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1830. Pēc atdalīšanās no 
Nīderlandes tika nodibināta 
Beļģijas valsts.

1883. Atklāta vilcienu 
satiksmes līnija “Austrumu 
ekspresis”, kas savienoja 
Parīzi ar Stambulu.

1952. Pirmajam 
pacientam ASV tika 
piestiprināts Hārvarda 
universitātes doktora Pola 
Colla izstrādātais ārējais 
elektrokardiostimulators 
sirdsdarbības regulēšanai.

1957. PSRS palaida 
pirmo Zemes mākslīgo 
pavadoni “Sputņik-1”.

1993. Krievijā notika 
konstitucionālās krīzes 
eskalācija, kad Krievijas 
prezidents Boriss Jeļcins 
lika armijai ar tankiem 
iebrukt parlamenta ēkā, 
lai apspiestu komunistu 
sacelšanos.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS ANDRIS SUDMALIS.FOTO – AFP/LETA

Latvija. Sociāldemokrātisko 
partiju Saskaņa” turpinās vadīt 
partijas Saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs, 
par kura kandidatūru valdes 
priekšsēdētāja amatā nobalsoja 
66 kongresa delegāti, bet viens 
bija pret. Eiroparlamentārietis Nils 
Ušakovs atkārtoti tika ievēlēts par 
“Saskaņas” domes priekšsēdētāju. 
Parlamenta opozicionāri 
salīdzināja šī brīža Latvijas 
attīstību ar kuģi, kas dodas pretī 
aisbergam, un to izglābt varot 
tikai lielāka politiskā konkurence, 
proti, “Saskaņas” nākšana pie 
varas.

Krievijas gāzes koncerns 
“Gazprom” pārstājis piegādāt gāzi 
Ungārijai caur Ukrainu un tagad 
šim nolūkam izmantos cauruļvadu, 
kas stiepjas pa Melnās jūras 
gultni. Spēkā stājies jauns gāzes 
piegādes līgums starp Krievijas 
un Ungārijas uzņēmumiem, kas 
paredz, ka 15 gadu laikā Ungārijai 
caur Melno jūru, Turciju, Bulgāriju 
un Serbiju, bet apejot Ukrainu, tiks 
piegādāti 4,5 miljardi kubikmetru 
dabasgāzes. Ukraina aizvien 
vairāk zaudē savu statusu kā 
galvenā tranzīta valsts Krievijas 
dabasgāzes piegādēm uz Eiropas 
Savienību.

Vācija. Pēdējos divos mēnešos 
ir ievērojami pieaudzis to cilvēku 
skaits, kas mēģinājuši ierasties 
Vācijā, nelikumīgi šķērsojot 
tās robežu ar Poliju. Augustā 
nelikumīgi iekļūt Vācijā pāri 
Polijas robežai mēģināja 225 
cilvēki, bet septembrī – 1305 
cilvēki. Lielākā daļa šo migrantu 
bija no Irākas, Sīrijas, Irānas 
un Jemenas. Tikmēr Lietuvas 
robežsargi katru dienu piespiež 
doties atpakaļ uz Baltkrieviju 
desmitiem cilvēku, kuri nelikumīgi 
mēģinājuši iekļūt Lietuvā.

Eksprezidents pēc aizturēšanas piesaka badastreiku
Bijušais Gruzijas prezi-

dents Mihails Saakašvili, 
kurš pēc atgriešanās valstī 
ticis aizturēts, cietumā pie-
teicis badastreiku un uzska-
ta sevi par politieslodzīto.

Atgriežoties Gruzijā, Sa-
akašvili sociālajā tīklā Facebook 
vērsās pie saviem atbalstītājiem 
un aicināja doties uz pašvaldību 
vēlēšanām un balsot par viņa 
dibināto lielāko opozīcijas par-
tiju – Apvienoto nacionālo kus-
tību – vai “citu godīgu politisko 
spēku”, lai gāztu valdošo partiju 
“Gruzijas sapnis”. Viņš tika aiz-

turēts savā dzīvoklī Tbilisi.
Gruzijā bijušais prezidents 

notiesāts saistībā ar apsūdzī-
bām amata pilnvaru ļaunprā-
tīgā izmantošanā un viņam at-
ņemta Gruzijas pilsonība. Pats 
53 gadus vecais Saakašvili, kas 
ieguvis arī Ukrainas pilsonību, 
šīs apsūdzības noraidījis, tās 
dēvējot par politiski motivētām. 
Tagad pret viņu ierosināta arī 
krimināllieta par valsts robežas 
nelikumīgu šķērsošanu.

Gruzijas prokurors izteicies, 
ka bijušajam prezidentam pa-
sludinātie spriedumi nav pār-
sūdzami, un noraidījis iespēju 

viņu izdot Ukrainai. Savukārt 
Saakašvili advokāts norādījis, 
ka viņa aizstāvamo var atbrī-
vot vienīgi tad, ja viņu apžēlo-
tu Gruzijas prezidente Salome 
Zurabišvili, kas paziņojusi, ka 
tādu iespēju nepieļauj.

Saakašvili pameta Gruziju 
2013. gadā, kad beidzās viņa 
prezidenta pilnvaru otrais 
termiņš. Pēdējos gadus viņš 
dzīvojis Ukrainā, kur ieņēmis 
dažādus augsta ranga amatus 
un pašreiz vada Ukrainas Re-
formu izpildkomiteju. Gruzija 
pērn ieslīga politiskā haosā pēc 
parlamenta vēlēšanām, kurās 

ar nelielu balsu pārsvaru uz-
varēja valdošā partija “Gruzijas 
sapnis”. Opozīcija apgalvo, ka 
vēlēšanu rezultāti ir falsificēti.

Maijā ar Eiropadomes prezi-
denta Šarla Mišela starpniecību 
partiju starpā tika panākta vie-
nošanās, kurā “Gruzijas sapnis” 
solīja sarīkot pirmstermiņa par-
lamenta vēlēšanas, ja pašvaldī-
bu vēlēšanās, kuras notika aiz-
vadītās nedēļas nogalē, saņems 
mazāk nekā 43% balsu. Tomēr 
jūlijā valdošā partija vienošanos 
vienpusējā kārtā pameta, izsau-
cot asu Eiropas Savienības un 
ASV kritiku.w

Lai Latvijas valsts pārvaldi 
piemērotu 21. gadsimta sabied-
rības vajadzībām, likumā būtu 
jānosaka iespēja sabiedrībai un 
valsts attīstībai nozīmīgu pār-
nozaru jautājumu risināšanai 
Ministru kabineta līmenī iecelt 
politiski atbildīgu amatpersonu – 
valsts ministru –, uzskata Valsts 
prezidents Egils Levits. Ar šādu 
iniciatīvu valsts pirmā persona 
nāca klajā, Rīgas pilī tiekoties ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru 
Mūrnieci un Saeimas frakciju 
vadītājiem. Prezidents uzsvēra, 
ka tradicionāli vertikāli orientē-
tā, atbildības jomās stingri no-
dalītā ministriju sistēma nespēj 
kvalitatīvi pārvaldīt un attīstīt 
tās sabiedrības dzīves kvalitātei 
nozīmīgas jomas, kur nepiecie-
šama efektīva vairāku ministriju 
pārnozaru sadarbība. Tikšanās 

laikā kā piemēri iespējamām jo-
mām tika minēti demogrāfijas, 
bērnu tiesību un ģimenes politika, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvaldība, digitālā 
politika un pārvaldība, Latvijas 
informācijas telpas jautājumi, 
valsts zaļais kurss un ilgtspēja.

Tāpēc Valsts prezidents uz-
skata, ka “Ministru kabineta 
iekārtas likumā” jānosaka 
iespēja iecelt politiski atbil-
dīgu amatpersonu – valsts mi-
nistru. Šāds politiskās darbības 
portfelis, Levita ieskatā, varētu 
tikt izveidots uz visu valdības 
darbības laiku vai arī uz noteiktu 
laiku, lai koordinētu kādu sabied-
rībai nozīmīgu politikas jomu vai 
atrisinātu kādu noteiktu prob-
lēmu. Eiropā šādi kombinētas 
pārvaldības modeļi ir vairumā 
Eiropas Savienības dalībvalstu.w

Lielbritānijas armija šodien 
sāks piegādāt degvielu uzpildes 
stacijām, darot to apstākļos, kad 
bažas par kravas automašīnu šo-
feru deficītu novedušas pie pa-
niskas degvielas pirkšanas un 
tāpēc daudzās uzpildes stacijās 
beigusies degviela. “Gandrīz 200 
armijas autocisternu personāla 
locekļu, no kuriem 100 ir šoferi, 
sniegs pagaidu atbalstu, kas ir 
daļa no plašākas valdības rīcības 
tālākai spiediena mazināšanai uz 
uzpildes stacijām un lielo kravas 
automašīnu šoferu trūkuma ri-
sināšanai,” vēstīts valdības pa-
ziņojumā.

Izmisuši autovadītāji pagā-
jušās nedēļas sākumā stāvēja 
rindās pie degvielas uzpildes 
stacijām, izpērkot degvielu un 
izprovocējot aicinājumus valdībai 
izmantot ārkārtas pilnvaras, lai 

nodrošinātu prioritāti degvielas 
iegādē veselības aprūpes un citu 
svarīgāko nozaru darbiniekiem.

Lielbritānijas uzņēmējdar-
bības ministrs Kvazi Kvartengs 
uzsvēra, ka “nav nacionāla deg-
vielas trūkuma un cilvēkiem 
vajadzētu turpināt normālu 
degvielas pirkšanu. Jo drīzāk 
mēs atgriezīsimies pie mūsu nor-
mālajiem pirkšanas paradumiem, 
jo drīz mēs varēsim atgriezties 
normālā situācijā,” viņš piebilda. 

Valdība ir atzinusi, ka šo krīzi 
izraisījis kravas automašīnu šo-
feru deficīts, kuriem jāpiegādā 
degviela, un bezprecedenta pie-
prasījums pēc tās. Tādēļ daļēji 
mīkstināta stingrā pēcbreksita 
imigrācijas politika, piedāvājot 
īstermiņa atbrīvošanu no vīzām 
ārvalstu kravu pārvadātājiem, 
lai mazinātu šo šoferu deficītu.w

Pasaules ekonomika pakā-
peniski sāk atgūties no Covid-19 
pandēmijas, uzskata Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājas iz-
pildvietnieks Valdis Dombrovs-
kis. Pagājušajā nedēļā viņš eko-
nomikas jautājumus pārrunāja 
ar ASV finanšu ministri Dženetu 
Jelenu un ASV centrālās bankas 
Federālās rezervju sistēmas va-
dītāju Džeromu Pauelu. Gan no 
ASV, gan no Eiropas Savienības 
puses ekonomiskās krīzes 
pārvarēšanai dots vērā ņe-
mams fiskālais un monetā-
rais stimuls, kas jau ir devis 
pozitīvu rezultātu, piemēram, 
ES var prognozēt izaugsmi 5% 
apmērā. Dombrovskis paredz, 

ka izaugsme pietiekami strauji 
turpināsies arī nākamgad. 

“Patlaban aktuāls ir jau-
tājums, cik ilgi ekonomikai ir 
nepieciešams papildu stimuls 
un kādā veidā tas pakāpenis-
ki būtu jāmazina, lai novērstu 
negatīvus efektus, piemēram, 
ekonomikas pārkaršanu vai in-
flācijas pieaugumu,” sacīja EK 
priekšsēdētājas izpildvietnieks. 
Dombrovskis pavēstīja, ka tik-
pat nozīmīgs ir jautājums par 
to, kā attīstīsies pati pandēmija, 
jo vairākās ES dalībvalstīs sāk 
pieaugt sasirgušo skaits, kas 
rada draudus ne tikai sabied-
rības veselībai, bet arī ekono-
mikai. w

Venecuēla no valsts valūtas bolivara svītrojusi se-
šas nulles, lai nodrošinātu naudas vieglāku lietošanu. 
2020. gadā inflācija bija teju 3000% un vairāk nekā 
9500% gadu pirms tam.
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