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ĪSUMĀ

23. augustā
1924. Kompānija 
“Shell” Pierīgā atklāja 
pirmo degvielas uzpildes 
staciju Latvijā.

1939. Maskavā tika 
parakstīts Molotova-
Ribentropa pakts, kas 
sadalīja Austrumeiropu 
Vācijas un Padomju 
Savienības ietekmju sfērās. 

1960. Ekvatoriālajā 
Gvinejā noķēra pasaules 
lielāko vardi, kas svēra 3,3 
kilogramus.

1989. “Baltijas ceļā” 
apmēram 2 miljoni 
cilvēku, sadevušies rokās, 
veidoja 600 kilometru 
garu dzīvo ķēdi, kas 
savienoja Baltijas valstu 
galvaspilsētas Tallinu, 
Rīgu un Viļņu.

1991. Padomju līderis 
Mihails Gorbačovs sāka 
sodīt neveiksmīgajā 
pučā iesaistītos 
kabineta ministrus un 
amatpersonas.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Pieminekļa demontāžai Uz-
varas parkā netiks izmantotas 
sprāgstvielas, vakar preses kon-
ferencē paziņoja Rīgas pilsētas 
izpilddirektors Jānis Lange.

Viņš uzsvēra, ka ir sākusies 
gatavošanās demontāžai. Tiek 
uzstādīts būvdarbu žogs un ap-
tuveni 1,5 kilometru garumā dro-
šības žogs, kas ierobežos gājēju 
kustību Uzvaras bulvārī posmā 
no Bāriņu līdz Ojāra Vācieša ielai 
un Bāriņu ielā posmā no Uzvaras 
bulvāra līdz Hermaņa ielai.

Aģentūra LETA novērojusi, 
ka ar zāli aizaugušo pieminekļa 
teritoriju un parku vakar sāka 
ieskaut augsts būvdarbu nožogo-
jums. Objekta teritorijā pirmdien 
parādījās pirmā mazā traktorteh-
nika, kā arī būvniekiem nepiecie-
šamā infrastruktūra.

Kopumā pieminekļa no-
jaukšanai paredzēts tērēt ap 
2,1 miljonu eiro.

Sabiedriskā transporta kustī-
bu nav paredzēts ierobežot, bet 
pārējam autotransportam būs 
ieviests stāvēšanas un apstā-
šanās aizliegums. Ierobežojumi 
paredzēti līdz 15. novembrim, 
taču tas būs atkarīgs no faktis-
kās situācijas un konsultējoties 
ar likumsargiem.

No šodienas objektā ievedīs 
tehniku, kas nozīmē, ka sāksies 
sagatavošanās darbi attiecībā uz 
baseina ūdens atsūknēšanu un 
pagraba demontāžu, kā arī sa-
gatavošanās darbi attiecībā uz 
skulptūru un obeliska demontāžu.

Lange neminēja, kurā da-
tumā konkrēti piemineklis tiks 
nojaukts, bet uzsvēra, ka tam ir 
jābūt izdarītam līdz 15. novem-
brim. “Projektēšanas laikā un 
veicot pārrunas ar būvniekiem, 
tika apskatītas visas iespējamās 
metodes, un objekts tiks nogāzts, 
neizmantojot sprāgstvielas,” no-

Pieminekli demontēs bez sprāgstvielām
rādīja Lange.

Viņš labi saprotot mediju inte-
resi par konkrētām demontāžas 
darbībām, taču tās nav atklāja-
mas. “Ar veselo saprātu” pašval-
dība informēšot medijus pirms 
katra lielā darba, lai žurnālistiem 
būtu iespēja iesaistīties.

Ņemot vērā drošības riskus 
un lai aizsargātu būvuzņēmēja 
darbinieku veselību un drošību, 
Lange patlaban atteicās minēt 
pieminekļa demontētāja nosau-
kumu.

Savukārt attiecībā uz iedzīvo-
tāju saziedoto līdzekļu izlietoša-
nu tiks noslēgts līgums ar ziedot.
lv par būvgružu aizvākšanu.

Valsts policijas Galvenās kār-
tības policijas pārvaldes priekš-
nieka vietnieks Ansis Pumpurs 
informēja, ka policija ir sagata-
vojusi sabiedriskās kārtības un 
drošības plānu, kura izpildē ir 
iesaistīta Pašvaldības policija un 

Valsts drošības dienests (VDD). 
Ņemot vērā minēto, Pum-

purs aicināja iedzīvotājus bez 
vajadzības neatrasties tuvumā 
šim objektam, jo policija veiks 
pastiprinātu personu uzraudzī-
bu un var tikt veikti kontroles 
pasākumi ne tikai personām, bet 
arī transportlīdzekļiem.

Tāpat virs būvobjekta no-
teikts bezpilota gaisa kuģu li-
dojumu aizliegums un jebkuri 
mēģinājumi neatļauti lidināties 
tiks novērsti, un personas sauks 
pie atbildības.

Pieminekļa demontāžai plā-
nots izlietot arī sabiedrības zie-
dojumu vākšanas akcijā iegūtos 
268 tūkstošus eiro. Šo finansē-
jumu plānots izmantot, lai sa-
koptu teritoriju pēc pieminekļa 
demontāžas. Tāpat paredzēts, ka 
valsts finansēs līdz 50% no kopē-
jām demontāžas attiecināmajām 
izmaksām.w

Eiropas Parlamenta (EP) de-
putāts un bijušais Rīgas mērs 
Nils Ušakovs (S) noliedz, ka būtu 
iegādājies, glabājis un izmanto-
jis aizliegtu videonovērošanas 
ierīci, aģentūru LETA informēja 
politiķa palīdze Diana Švane.

Apsūdzība Ušakovam uz-
rādīta pagājušā gada nogalē 
pēc Krimināllikuma panta par 
speciāli radītu vai pielāgotu ie-
kārtu, ierīču vai instrumentu 
aprites aizlieguma pārkāpšanu. 
Par šādu nodarījumu var pie-
mērot brīvības atņemšanu 
līdz diviem gadiem.

Eiroparlamentārietis norā-
da, ka tiesas procesa pamatā 
ir mape, kurā ielīmēta slēpta 

videokamera un uzlādes vads 
ar adapteru. Pēc bijušā Rīgas 
mēra paustā, mape tika atrasta 
mēra sēžu un pieņemšanas telpā 
Rīgas domē, kuru viņš izmanto-
ja, lai rīkotu darba sanāksmes, 
sniegtu intervijas. Tāpat telpas 
tika izmantotas publiskiem un 
reprezentatīviem pasākumiem. 
Politiķis uzsver, ka tā ir telpa, kas 
bija pieejama visiem apmeklētā-
jiem, piemēram, Muzeju naktīs.

EP deputāts akcentē, ka mapi, 
precīzāk, tās fotogrāfiju viņš pir-
mo reizi ieraudzīja, kad viņam to 
parādīja izmeklētāja. Viņš pauž 
cerību, ka vienā no tuvākajām 
tiesas sēdēm viņš ieraudzīs pašu 
mapi un tajā esošo ierīci.w

ASV basketbola zvaigzne 
Deniss Rodmens plāno doties uz 
Krieviju, lai mēģinātu panākt 
basketbolistes Britnijas Graine-
res atbrīvošanu no cietuma, vēsta 
telekanāls “NBC News”.

Telekanāls atsaucas uz Rod-
mena teikto, ka viņš cer šonedēļ 
lidot uz Krieviju, lai palīdzētu 
Grainerei, kurai Maskavas tiesa 
mēneša sākumā piesprieda de-
viņu gadu cietumsodu, atzīstot 
viņu par vainīgu narkotiku kon-
trabandā.

“Es saņēmu atļauju doties 
uz Krieviju, lai palīdzētu tai 
meitenei,” sacīja Rodmens. “Es 
centīšos doties šonedēļ.”

ASV prezidenta Džo Baide-

na administrācijas augsta ranga 
amatpersona pavēstīja, ka “tā ir 
publiska informācija, ka admi-
nistrācija ir izteikusi nozīmīgu 
piedāvājumu krieviem, un jebkas, 
kā vien sarunu turpināšana caur 
izveidoto kanālu, varētu sarežģīt 
un kavēt atbrīvošanas centienus”.

61 gadu vecais pieckārtējais 
bijušais NBA čempions Rodmens 
ir vairākkārt veicis neparastus 
gājienus ģeopolitikā.

Pēdējo desmit gadu laikā viņš 
ir izveidojis attiecības ar Ziemeļ-
korejas līderi Kimu Čenunu un 
vairākkārt devies uz šo izolēto 
valsti. Rodmens agrāk arī atzinīgi 
izteicies par Krievijas prezidentu 
Vladimiru Putinu.w

Partiju apvienībai 
“Jaunā Vienotība” (JV) vakar 
pievienojusies Eiropas 
Parlamenta (EP) deputāte 
Dace Melbārde.

Viņa EP 2019. gadā 
ievēlēta no Nacionālās 
apvienības (NA) saraksta. 
Melbārde pārstāvēja NA 
vairākās valdībās.

Par Melbārdes 
uzņemšanu “Vienotībā” vakar 
vienbalsīgi lēmusi partijas 
valde. Politiķe skaidro, ka 
lēmums par pievienošanos JV 
ir ilgstošu pārdomu rezultāts, 
ko primāri noteicis “kopīgs 
redzējums par Latvijas 
un Eiropas vērtībām un 
attīstības prioritātēm”.

Melbārde norāda, 
ka turpinās darbu EP, 
“īpašu vērību pievēršot” 
izglītības, kultūras, mediju 
un jaunatnes politikas 
jautājumiem gan Eiropas, gan 
Latvijas mērogā.w

Nils Ušakovs noraida apsūdzības Rodmens plāno palīdzēt Grainerei

Maina partiju

Pasaulē tiek svinēta ne tikai darba, bet arī slinkuma diena. To atzīmē Itagujas pil-
sētā Kolumbijā, un šī diena noslēdz Ražošanas, tirdzniecības un kultūras festivālu. 
Festivāla pamatideja ir tāda, ka mūsdienu pasaulē nepieciešams prast atpūsties un baudīt 
mākslu, kultūru un mieru.
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Eiropas Savienības 

oficiālās valūtas eiro vērtība 
vakar atkal nokritās zem ASV 
dolāra vērtības un bija 0,9990 
dolāru. Kritumu veicināja 
prognozes, ka ASV Federālā 
rezervju sistēma pieturēsies pie 
saviem bāzes procentu likmes 
paaugstināšanas plāniem. Tāpat 
eiro vērtību negatīvi ietekmējis 
“Gazprom” paziņojums par 
gāzesvada “Nord Stream” 
galvenās kompresoru stacijas 
vienīgā strādājošā gāzes 
sūknēšanas bloka darbības 
īslaicīgu pārtraukšanu.

Krievijas armijai trūkst 

dzīvā spēka resursu, lai 
turpinātu kaujas Donbasā, teikts 
Lielbritānijas Aizsardzības 
ministrijas jaunākajā ziņojumā 
par situāciju Ukrainas frontēs, 
kas balstīts izlūkdienestu 
informācijā. Ukrainas sociālajos 
tīklos 15. augustā parādījās 
video, kurā Luhanskas 
separātiskā veidojuma kaujinieki 
atsakās doties uzbrukumā. 

Japāna apsver 1000 tāla 
darbības rādiusa spārnoto 
raķešu izvietošanu, lai 
palielinātu savas spējas veikt 
pretuzbrukumu Ķīnai, ziņo 
laikraksts “Yomiuri”. Tiks 
pārveidotas esošās raķetes, 
lai paplašinātu to darbības 
rādiusu no 100 kilometriem 
līdz 1000 kilometriem, vēsta 
laikraksts, atsaucoties uz 
avotiem valdībā. No kuģiem vai 
lidmašīnām izšaujamās raķetes 
tiktu izvietotas galvenokārt 
ap Nansejas salām un spētu 
sasniegt Ziemeļkorejas un 
Ķīnas piekrastes zonas, raksta 
“Yomiuri”.


