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1212. Notika pirmie 
Latvijas vēstures avotos 
minētie zemnieku nemieri 
– Autīnes sacelšanās. 
Pēc gada sacelšanās 
tika apspiesta, savukārt 
lībiešiem bīskaps Alberts 
noteica jaunas nodevas.

1867. ASV savā kontrolē 
pārņēma Krievijai iepriekš 
piederējušo Aļasku, par 
kuru tika samaksāti 7,2 
miljoni dolāru. 

1939. Piedzima 
Lī Hārvijs Osvalds – 
amerikānis, kurš tiek 
uzskatīts par ASV 
prezidenta Džona F. 
Kenedija slepkavu.

2019. NASA astronautes 
Kristīna Koha un Džesika 
Meira veica vēsturē pirmo 
izgājienu kosmosā, kurā 
piedalās tikai sievietes.
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Pēdējā laikā iedzīvotāji 
ar sludinājumu starpniecību 
vairākkārt meklējuši iespē-
ju aplipināties ar Covid-19, 
lai iegūtu pārslimošanas 
sertifikātu un izvairītos no 
vakcinēšanās, turklāt vie-
nu no šādiem sludinājumiem 
kāda skolotāja ievietojusi 
laikrakstā “Bauskas Dzīve”, 
vēstīja Latvijas Televīzijas 
(LTV) raidījums “Panorāma”.

LTV žurnālists, sākotnēji 
uzdodoties par Covid-19 slim-
nieku, sazinājās ar konkrētā 
sludinājuma autori, kura stādī-

jās priekšā kā skolotāja Iveta. 
Viņa pauda gatavību tikties, lai 
pēc iespējas ātrāk vienotos par 
aplipināšanu.

Sludinājuma autore atklā-
ja, ka arī viņas kolēģes meklē 
iespēju šādā veidā saslimt, lai 
nebūtu jāvakcinējas, un ir gata-
vas par to maksāt naudu. 

Jautāta, vai ir gatava tam, ka 
vīrusa izslimošana nav patīka-
ma, sludinājuma autore atbildē-
ja, ka zina to, bet viņai un kolē-
ģēm ar imunitāti viss ir kārtībā. 
“Es domāju, ka mums tā pār-
slimošana būs pavisam viegla. 

Kopš 11. augusta patvēru-
ma meklētāju izmitināšanas 
centru (PMIC) Muceniekos pat-
vaļīgi pametuši 276 ārzemnie-
ki, tomēr daļa no viņiem vē-
lāk aizturēta ārzemēs, liecina 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) sniegtā in-
formācija Valsts robežsardzei. 
Robežsardze skaidro, ka ār-
zemēs aizturētas un atpakaļ 
Latvijā nogādātas 77 no mi-
nētajām personām. 

Galvenokārt pārtvertie ār-
zemnieki Latvijā nogādāti no 
Lietuvas. PMLP aģentūra pauž, 
ka gadījumos, kad ārzemnieki 
patvaļīgi atstājuši PMIC, patvē-
ruma lūgums tiek pārtraukts, 
taču gadījumos, ja patvēruma 

meklētājs tiek atgriezts vai 
pats atgriežas PMIC, viņam ir 
tiesības prasīt sava patvēru-
ma iesnieguma izskatīšanas 
atsākšanu. 

Valsts robežsardzes priekš-
nieks Guntis Pujāts septembra 
vidū Pilsonības, migrācijas un 
sabiedrības saliedētības ko-
misijā pastāstīja, ka patvaļīga 
PMIC atstāšana liecina, ka ne-
likumīgi Latvijas–Baltkrievijas 
robežu šķērsojošās personas 
Latvijas aizsardzība neinteresē. 
Viņš arī atzina, ka lielākā daļa 
Latvijā iekļuvušo ārzemnieku 
ļaunprātīgi izmanto patvēru-
ma procedūru un ir uzskatā-
mi par ekonomiskā labuma 
meklētājiem.w

Piektdien Lielbritānijā nezi-
nāms uzbrucējs sadūris konser-
vatīvo deputātu Deividu Eimsu, 
kurš no gūtajiem ievainojumiem 
miris, vēsta vietējie mediji.

Uzbrucējs Anglijas austru-
mu pilsētā Lī iegājis metodistu 
baznīcā, kur atrodas deputāta 
vēlēšanu apgabala apmeklētā-
ju pieņemšanas centrs, un vai-
rākas reizes iedūris Eimsam, 
kurš pārstāv premjera Borisa 
Džonsona konservatīvo partiju.

69 gadus vecajam Eim-

sam palīdzība sniegta uz 
vietas, taču viņš no gūtajiem 
ievainojumiem miris. Policija 
īsi pēc notikušā aizturējusi uz-
brucēju, kurš ir 25 gadus vecs. 
Saistībā ar uzbrukumu neviens 
cits cilvēks netiek meklēts. Uz-
brucēja motīvi sākotnēji nebija 
zināmi.

Eimss bija parlamenta depu-
tāts kopš 1983. gada un viens 
no ilggadīgākajiem Pārstāvju 
palātas locekļiem. Viņš bija pār-
liecināts eiroskeptiķis.w

Zemestrīcē Indonēzijas Bali 
salā sestdienas rītā dzīvību zau-
dējuši vismaz trīs un ievainoti 
septiņi cilvēki, paziņojušas va-
rasiestādes.

Lai gan zemestrīces stip-
rums saskaņā ar ASV Ģeolo-
ģiskā dienesta informāciju 
bijis vidējs – 4,8 magnitūdas, 
tās hipocentrs atradies tikai 
desmit kilometru dziļumā, 
tādēļ pazemes grūdiens no-
darījis jūtamus postījumus. 
Epicentra tuvumā sabrukušas 
dzīvojamās ēkas un tempļi, divi 
cilvēki gājuši bojā zem zemes 
nogruvumiem, kas nogriezuši 
ceļu uz trim ciemiem, bet kādas 
sagruvušas ēkas drupas apra-
kušas trīs gadus vecu meitenīti.

Postījumu apzināšana turpi-
nās, pastāstījis Bali Meklēšanas 
un glābšanas dienesta vadītājs 
Gede Darmada.w

Francijas prezidents Emanuels 
Makrons nosodījis Parīzes polici
jas izrēķināšanos ar protesta 
demonstrāciju pret Francijas 
koloniālo varu Alžīrijā pirms 60 
gadiem – 1961. gada 17. oktobrī 
–, atzīdams to par nepiedodamu 
noziegumu. Vēršoties pie upuru 
tuviniekiem un aktīvistiem, viņš 
atzinis, ka tonakt nogalināti un 
samesti Sēnā vairāki desmiti 
pro testētāju. Francijas policiju 
tai laikā vadīja Moriss Papons, 
kurš 1998. gadā tika atzīts par 
vainīgu noziegumos pret cilvēci 
par sadarbību ar nacistiem Otrā 
pasaules kara gados un līdzdalību 
ebreju deportēšanā un notiesāts  
uz desmit gadiem cietumā, bet 
vēlāk atbrīvots sliktā veselības 
stāvokļa dēļ.

Starptautiskās dabas 
aizsardzības organizāciju 
apvienības “BirdLife International” 
klajā laistais Eiropas putnu 
sarkanais saraksts liecina, ka 
apdraudēti 13% Eiropas putnu 
sugu. Sarakstā, izmantojot 
starptautiski pieņemtos kritērijus, 
izvērtēts 544 putnu sugu 
izmiršanas risks, apkopojot datus 
no vairāk nekā 50 Eiropas valstīm 
un teritorijām. Vēl 6% sugu ir 
gandrīz apdraudēti. Visvairāk 
apdraudēti ir jūras putni, pīles, 
bridējputni un plēsīgie putni. 
Visvairāk apdraudēto sugu saistīts 
ar jūru, lauksaimniecības zemēm, 
zālājiem un mitrājiem.

Krievijas filmēšanas grupa, 
kas, atrodoties orbītā, pirmo reizi 
kosmosā uzņēma fragmentus 
mākslas filmai, vakar no 
Starptautiskās kosmosa stacijas 
atgriezās uz Zemes. Misija ilga 12 
dienas, kuru laikā tika uzņemtas 
ainas topošajai mākslas filmai, 
kuras darba nosaukums ir 
“Izsaukums” (“Vizov”). Filma vēstīs 
par ķirurģi, kura tiek nosūtīta uz 
SKS glābt kosmonauta dzīvību.

Zemestrīce 
Bali

Līdsas pilsētā Anglijā ik gadu notiek mākslas festivāls “Gaismas nakts”, kuras ap
meklētājiem šogad apskatei piedāvāts mākslinieku Lūka Egana un Pīta Hemiltona darbs 
“Radījumu invāzija”.

GAISMAS GAISMAS 
RADĪJUMIRADĪJUMI

Meklē iespēju saslimt

Patvēruma meklētāji 
bēg no Muceniekiem

Lielbritānijā 
nodurts deputāts

Katrā ziņā mēs nebaidāmies no 
pārslimošanas. Mēs baidāmies 
no nepierādītas vakcīnas, kas 
nav kārtīgi izpētīta. Mēs no 
tā baidāmies. Jo mēs nezinām, 
kas notiks pēc pieciem, desmit 
gadiem, kāda mutācija sāksies 
no tās vakcīnas,” savus argu-
mentus telefonsarunā klāstīja 
sludinājuma autore.

Žurnālistam atzīstoties, ka 
viņš nav Covid-19 slimnieks, sie-
viete neapjuka, bet atzina, ka 
par piedāvājumu trūkumu ne-
varot sūdzēties. “Pusotrā dienā 
man bijuši no 20 līdz 30 zvani. 
Tūlīt arī ar vienu jātiekas,” ap-
galvoja sludinājuma ievietotāja.

Covid-19 slimnieki prasot 
vismaz 100 eiro par savu pakal-

pojumu. Tomēr sieviete gatava 
šķirties no lielākas summas, jo 
galvenais esot, lai kabatā ir ser-
tifikāts par Covid-19 izslimoša-
nu. Tad sešus mēnešus varēšot 
dzīvot mierīgi. Pedagoģe arī ne-
slēpj, ka pirms tam mēģinājusi 
iegādāties viltus vakcinācijas 
sertifikātu, bet tas neesot iz-
devies.

Valsts policijas pārstāve Kris-
ta Andersone skaidro, ka vēlme 
inficēties ar vīrusu ir sevis un 
citu indivīdu veselības un dzīvī-
bas apdraudoša, tā neatbilst ne-
kādām pilsoniskās sabiedrības 
noteiktām uzvedības un ētikas 
normām, kas var novest līdz ad-
ministratīvai un, iespējams, arī 
kriminālatbildībai.w


