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ĪSUMĀ

26. augustā
55. p.m.ē. Jūlija Cēzara 
vadītā romiešu armija 
iebruka britu salās.

1789. Francijas 
Likumdošanas asambleja 
apstiprināja Cilvēka un 
pilsoņa tiesību deklarāciju.

1910. Skopjē dzimusi 
albāņu izcelsmes katoļu 
misionāre un Nobela Miera 
prēmijas laureāte Anjeze 
Gondža Bojadžiu jeb Māte 
Terēze.

1978. Par Romas katoļu 
pāvestu ievēlēja Venēcijas 
kardinālu Albīno Lučāni, 
kurš kļuva par pāvestu 
Jāni Pāvilu I. Šajā amatā 
viņš līdz savai nāvei 28. 
septembrī gan pavadīja 
tikai 33 dienas.

1994. Lielbritānijā 
notika unikāla operācija, 
pirmajam cilvēkam pasaulē 
pārstādot ar bateriju 
darbināmu sirdi.
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Piemineklis kritisPiemineklis kritis

Gāzei rekordcena
Gāzes cena Eiropas biržās 

ceturtdien pieaugusi par vairāk 
nekā 6% un sasniegusi augstāko 
līmeni kopš marta, ņemot vērā 
bažas par piegādēm Ukrainas 
kara dēļ.

Gāzes cena Nīderlandes “Tit-
le Transfer Facility” (TTF) biržā 
rīta tirdzniecības sesijā pieauga 
līdz gandrīz 316 eiro par mega-
vatstundu.

Vēl dārgāka gāze bija ti-
kai periodā uzreiz pēc Krie-
vijas iebrukuma Ukrainā 
februāra beigās, kad marta 
sākumā tā sasniedza 345 eiro 
par megavatstundu.

Gāzes cenu kāpumu pēdējās 
dienās veicinājis Krievijas valsts 
dabasgāzes koncerna “Gazprom” 
pagājušajā nedēļā publiskotais 
paziņojums, ka gāzesvada “Nord 
Stream” galvenās kompresoru 
stacijas vienīgais strādājošais 
gāzes sūknēšanas bloks tiks ap-
turēts no 31. augusta līdz 2. sep-
tembrim apkopes un plānveida 
profilaktisko darbu dēļ.w

Japānas Nacionālās 
policijas aģentūras vadītājs 
Itaru Nakamura vakar paziņoja 
par atkāpšanos no amata pēc 
izmeklēšanas par pagājušajā 
mēnesī noslepkavotā bijušā 
premjerministra Sindzo 
Abes drošību. Viņš par to 
paziņoja preses konferencē, 
kurā izklāstīja izmeklēšanas 
secinājumus par trūkumiem 
bijušā premjerministra drošībā. 
“Izskatot un pārdomājot 
incidentu, mēs nolēmām sākt 
no jauna un pārveidot mūsu 
drošības sistēmu,” sacīja 
Nakamura. Abe tika nošauts 
8. jūlijā priekšvēlēšanu mītiņa 
laikā Naras prefektūrā.

Krievijas karaspēka trešdien 
veiktajā raķešu triecienā 
Čaplines dzelzceļa stacijai 
Dnipropetrovskas apgabalā 
nogalināto cilvēku skaits 
pieaudzis līdz 25, upuru vidū ir 
divi bērni, paziņojis Ukrainas 
prezidenta biroja vadītāja 
vietnieks Kirils Timošenko. 
Pēc viņa teiktā, Čaplines 
ciemā pabeigti glābšanas un 
meklēšanas darbi. 

Afganistānā lietusgāžu 
izraisītos plūdos pēdējā 
mēnesī gājuši bojā 178 
cilvēki, paziņojušas talibu 
režīma amatpersonas. Vēl 
250 cilvēki ievainoti. Plūdi 
nodarījuši postījumus vai 
iznīcinājuši aptuveni 3000 
dzīvojamās mājas. Applūdušas 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes tūkstošiem hektāru 
platībā un gājuši bojā simtiem 
mājlopu.

Indijas sievietes bieži ir redzamas šīs valsts ūdenstilpju tuvumā mazgājam veļu, un 
izņēmums nav arī Jamunas upe, kas Agras pilsētā tek gar slaveno Tadžmahāla mauzoleju.

VEĻAS DIENA

Vakar neilgi pirms pulksten 
17 Pārdaugavā, Uzvaras parkā, 
nogāzts Latvijā un Baltijā lielā-
kais padomju laika piemineklis, 
demontējot tā kompleksa pēdē-
jo elementu – 79 metrus aug-
sto obelisku, kura virsotni rotā 
zvaigznes.

Pieminekļa kompleksa de-
montāža notika trīs dienas. 
Otrdien, 23. augustā, nogāzta 
trīs karavīru bronzas statuja, 
trešdien, 24. augustā, no rīta 
kritusi sievietes tēla figūra, bet 
ceturtdienas rītā sākti sagatavo-
šanas darbi pēdējam pieminekļa 
demontāžas posmam – augstā 
obeliska gāšanai.

Darbi ceturtdien noritēja ap-
mēram no pulksten 10. Rīgas 
mērs Mārtiņš Staķis (PP) no-

rādīja, ka lēmums par obeliska 
demontāžu tieši tagad un šādos 
apstākļos pieņemts trešdienas 
vakarā pēc konsultācijām ar 
būvniekiem un drošības die-
nestiem.

Kopš pirmo ziņu izskanē-
šanas par šī procesa sākumu 
uz notikuma vietu lēnām sāka 
nākt interesenti, taču liela pul-
cēšanās ap nožogoto un plaši 
apsargāto teritoriju nebija no-
vērojama – daži simti cilvēku 
pulcējušies bariņos, atzīstot, ka 
vēlas piedalīties “vēsturiskā no-
tikumā”. 

Vēl tūkstoši Latvijas iedzīvo-
tāju vēsturisko notikumu vēroja 
Latvijas vadošo mediju tiešrai-
dēs. Klātienē esošie pasāku-
ma kulmināciju sagaidīja ar 

sajūsmas kliedzieniem, kad 
obelisks beidzot sasvērās un 
iegāzās pieminekļa komplek-
sa teritorijā esošajā baseinā.

“Piemineklis padomju kara-
vīriem – Padomju Latvijas un Rī-
gas atbrīvotājiem no vācu fašis-
tiskajiem iebrucējiem” Uzvaras 
parkā tika uzstādīts 1985. gadā. 
Tas bija alegorisks memoriāls 
ansamblis, kura centrā atradās 
79 metrus augsts obelisks, ko 
veido piecas dažāda augstuma 
skaldnes, kuras vainago piec-
staru zvaigznes. Tas simbolizē 
piecus kara gadus un uzvaras 
salūtu.

Vairāku gadu garumā pie 
pieminekļa 9. maijā pulcējās 
tūkstošiem cilvēku – bijušajās 
Padomju Savienības teritorijās 

pēc atsevišķām iniciatīvām tika 
organizētas svinības Sarkanās 
armijas uzvarai pār nacistisko 
Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī 
Latvijā joprojām daļa Latvijas 
sabiedrības piekopj tradīciju at-
zīmēt tā dēvētos Uzvaras svēt-
kus, tomēr jau izsenis šis datums 
Austrumeiropā tiek identificēts 
ar Baltijas valstu okupāciju un 
aneksiju PSRS sastāvā.

Jautājums par to, vai Latvijā 
ir vieta padomju armijai veltīta-
jam piemineklim Uzvaras parkā, 
īpaši aktualizējās līdz ar Krie-
vijas sākto karu pret Ukrainu.

13. maijā Rīgas domes depu-
tāti nolēma uzdot “Rīgas piemi-
nekļu aģentūrai” veikt nepiecie-
šamās darbības, lai nodrošinātu 
objekta demontāžu.w
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