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27. septembrī
1208. Igauņu karapulki, 
lai atmaksātu Tālavas 
valdniekam Tālivaldim par 
Otepes pils izpostīšanu, 
aplenca viņa pili Beverīnu, 
aizsākot Tālavas un dažu 
Igaunijas pilsētvalstu karu. 
Tomēr igauņi Beverīnu 
nespēja ieņemt arī 
1211. gadā, Beverīnas pili 
1216. gadā nodedzināja 
krievu meslu vācēji.

1590. Tikai 13 dienas 
pēc ievēlēšanas mira Romas 
katoļu pāvests Urbāns VII, 
kļūstot par visīsāko laiku 
kalpojušo Romas katoļu 
pāvestu.

1787. ASV konstitūciju 
nodeva ratificēšanai štatiem.

1938. Glāzgovā ielaida 
ūdenī un iesvētīja okeāna 
laineri “Queen Elizabeth”, 
kas bija tā brīža pasaulē 
lielākais pasažieru kuģis 
un saglabāja šo statusu 56 
gadus.

2008. Astronauts Džai 
Džigans kļuva par pirmo 
ķīnieti, kurš izgājis atklātā 
kosmosā.

ŠAJĀ DIENĀ
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Jau vērojams piena un pie-
na produktu cenu kāpums, 
un pakāpeniska cenu celša-
nās gaidāma arī turpmāk, 
aģentūrai LETA atzina Lat-
vijas Piensaimnieku centrā-
lās savienības (LPCS) valdes 
priekšsēdētājs Jānis Šolks.

Viņš norādīja, ka cenu kā-
pumu ietekmē ne tikai dažādu 
energoresursu, degvielas un dar-
baspēka sadārdzinājums, bet arī 
izmaiņas Covid-19 dēļ, jo nozarei 
vajadzēja ieviest darba drošību 

pastiprinošas prasības vairāku 
miljonu eiro apmērā.

Tāpat piena un piena produk-
tu cenas ietekmē arī citi aspekti, 
piemēram, nodokļu sistēma un 
atkritumu depozītsistēmas ie-
viešana, kuras īstenošanai piena 
pārstrādes kompānijas investē 
līdzekļus jaunu iepakojumu ie-
viešanā.

“Tas viss ir jādara, to es neap-
strīdu,” atzīmēja Šolks, piebilstot, 
ka, lai arī cenu kāpums pagai-
dām ir pakāpenisks, ražotājiem 

Piena cenas kāps pakāpeniski
grūtības sagādā tas, ka gan pan-
dēmija, gan energoresursu cenu 
kāpums, gan citi nozari ietekmē-
joši procesi norisinās vienlaicīgi.

Viņš arī pauda, ka pašlaik 
ir pāragri prognozēt, kad cenu 
augšupeja varētu beigties. Tā-
pat Šolks atturējās no nākotnes 
prognožu izteikšanas, norādot, 
ka cenu ietekmē pārāk daudz 
faktoru, lai jebkuras prognozes 
būtu adekvātas.

Vaicāts par produktu gru-
pām, Šolks sacīja, ka nav iespē-

jams izdalīt cenu kāpumu pa 
produktu grupām vai ražotājiem, 
jo katram ir cita pieeja. “Daudz 
kas arī atkarīgs no ražotāja vie-
nošanās ar tirgotāju,” skaidroja 
LPCS valdes priekšsēdētājs.

Komentējot nozares attiek-
smi pret cenu kāpumu, LPCS 
valdes priekšsēdētājs atzīmēja, 
ka kopumā nozarei jādomā par 
to, kā izdzīvot. “Mums jāstrādā 
kopā vismaz līdz brīdim, kad 
beigsies pandēmija,” piebilda 
Šolks.w

ASV Montānas štatā, vilcienam 
noskrienot no sliedēm, sestdien 
gājuši bojā trīs cilvēki un vairāk 
nekā 50 guvuši ievainojumus. 
Vilcienā, kas bija ceļā no Čikāgas uz 
Klusā okeāna krastu, atradās 141 
pasažieris un 16 apkalpes locekļi. 
No sliedēm noskrēja astoņi no des-
mit vagoniem. Negadījuma cēlonis 
vēl nav noskaidrots, sākta notikušā 
izmeklēšana. 

Latvijas Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta autocister-
nai dodoties uz izsaukumu Ropažu 
novada Garkalnes pagastā, tā ie-
kļuvusi ceļu satiksmes negadījumā, 
kurā bija iesaistīta vieglā auto-
mašīna, kā rezultātā autocisterna 
apgāzusies uz sāniem. Negadījumā 
cietuši seši cilvēki, tai skaitā pieci 
ugunsdzēsēji glābēji, kuri nogādāti 
ārstniecības iestādē. Sadursme 
notikusi, automašīnām šķērso-
jot regulējamu krustojumu no 
dažādām pusēm. Sadursmes brīdī 
VUGD automašīnai bija ieslēgts 
skaņas un gaismas signāls. 

Somālijā mīnēta auto sprā-
dzienā sestdien pie kontrolpunkta 
līdzās Somālijas prezidenta pilij 
nogalināti astoņi cilvēki, pārsvarā 
civilisti. Atbildību par uzbrukumu 
uzņēmies džihādistu grupējums 
“Al Shabaab”. Spridzeklis deto-
nēts, kad policija auto apturējusi 
drošības pārbaudei. Džihādistu 
grupējums kontrolēja galvaspilsētu 
līdz 2011. gadam, kad to padzina 
Āfrikas Savienības karaspēks, to-
mēr tas joprojām kontrolē apvidus 
lauku reģionos un bieži uzbrūk 
valdības un civiliem mērķiem 
Mogadīšo un citviet valstī.

Bijušais Katalonijas premjer-
ministrs un Eiropas Parlamenta 
deputāts Karless Pudždemons, 
kuru pēc Spānijas prasības ce-
turtdien aizturēja Sardīnijā, ir 
atbrīvots, kamēr tiesa izskata 
viņa izdošanas lietu, tomēr vi-
ņam ir jāpaliek šajā Itālijas salā.

Pudždemons piedalījies 
tiesas sēdē videokonferences 
režīmā no cietuma, kur viņš tika 
ievietots pēc aizturēšanas, pie 

tiesas nama Sasāri pastāstīja 
advokāts.

Spānija izsludināja Pudž-
demonu meklēšanā saistībā ar 
apsūdzībām kūdīšanā panākt 
Katalonijas atdalīšanos no Spā-
nijas 2017. gadā. Pudždemona 
advokāti norādījuši, ka apstrī-
dēs aresta ordera derīgumu, 
tomēr šis process, kā norādīja 
Marrass, var ilgt dažas nedēļas.

Spānijas premjerministrs 

Pedro Sančess piektdien preses 
konferencē sacīja, ka Pudžde-
mons jāsauc pie atbildības un 
jātiesā par līdzdalību Kataloni-
jas neveiksmīgajā mēģinājumā 
iegūt neatkarību no Spānijas

Pudždemons dzīvoja trim-
dā Beļģijā kopš 2017. gada, kad 
Katalonija mēģināja iegūt neat-
karību no Spānijas referenduma 
ceļā, ko Spānijas valdība atzina 
par nekonstitucionālu.w

Kanādas tiesnese izbeigu-
si izdošanas prāvu pret Ķīnas 
telekomunikāciju aprīkojuma 
ražotāja “Huawei” finanšu di-
rektori Menu Vaņdžou un likusi 
atcelt nosacījumus par viņas 
atbrīvošanu pret drošības nau-
du, atbrīvojot viņu un noslēdzot 
gandrīz trīs gadus ilgu juridisku 
sāgu par Menas iespējamu iz-
došanu ASV.

Britu Kolumbijas provinces 
Augstākās tiesas galvenā ties-
neša palīdze Hetere Holmsa pie-
ņēma šo lēmumu pēc tam, kad 
Mena bija panākusi vienošanos 
ar ASV Tieslietu ministriju par 
apsūdzību atlikšanu.

Mena pavadīja gandrīz 
trīs gadus mājas arestā 
Vankūverā, cīnoties pret 
izdošanu ASV, kur viņai 
bija izvirzītas apsūdzības 
par to, ka pārkāpusi Irānai 
noteiktās Savienoto Valstu 
sankcijas.w

Eiropas Komisija paudusi 
satraukumu par to nelegālo 
imigrantu likteni, kuri iestrē-
guši uz robežas starp Baltkrie-
viju un Poliju, kā arī mudinājusi 
Varšavu pieņemt Eiropas Sa-
vienības (ES) robežapsardzības 
aģentūras “Frontex” palīdzību.

Gan Polija, gan ES apsūdz 
Minskas režīmu centienos tā-
dējādi atriebties par atbalsta 
sniegšanu baltkrievu opozīcijai 
un par sankcijām, kas vērstas 
pret Baltkrieviju, reaģējot uz pa-
gājušā gada protestu vardarbīgo 
apslāpēšanu.

Šīs nedēļas laikā pieci no 
nelegālajiem imigrantiem, 
kuri mēģinājuši iekļūt ES, 
nelikumīgi šķērsojot Polijas 
robežu, atrasti miruši.w

Pudždemons līdz tiesai atbrīvots

Kanāda atbrīvo 
“Huawei” direktori

Vēlas 
iejaukties 
robežas 
sargāšanā

Indijai piederošās Pambanas salas tālākais dienvidaustrumu punkts ir populārs 
tūristu apskates objekts. Savulaik šajā salā atradās Danuškodi pilsēta, ko 1964. gadā 
iznīcināja postošs ciklons.
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