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ĪSUMĀ

28. septembrī
551. p.m.ē. Dzimis 
ķīniešu filozofs Konfūcijs.

1066. Normandijas 
hercogs Viljams Iekarotājs 
iebruka Anglijā, uzsākot 
normāņu invāziju britu 
salās.

1939. Vācija un 
Padomju Savienība vienojās 
par Polijas sadalīšanu pēc 
iebrukuma tajā Otrajā 
pasaules karā.

1994. Vētras laikā 
Baltijas jūrā netālu 
no Somijas piekrastes 
nogrima pasažieru prāmis 
“Estonia”, aizraujot dzelmē 
852 cilvēku dzīvības, 
bet izdzīvoja 137 cilvēki. 
Izglābās tikai 6 no 29 
Latvijas pasažieriem.

2015. ASV Nacionālā 
Aeronautikas un kosmosa 
pārvalde (NASA) paziņoja, 
ka uz Marsa atklāts 
plūstošs ūdens.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.
FOTO – AFP/LETA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Lielbritānijā iedzīvotāji 
vakar turpināja paniski ie-
gādāties degvielu un mediji 
ziņoja, ka valdība apsver ie-
spēju piegāžu nodrošināša-
nai izmantot armijas spēkus.

Degvielas mazumtirgotāju 
asociācija vēsta, ka gandrīz pu-
sei no Lielbritānijas 8000 deg-
vielas uzpildes staciju svētdien 
beigusies degviela, izmisuša-
jiem autovadītājiem veidojot 
garas rindas, lai uzpildītu trans-
portlīdzekļus.

Asociācijas priekšsēdētājs 
Braiens Madersons raidorgani-
zācijai BBC sacīja, ka šo deficītu 
izraisījis tas, ka iedzīvotāji pa-
niski pērk degvielu.

Tikmēr Lielbritānijas uz-
ņēmējdarbības ministrs Kvazi 
Kvartengs pavēstījis, ka uz laiku 
atcēlis naftas nozares konku-
rences likumus, lai nodrošinātu 
piegādātājiem iespēju dalīties 
svarīgā informācijā un efektī-

vāk sadarboties, lai mazinātu 
darbības traucējumus.

Vienlaikus britu mediji no-
rāda, ka premjerministrs Bo-
riss Džonsons apsvēra iespēju 
izmantot armijas spēkus, lai 
degvielas uzpildes stacijām 
visā valstī nodrošinātu piegā-
des. Arī valsts satiksmes mi-
nistrs Grānts Šaps šādu iespēju 
neizslēdza.

Pēc Lielbritānijas izstāšanās 
no Eiropas Savienības un koro-
navīrusa pandēmijas negatīvās 
ietekmēs dēļ valstī novērojams 
kravas automašīnu šoferu de-
ficīts, kas negatīvi ietekmējis 
vairākas nozares.

Tādēļ Lielbritānija izsniegs 
līdz pat 10 500 pagaidu darba 
vīzu kravas automobiļu šofe-
riem un mājputnu audzēšanas 
nozarē strādājošiem, lai mazi-
nātu akūtu darbinieku deficītu, 
nedēļas nogalē paziņoja valdī-
ba. Īstermiņa vīzas piešķirs no 

Svētdien notikušajās Vāci-
jas Bundestāga vēlēšanās uz-
varējuši sociāldemokrāti (SPD), 
kas ar nelielu balsu pārsvaru 
pārspējuši ilggadējās kancleres 
Angelas Merkeles pārstāvētos 
konservatīvos, liecina sākotnē-
jie oficiālie rezultāti.

Saskaņā ar rezultātiem, kas 
iegūti pēc visu balsu saskaitī-
šanas, par SPD balsojuši 25,7% 
vāciešu, kamēr kristīgos demo-
krātus (CDU) un to Bavārijas 
māsaspartiju Kristīgi sociālo sa-
vienību (CSU) atbalstījis 24,1% 
vēlētāju.

Ņemot vērā nelielo bal-
su starpību, pretenzijas 
uz valdības veidošanu jau 
izteikušas abas nometnes, 
un tīri aritmētiski katra no 
tām var izveidot vairākuma 

koalīciju, ja spēs nodrošināt 
nepieciešamo citu partiju at-
balstu.

Trešajā vietā ar 14,8% balsu 
izvirzījušies zaļie, kas vēsturis-
ki guvuši līdz šim vislielākos 
panākumus. Viņiem seko libe-
rālā Brīvo demokrātu partija 
(FDP), ko atbalstījuši 11,5% vē-
lētāju. Liberāļiem uz papēžiem 
min labējā eiroskeptiķu partija 
“Alternatīva Vācijai” (AfD), kas 
izcīnījusi 10,3% balsu. 

Savukārt Kreiso ekstrēmistu 
partijai “Die Linke”, par kuru 
balsojuši 4,9% vāciešu, nav iz-
devies pārvarēt iekļūšanai Bun-
destāgā noteikto 5% barjeru.

Vēlētāju aktivitāte sasniegu-
si 76–77%. 2017. gada vēlēšanās 
pie balsošanas urnām devās 
76,2% balsstiesīgo vāciešu. w

Vairākums no koalīcijas par-
tijām atbalsta Irēnas Kucinas 
kandidatūru Satversmes tiesas 
(ST) tiesneses amatam, savu-
kārt opozīcijas lielākās parti-
jas savu nostāju plāno formulēt 
frakciju sēdēs trešdien.

Iepriekš LTV raidījums 
“Panorāma” ziņoja, ka Valsts 
prezidents Egils Levits telefon-
sarunās ar “Attīstībai/Par!” poli-
tiķēm Inesi Voiku un Vitu Andu 
Tēraudu licis nokārtot frakcijas 
atbalstu viņa padomnieces Ku-
cinas ievēlēšanai par ST tiesne-
si. Pretējā gadījumā Levits 
kritizēšot AP ministrus un 
valdību, kas varētu novest 

pat līdz valdības krišanai. 
Deputātes prezidenta teikto 
atstāstījušas frakcijai.

Pats Levits gan norādīja, ka 
noticis pārpratums. Viņš sarunā 
nav izdarījis spiedienu, bet gan 
skaidrojis, ka Kucinas izvirzī-
šanas process bijis korekts un 
atbilst likumam. Runa par kri-
tiku valdībai esot bijusi daļa 
no, iespējams, pārprasta salī-
dzinājuma. Saeimas Juridiskā 
komisija iepriekš atbalstīja 
Kucinas virzīšanu ST tiesneša 
amatam. Kandidatūru iepriekš 
atbalstījusi arī valdība, un tai 
vienbalsīgs atbalsts saņemts 
no Tieslietu padomes. w

Lai gan dzelzceļa līnijas “Rail 
Baltica” būvniecība ir sākusies vi-
sās trīs Baltijas valstīs, pašreizējo 
mērķi to uzbūvēt līdz 2026. ga-
dam īstenot vairs nav iespējams, 
un dzelzceļa līnijas pabeigšana 
būs jāatliek līdz desmitgades 
beigām, atzinis uzņēmuma “Rail 
Baltic Estonia”, kas projektu īste-
no Igaunijā, valdes priekšsēdētājs 
Tenu Grinbergs.

Intervijā Igaunijas laikraks-
tam “Postimees” viņš norādījis, 
ka tas ir pēdējais termiņš, jo 
līdz 2030. gadam jāpabeidz 
Eiropas Transporta tīkls TEN-

T, kura daļa ir “Rail Baltica”.
Viņš sacījis, ka “Rail Balti-

ca” laika ietvars Igaunijas pos-
mā atdūries pret diviem lieliem 
šķēršļiem – plānošanu Pērnavas 
apriņķī un galvenās trases pro-
jektēšanu. Tā kā Igaunijas Valsts 
tiesa anulējusi plānojumu Pērna-
vas apriņķī, Igaunijas Finanšu 
ministrija gada beigās iecerē-
jusi piedāvāt jaunu plānojumu. 
“Rail Baltica” sākotnējā projektā 
dzelzceļa līnijas Igaunijas posma 
izmaksas tika lēstas 1,68 miljar-
du eiro apmērā, taču tagad tiek 
runāts par lielāku summu. w

Trīs pāri simboliski ilustrē vienlīdzību laikā, kad 
Šveicē notika referendums par viendzimuma laulību 
legalizēšanu. Saskaņā ar prognozēm jāvārdu geju un 
lezbiešu precībām teica 64 procenti vēlētāju.

VIENLĪDZĪBA

Grieķijas Krētas salu vakar 
satricinājusi spēcīga zemestrīce, 
kurā dzīvību zaudējis viens cilvēks, 
bet deviņi guvuši ievainojumus, 
bojātas ēkas un baznīcas. 
Zemestrīces stiprums tiek lēsts uz 
5,8 vai 6 magnitūdām. Sākoties 
zemestrīcei, Iraklijā cilvēki panikā 
izskrēja uz ielām un tika evakuētas 
skolas. Zemestrīcei sekoja vairāki 
pēcgrūdieni, palielinot postījumus 
ciematos netālu no zemestrīces 
epicentra. “Zemestrīce bija spēcīga 
un ilga,” telekanālam “Antenna” 
norādīja Iraklijas mērs.

Islandes jaunajā parlamentā 
tomēr nebūs sieviešu vairākuma, 
kā tika ziņots saskaņā ar 
sākotnējiem parlamenta vēlēšanu 
rezultātiem, vēsta raidorganizācija 
RUV. Pēc parlamenta vēlēšanās 
nodoto balsu pārskaitīšanas 
skaidrs, ka 30 no 63 vietām 
parlamentā ieņems sievietes. 
Sākotnējie rezultāti vedināja 
domāt, ka sievietes ieņems 33 
vietas jeb 52% vietu parlamentā. 
Saskaņā ar Starpparlamentu 
savienības datiem tikai piecās 
valstīs ir parlamenti, kuros vismaz 
pusi vietu ieņem sievietes: Ruanda 
(61%), Kuba (53%), Nikaragva 
(51%), Meksika (50%) un 
Apvienotie Arābu Emirāti (50%). 

Vācijā vilcienā snaudā 
iegrimušam vīrietim nozagta 25 
000 eiro vērta glezna, paziņojusi 
Vācijas policija. 44 gadus vecais 
mākslinieks bijis ceļā no Ķelnes uz 
Minheni, kad iesnaudies. Gleznu 
viņš bija novietojis sev blakus, bet 
pamostoties to tur vairs neatrada. 
Mākslinieks, kurš devās uz izsoli, 
gleznas pazušanu atklāja neilgi 
pirms tam, kad viņam bija jāizkāpj 
no vilciena. Zināms, ka zagļi 
bijuši vairāki, bet viņu identitāti 
pagaidām vēl nav izdevies 
noskaidrot.

oktobra līdz decembrim.
Šis lēmums ir pretstatā Liel-

britānijas valdības nostājai, tai 
pēc valsts izstāšanās no Eiropas 
Savienības nosakot stingrākus 
imigrācijas noteikumus un uz-
stājot, ka Lielbritānijas atkarī-
bai no ārvalstu darbaspēka ir 
jābeidzas.

Valdība šim solim pretoju-
sies mēnešiem ilgi, neskatoties 
uz aplēsēm, ka Lielbritānijā 
trūkst aptuveni 100 000 kravas 
automobiļu šoferu, un vairāku 
nozaru brīdinājumiem par pie-

gāžu deficītu. Uzņēmumu vadī-
tāji gan uzskata, ka šāda rīcība 
ir nepietiekama un nepalīdzēs 
mazināt problēmas nopietnību.

Vienlaikus Lielbritānijas Iz-
glītības ministrija un sadarbī-
bas aģentūras tērēs miljoniem 
sterliņu mārciņu, lai apmācītu 
4000 cilvēku par kravas auto-
mobiļu šoferiem. Tāpat gandrīz 
miljons vēstuļu tiks izsūtītas 
visiem šoferiem ar kravas auto-
mobiļu vadītāju tiesībām, kuri 
šobrīd nestrādā, ar aicinājumu 
atgriezties darbā.w

Haoss Lielbritānijā: degviela, armija un vīzas

Koalīcija atbalsta 
Kucinas kandidatūru

Sociāldemokrātiem uzvara 
Bundestāga vēlēšanās

“Rail Baltica” netaps 
līdz 2026. gadam


