgo Zemkopības mi-
nistriju vada šīs partijas biedrs 
Kaspars Gerhards. 

Likumprojekta anotācijā 
teikts, ka dzīvnieku audzēšana 
un nogalināšana kažokādu dēļ 
ir neētisks, cietsirdīgs un izzū-
došs uzņēmējdarbības veids, kam 
mūsdienās vairs nav attaisnoju-
ma. Tas piesārņo vidi un nedod 

pienesumu tautsaimniecībai. 
Saskaņā ar sabiedriskās domas 
izpētes centra SKDS 2021. gada 
jūnijā veikto socioloģisko aptauju, 
63% Latvijas iedzīvotāju neat-
balsta dzīvnieku audzēšanu un 
nonāvēšanu kažokādu ieguvei. 
Turklāt vairāk nekā 40 000 cil-
vēku parakstījuši tiešsaistes petī-
ciju Saeimai par zvēraudzēšanas 
aizliegumu vietnē www.kazoki.lv. 
Aizliegt Latvijā zvēraudzēšanu 
aicina arī vairāk nekā 50 mūsu 
valsts nevalstiskās organizācijas. 

2021. gada jūnijā Latvijā bija 
reģistrētas astoņas zvēraudzēta-
vas. Nozares nodokļu ienākumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa, uzņēmumu ienākuma nodok-
ļa un pievienotās vērtības no-
dokļa gan 2019., gan 2020. gadā 
bija negatīvi, proti, PVN atmak-
sas pārsniedza ieņēmumus no 
pārējiem nodokļiem.w

Grib aizliegt kažokzvēru audzēšanu

Rekordaugsta 
aktivitāte

Seulā izstrādātāji demonstrē robotu hameleonu, kurš ar savu mākslīgo ādu spēj mai-
nīt krāsu atkarībā no apkārtnes toņiem. 

Hameleons
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