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1891. Amerikāņu 
izgudrotājs Tomass 
Edisons patentēja 
kinokameru.

1950. Dzimis 
kādreizējais Liepājas 
teātra aktieris  
un direktors Juris 
Bartkevičs.

1960. “Vostok” stacijā 
Antarktikā fiksēja –88 
grādu temperatūru pēc 
Celsija, kas ir pasaulē 
zemākā jebkad fiksētā 
temperatūra.

1995. “Microsoft” laida 
tirgū personālo datoru 
operētājsistēmu “Windows 
95”.
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Sāk demontēt pieminekļa postamentu
Vakar sākās Uzvaras parkā 

esošā pieminekļa postamenta 
demontāža, novērojusi aģentūra 
LETA. Nožogotajā teritorijā bija 
ievesta lielā būvtehnika – kāpur-
ķēžu ekskavatori, kas līdz par-
kam nogādāti ar auto platformu.

Lielā tehnika darbojās, de-
montējot pieminekļa postamen-
tu. Tāpat demontāžas darbus 
veica arī mazāka tehnika. Objek-
ta apkārtni vienlaikus atbrīvoja 
no būvgružiem.

Dienas gaitā ar sastatnēm 
aplika vienu no pieminekļa an-
sambļa elementiem – bronzas 
karavīru grupu, demontēja kāp-
nes. 

Teritoriju apsargāja daudz 
policistu, kuri strādāja gan iežo-

gotajā laukumā, gan ap tā peri-
metru. Iežogota ne vien teritorija 
ap pieminekļa kompleksu, bet arī 
daļa no parka otrpus Bāriņu ielai. 
Pa šo ielu gājēju kustība apturēta.

Neraugoties uz aicinājumu 
nepulcēties, pirmdienas vaka-
rā pie padomju armijai veltītā 
pieminekļa Pārdaugavā tomēr 
savācās daži desmiti cilvēku, 
septiņus no kuriem policija aiz-
turēja, vēsta “Delfi”.

Valsts policija informē, ka 
sākti pieci administratīvo pārkā-
pumu procesi par likuma “Par sa-
pulcēm, gājieniem un piketiem” 
prasību pārkāpšanu. Divas no 
aizturētajām personām nepa-
kļāvās policijas likumīgajām 
prasībām, arī par to sākti ad-

ministratīvie procesi. Saistībā 
ar naidīgiem komentāriem 
un izpausmēm tiek vērtēta 
vēl divu personu rīcība.

Dienas laikā fiksētas arī di-
vas personas, kuras neatļauti 
pilotējušas dronus pieminekļa 
tuvumā. Sāktas resoriskās pār-
baudes, bet droni izņemti.

Vairums no pirmdienas va-
karā sanākušajiem izskatījās 
pēc vienkāršiem interesentiem, 
tomēr bija arī tādi, kuri bija iera-
dušies paust aktīvu pozīciju par 
vai pret pieminekļa novākšanu. 
LETA informē, ka pret piemi-
nekļa nojaukšanu iestājās bariņš 
pārsvarā vecāka gadagājuma cil-
vēku, savukārt mazāks pulciņš 
jauniešu ar Latvijas karogiem 

ieņēma pretēju pozīciju.
Ārlietu ministrs Edgars Rin-

kēvičs sociālajos tīklos paziņoja 
– ja kāds ārvalstnieks, neatkarīgi 
no valstspiederības, tiks pieķerts 
pretlikumīgās un nesankcionē-
tās darbībās pieminekļa Uzva-
ras parkā demontāžas laikā, tas 
tiks iekļauts Latvijai nevēlamo 
personu sarakstā un izraidīts 
no valsts.

Policija tika ierobežojusi gājē-
ju kustību pa Bāriņu ielu. Kopu-
mā ierobežojumi noteikti plašai 
teritorijai pa visu perimetru ap 
pieminekli – Uzvaras bulvāri, 
Bāriņu, Vācieša un Hermaņa 
ielām. Pie paša pieminekļa jau 
vairākus mēnešus ir sēta, un 
tam piekļūt nav iespējams.w

Igaunija FSB apgalvojumus 
uzskata par provokāciju 

Eiropai draud sausums

Lindermans 
paliek  
apcietinājumā

Rīgas pilsētas tiesa Pārdau-
gavā otrdien atstājusi negrozītu 
pirmās instances tiesā piemēro-
to drošības līdzekli apcietināju-
mu prokrieviskajam aktīvistam 
Vladimiram Lindermanam, ku-
ram drošībnieki inkriminē 
genocīda, noziegumu pret 
cilvēci, noziegumu pret 
mieru un kara nozieguma 
attaisnošanu.

Lindermana advokāte Jeļe-
na Kvjatkovska aģentūrai LETA 
pavēstījusi, ka līdz lietas skatī-
šanai pēc būtības vēl ir tālu, jo 
lieta nav pat nonākusi prokura-
tūrā un atrodas Valsts drošības 
dienesta (VDD) izmeklēšanas 
stadijā.

Lindermanu 21. jūnijā aiz-
turēja par to, ka viņš interneta 
vidē ir sistemātiski slavējis un 
attaisnojis Krievijas bruņoto 
spēku noziegumus pret mieru 
un kara noziegumus, kas vēr-
sti pret ukraiņiem un Ukrainas 
valsti.w

ASV autobūves uzņēmums 
“Ford” paziņojis, ka likvidēs 
aptuveni 3000 darba vietu, 
lai samazinātu izdevumus un 
paātrinātu pārēju uz  
elektrisko automobiļu  
ražošanu. Darba vietas 
galvenokārt paredzēts likvidēt 
ASV, Kanādā un Indijā, un 
rūpnīcu darbiniekus šis lēmums 
neskars. Uzņēmums iepriekš 
vēstīja, ka elektrisko  
automobiļu ražošanai līdz 2026. 
gadam plāno tērēt 50 miljardus 
dolāru.

Somijas premjerministrei 
Sannai Marinai veiktais 
narkotiku tests ir negatīvs,  
ziņo premjeres birojs. Urīnu 
analīžu veikšanai Marina  
nodeva piektdien, kad bija 
izraisījusies ažiotāža saistībā 
ar atklātībā nonākušu video, 
kurā 36 gadus vecā premjere 
redzama, piedaloties privātā 
ballītē, un tika paustas 
aizdomas, ka Marina  
ballītē varētu būt lietojusi 
narkotikas. Premjere iepriekš 
atzina, ka ballītē dzērusi 
alkoholu, taču noliedza,  
ka būtu lietojusi narkotikas 
vai ka viņai būtu zināms, ka 
narkotikas lietojuši citi ballītes 
dalībnieki. 

Eiro vērtība attiecībā pret ASV 
dolāru vakar samazinājusies līdz 
zemākajam līmenim kopš 2002. 
gada saistībā ar bažām par 
eirozonas iespējamu nokļūšanu 
recesijā. Eiro vērtība pret ASV 
dolāru otrdien nokritusies 
līdz 0,9901 dolāram par eiro. 
Eiropas vienotās valūtas vērtība 
zem dolāra vērtības nokritās jau 
pirmdien.

Pagājuši jau divi gadi, kopš Libānas galvaspilsētu Beirūtu satricināja ostā no-
tikušais amonija nitrāta izraisītais sprādziens, kas nogalināja simtiem, ievainoja 
tūkstošiem, bet bez pajumtes atstāja simtiem tūkstošus cilvēku. Šajās dienās traģēdija 
par sevi atgādināja atkal – ostā sabruka iepriekš daļēji iznīcinātā ostas graudu termi-
nāļa ziemeļu daļa.

POSTOŠIPOSTOŠI

Eiropas Komisijas (EK) pēt-
nieki brīdinājuši, ka teju pusei 
Eiropas Savienības (ES) terito-
rijas draud sausums. Eiropas 
Komisijas Kopīgais pētniecības 
centrs savā augusta ziņojumā 
norāda, ka 10. augustā 47% ES 
teritorijas bija pakļauti brīdi-
nājuma līmeņa sausumam un 
17% atradās trauksmes līmenī.

Pētnieki norādīja, ka sau-
sums ir saistīts ar mazo lietus 
daudzumu un vairākiem kar-
stuma viļņiem kopš maija, kas 
visā Eiropā plaši ietekmējis upju 
ūdens apjomus. Sarukušais 
ūdens daudzums arī negatīvi 
ietekmējis enerģētikas noza-
ri, skarot gan hidroenerģijas 

ražošanu, gan citu elektros-
taciju dzesēšanas sistēmas.

Sausums būtiski samazinā-
jis vasarāju ražas, un visvai-
rāk cietušas kukurūzas, sojas 
pupiņu un saulespuķu ražas, 
paziņoja pētnieki.

Ziņojumā teikts, ka reģio-
ni, kuros apstākļi pasliktinās 
visvairāk, ir tie, kurus jau 
2022. gada pavasarī skāra 
sausums, piemēram, Itālijas 
ziemeļi, Francijas dienvidaus-
trumi un daži reģioni Ungārijā 
un Rumānijā.

Pētnieki prognozē, ka siltāks 
un sausāks laiks varētu ilgt līdz 
novembrim Eiropas rietumu un 
Vidusjūras reģionā.w

Igaunija uzskata par provokā-
ciju Krievijas Federālā drošības 
dienesta (FSB) apgalvojumus, 
ka tā saucamās krievu pasau-
les ideologa Aleksandra Dugina 
meitas nogalināšanā vainojama 
Ukrainas pilsone, kura pēc tam 
ieradusies Igaunijā, paziņoja 
Igaunijas ārlietu ministrs Urmass 
Reinsalu.

Viņš norādīja, ka tādējādi 
Krievija mēģina izdarīt spiedienu 
uz Igauniju, jo tā atbalsta Ukrai-
nu: “Kāpēc Igaunija tagad piedzī-
voja lielākos kiberuzbrukumus 
kopš “Bronzas nakts” laikiem? 
Kāpēc pirms divām nedēļām 
bijušais Krievijas prezidents 

[Dmitrijs Medvedevs] teica, 
ka tas, ka Igaunija joprojām ir 
brīva valsts, ir “līdz galam ne-
nostrādāta lieta”? Es domāju, 
ka visi šie notikumi un dažādās 
aktivitātes ir daudz lielākā kon-
tekstā, un tā mērķis ir izdarīt ne-
pārprotamu spiedienu uz Igauniju 
un citām valstīm, kuras atbalsta 
Ukrainu,” sacīja ministrs.

FSB pirmdien paziņoja, ka 
sestdien Piemaskavā notikušo 
auto sprādzienu, kurā tika nogali-
nāta Darja Dugina, esot sarīkojuši 
Ukrainas specdienesti. FSB apgal-
voja, ka noziegumu pastrādājusi 
Ukrainas pilsone Natālija Vovka, 
kas pēc tam ieradusies Igaunijā.w


