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20. septembrī
1187. Saladina karaspēks 
uzsāka Jeruzalemes 
aplenkumu.

1519. Ferdinands Mage
lāns ar apmēram 270 vīru 
komandu uzsāka pasaules 
apkuģošanas ekspedīciju.

1633. Inkvizīcija sāka 
tiesāt Galileo Galileju par 
viņa apgalvojumiem, ka 
Zeme riņķo ap Sauli.

1990. VDR parlaments 
un VFR apakšpalāta 
apstiprina līgumu par abu 
valstu apvienošanu.

2019. Trīs dienas 
pirms ANO Klimata samita 
starptautiskā protesta akcijā 
tūkstošiem jauniešu un pie
augušo pieprasa no politi
ķiem aktīvāku rīcību cīņā ar 
klimata izmaiņām. Tā ir viena 
no lielākajām vides aizstāvju 
akcijām, kāda notikusi.

ŠAJĀ DIENĀFOTOFAKTS

SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.
FOTO – AFP/LETA

Polijas premjerministrs 
Mateušs Moraveckis pagājušajā 
nedēļā sacījis, ka atbilstoši šīs 
valsts valdības datiem Baltkrievijā 
ir vairāk nekā 10 000 cilvēku, 
iespējams, krietni vairāk, kuri 
pārvietoti no Tuvajiem Austrumiem, 
pamatā no Irākas, bet arī no Sīrijas, 
lai veiktu hibrīduzbrukumu. Uz 
Polijas, kā arī Lietuvas un Latvijas 
robežas ar Baltkrieviju pēdējo 
mēnešu laikā izveidojusies krīze, jo 
robežu lielā skaitā nelegāli mēģina 
šķērsot migranti, kurus pierobežā 
nogādājis autoritārā līdera 
Aleksandra Lukašenko režīms. Šādi 
Lukašenko cenšoties atriebties 
Rietumiem par sankcijām, kas 
Minskai noteiktas prezidenta 
vēlēšanu falsifikācijas un opozīcijas 
protestu brutālās apspiešanas dēļ.

ASV Teksasas štatā zem robežtilta 
ar Meksiku izvietoti vairāk nekā 
10 000 nelegālo migrantu, kuru 
liela daļa ir ieceļotāji no Haiti, 
pavēstīja ASV amatpersonas, 
situācijai radot jaunus izaicinājumus 
ASV prezidenta Džo Baidena 
imigrācijas politikai. ASV Muitas 
un robežsardzes dienests ziņo, ka 
lielākā daļa migrantu, kas ieceļojuši 
vieni, un daudzas ģimenes tiks 
izraidītas atbilstoši ASV likumu 
kodeksa 42. nodaļas nosacījumiem, 
kas ierobežo imigrāciju Covid19 
pandēmijas dēļ.

Francijas galvaspilsētas 
Parīzes Dievmātes katedrāle, 
kas smagi cieta ugunsgrēkā 
2019. gadā, beidzot ir gatava 
atjaunošanas darbiem, paziņojusi 
Francijas valsts aģentūra, kas 
pārrauga rekonstrukciju. Ēkas 
nostiprināšana un tīrīšana ilga 
divus gadus. Tagad tiks sāktas 
sarunas ar uzņēmumiem par 
atjaunošanas darbiem. Plānots 
izsludināt aptuveni 100 konkursus 
dažādu darbu veikšanai. Katedrāles 
atjaunošanu plānots sākt ziemā un 
pabeigt 2024. gadā.

Latvijas nacionālās lidsa-
biedrības “AirBaltic” apkal-
poto maršrutu skaits šogad 
pārsniedzis 2019. gada rādī-
tāju, kad vēl nebija sākusies 
Covid-19 pandēmija. 

Ja 2019. gadā “AirBaltic” sa-
vienoja Baltijas reģionu ar 88 
maršrutiem Eiropā un ārpus 
tās, tad šogad lidsabiedrības 
tīklā ir 94 maršruti, ieskaitot 
gan tos, kuros regulārie lidojumi 
jau tiek izpildīti, gan tos, kuros 
lidojumus ir paredzēts izpildīt 
ziemas sezonā.

Uzņēmuma izpilddirektors 
Martins Gauss norādīja, ka, lai 
saglabātu nozīmīgu savienoja-
mību un apmierinātu pieprasī-
jumu pēc atpūtas ceļojumiem, 
šovasar “AirBaltic” sākusi lidoju-
mus uz jauniem galamērķiem.w

Četri amatieri kosmonauti 
veiksmīgi nolaidušies Atlantijas 
okeānā pēc trim izplatījumā 
pavadītām dienām. Tā ir pirmā 
pilnībā no civiliedzīvotājiem 
komplektētā komanda, kas 
jebkad ir aplidojusi zemes-
lodi. 

Ekipāžas komandieris bija 
miljardieris Džareds Aizekmens, 
kurš par visām četrām vietām 
“Crew Dragon” gaisakuģī uzņē-
mējam Elonam Maskam esot 
samaksājis aptuveni 200 mil-

jonus ASV dolāru, lēš žurnāla 
“Time” aprēķini.

Miljardieris pats izvēlējies 
pārējos lidojuma dalībniekus, 
par kuriem kļuva ģeozinātniece 
Siana Proktore, ārsta palīdze 
Heilija Arseno un 42 gadus ve-
cais ASV Gaisa spēku veterāns 
Kriss Sembroskis.

Šī bija trešā reize, kad Elona 
Maska uzņēmums nogādājis cil-
vēkus kosmosā un atpakaļ, ie-
zīmējot vēl vienu pieturpunktu 
visuma tūrisma attīstībā.w

Valsts policija saistībā ar 
sestdien Rīgā notikušajiem pi-
ketiem konstatējusi vairākus 
epidemioloģiskās drošības un 
sabiedriskās kārtības pārkāpu-
mus. Partijas “Latvija pirma-
jā vietā” līdera Aināra Šlesera 
izsludinātajā pasākumā par 
brīvprātīgu vakcināciju sestdien 
pusdienlaikā Rīgā, 11. novem-
bra krastmalā, bija sapulcēju-
šies vairāk nekā 1000 cilvēku.

Policijā norāda, ka piketa 
organizatoru un apmeklē-
tāju atbildība tiks vērtēta. 
Vērtēšanā tiks izmantota arī 
informācija, kas pasākuma lai-
kā tika fiksēta ar tehniskajiem 
līdzekļiem – videokamerām un 
droniem.

Piketa dalībnieki ar aplau-
siem sveica aicinājumus, ka 
vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai 
un ka cilvēkus nevar šķirot pēc 
tā, vai viņi ir vai nav vakcinē-
jušies. Tāpat piketā izskanēja 
mudinājums jautājumā par 
brīvprātības principa ievēroša-
nu apvienoties latviešiem, krie-
viem, kristiešiem, dievturiem, 
labējiem un kreisajiem. 

Šlesers kritizēja “Levita–Ka-
riņa režīmu”, uzsverot, ka iedzī-
votājiem ir jābūt brīviem, kā tas 
tika panākts līdz ar neatkarības 
atjaunošanu. Viņš uzsvēra, ka 
esošajai varai ir jāaiziet. Ja val-
dība neizpildīs izvirzītās prasī-
bas, paredzēts, ka jauns pikets 
notiks 2. oktobrī.w

Krievijas Komunistiskās 
partijas līderis Genādijs Zju-
ganovs sestdien paziņojis, ka 
vēlēšanu procesā konstatē-
ti daudzi pārkāpumi, un arī 
vēlēšanu novērotāji pama-
nījuši daudzas iespējamās 
nelikumības.

Zjuganovs sacīja, ka poli-
cijai un Centrālajai vēlēšanu 
komisijai ir jāreaģē uz ziņām 
par kliedzošajiem pārkāpumiem 
vēlēšanu procesā, tostarp krāp-
šanos ar biļeteniem.

Arī Krievijas neatkarīgā vē-
lēšanu novērotāju organizācija 

“Golos” un neatkarīgie mediji zi-
ņoja par pārkāpumiem, tostarp 
balsu pirkšanu un vāju apsardzi 
vēlēšanu iecirkņos.

Krievijā no piektdienas līdz 
svētdienai norisinājās parla-
menta apakšpalātas – Valsts 
domes – vēlēšanas, un neviens 
nešaubās, ka tajās kārtējo reizi 
uzvarēs valdošā partija “Vieno-
tā Krievija”. Taču partija varētu 
zaudēt divas trešdaļas vairāku-
mu parlamentā, un gaidāms, ka 
komunisti savāks lielāko daļu 
vietu parlamentā, ko zaudēs 
“Vienotā Krievija”.

Lai pasargātu pasaules lielāko koku – milzu sekvoju Ģenerāli Šermanu –
no bojāejas meža ugunsgrēkos, Kalifornijas ugunsdzēsēji tā pamatni ietinuši 
ugunsizturīgā folijā.

Palielina 
maršrutu 
skaituSARDZĒ

Novēroti pārkāpumi Krievijas vēlēšanās
Komunisti varētu gūt labu-

mu no tā dēvētās gudrās balso-
šanas stratēģijas, ko populari-
zējis ieslodzītais Kremļa kritiķis 
Aleksejs Navaļnijs un viņa līdz-
gaitnieki. Šīs stratēģijas paredz 
vienmandāta apgabalos balsot 
par to kandidātu, kuram ir vis-
lielākās izredzes pārspēt val-
došās partijas kandidātu. Taču 
ASV tehnoloģiju kompānijas 
“Apple” un “Google”, pakļaujoties 
Krievijas spiedienam, izņēma 
Navaļnija “Gudrās balsošanas” 
aplikāciju no saviem veikaliem. 
Krievijas varasiestādes pirms 
vēlēšanām arī nobloķēja “Gud-
rās balsošanas” mājaslapu.

Ar Navaļniju saistītās 
organizācijas Krievijā ir at-
zītas par ekstrēmistiskām, 
liedzot visiem ar tām sais-

tītajiem cilvēkiem kandidēt 
vēlēšanās.

Krievijas tīmekļa medijs 
Znak.com ziņoja, ka Maskavas 
reģionā kāds vīrietis piedāvājis 
1000 rubļu (11,7 eiro) cilvēkiem, 
kas nobalsos par “Vienoto Krie-
viju”. Znak.com sazvanījās ar šo 
cilvēku, kurš sacījis, ka nauda 
tiks pārskaitīta, ja zvanītājs 
ziņapmaiņas lietotnē atsūtīs 
pierādījumu, ka ir nobalsojis 
par “Vienoto Krieviju”.

“Golos”, atsaucoties uz sa-
viem novērotājiem un vietējiem 
medijiem, ziņoja par daudz da-
žādiem pārkāpumiem vēlēšanu 
procesā, tostarp par biļetenu 
glabāšanu telpā ar salauztām 
durvīm un manipulēšanu ar 
aploksnēm, kurās atrodas 
biļeteni.w

Kosmosa tūristi 
atgriezušies

Šlesera pikets 
pulcē ap tūkstoti


