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ĪSUMĀ

22. augustā
565. Svētais Kolumba 
paziņoja par Lohnesa 
ezerā pamanītu 
briesmoni.

1485. Bosfortas kauja 
noslēdza Rožu karus, pēc 
kuriem Plantagenetu 
dinastiju pie varas Anglijā 
nomainīja Tjudori.

1902. Teodors 
Rūzvelts kļuva par pirmo 
ASV prezidentu, kurš 
pārvietojās automašīnā.

1925. Pirmais 
Latvijas ārlietu ministrs 
un otrais Ministru 
prezidents Zigfrīds Anna 
Meierovics gāja bojā 
Sēmes pagastā.

2002. Polietilēna 
maisiņā uz ielas Londonā 
atrada vairāk nekā piecus 
miljonus mārciņu vērtu 
Venēcijas meistara 
Ticiāna gleznu, kas 
pirms septiņiem gadiem 
tika nozagta Anglijas 
rietumos.

ŠAJĀ DIENĀ
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Staķis Ukrainā ticies ar Zelenski
Rīgas mērs Mārtiņš Staķis 

kopā ar vairāku citu Eiropas 
pilsētu vadītājiem ticies ar Uk-
rainas prezidentu Volodimiru 
Zelenski, liecina informācija 
Ukrainas prezidenta mājas-
lapā.

Interneta vietnē ievietota-
jās fotogrāfijās redzams, ka Ze-
lenskis Kijivā uzņēmis Eiropas 
Lielo pilsētu tīkla “Eurocities” 
pārstāvjus.

Staķis mikroblogošanas 
vietnē “Twitter” raksta, ka tik-
šanās laikā no Zelenska izska-
nējuši “trīs vienkārši lūgumi” 
Eiropas pilsētu mēriem: cīnī-
ties pret Krieviju informācijas 
karā, uzņemties līderību Uk-
rainas pilsētu atjaunošanā un 
demonstrēt piemēru pārējām 

pilsētām Eiropā un pasaulē.
Rīgas mērs pastāstīja, ka 

pēc viņa un citu mēru inicia-
tīvas kopā ar astoņiem Eiropas 
pilsētu vadītājiem tika apmek-
lētas Krievijas iebrukumā cie-
tušās pilsētas, lai vienotos par 
praktisku palīdzību Ukrainai.

“Krievijas armijas ne-
žēlības sekas aptveramas 
tikai klātienē – redzot pos-
tu, ko nodarījuši okupanti 
Bučā, Irpiņā un Borodjan-
kā. Vislielākie cieņas aplieci-
nājumi visiem Ukrainas va-
roņiem – arī Bučas un Irpiņas 
mēriem, kuri kopā ar saviem 
iedzīvotājiem pārcietuši 
okupācijas šausmas, bet tagad 
mēģina dziedēt kara atstātās 
brūces, kas pilnībā nesadzīs 

nekad,” pauda Staķis.
Politiķis norādīja, ka vizī-

tes laikā sastaptie cilvēki un 
amatpersonas ir dzīvs pierādī-
jums tam, ka Krievijas rīcība 
Ukrainā ir neslēpts genocīds, 
jo civilo objektu bombardēša-
na, civiliedzīvotāju spīdzinā-
šana un slepkavošana veikta 
ar skaidru nodomu.

Viņš arī izcēla Kijivas mēra 
Vitālija Kļičko ticību savas 

tautas spēkiem, kas Staķa 
ieskatā ir apliecinājums tam, ka 
“mums katru dienu jāatgādina 
Eiropai par karu, jāpalīdz bēg-
ļiem, jāziedo Ukrainas armijai”.

Tīklā “Eurocities”, kurā ir 
pārstāvētas 200 Eiropas pilsē-
tas, taps kopīgs plāns Ukrainas 
atjaunošanai. Pilsētu rīcībai 
jābūt koordinētai ar nacionā-
lo valdību plāniem, atklāja 
Staķis.w

Krimināllietu, kurā imuno-
logs Jevgēnijs Ņikiforenko ap-
sūdzēts par iespējamu seksuā-
lu vardarbību pret pacientēm, 
Rīgas pilsētas tiesa plāno sākt 
skatīt 15. decembrī, aģentūra 
LETA noskaidroja tiesā.

Mediķis apsūdzēts pēc Kri-
mināllikuma 160. panta otrās 
daļas, un kopumā viņam inkri-
minēti septiņi iespējami pastrā-
dātie noziedzīgie nodarījumi.

Imunologs apsūdzēts par 
seksuāla rakstura darbībām 
nolūkā apmierināt savu dzi-
mumtieksmi fiziskā saskarē 
ar cietušās ķermeni, ja tās 
izdarītas pret cietušās gribu, 
izmantojot uzticību un lieto-
jot vardarbību, kā arī par dzi-
mumtieksmes apmierināšanu 
pretdabiskā veidā, kas saistīta 
ar vaginālu iekļūšanu cietušās 
ķermenī pret cietušās gribu, 
izmantojot uzticību, aģentūru 

LETA informēja prokuratūra.
Par šādu noziedzīgo noda-

rījumu viņam draud brīvības 
atņemšanu uz laiku no četriem 
līdz desmit gadiem, kā arī pro-
bācijas uzraudzība uz laiku līdz 
pieciem gadiem.

Kriminālprocesā par īpa-
ši aizsargājamām cietušajām 
atzītas piecas ārsta pacien-
tes, kuras kopumā pieteikušas 
morālā kaitējuma kompensā-
cijas 8000 eiro apmērā. Vienai 
no cietušajām Juridiskās palī-
dzības administrācija izmaksā-
jusi valsts kompensāciju 2250 
eiro, kas būtu piedzenama no 
apsūdzētā.

Apsūdzētais savu vainu 
viņam inkriminēto noziedzīgo 
nodarījumu izdarīšanā neat-
zīst, tāpat viņš neatzīst cietu-
šo pieteiktās morālā kaitējuma 
kompensācijas. Ārsts atteicies 
no liecību sniegšanas.w

Donavā strauji krītoties 
ūdens līmenim, ko izraisījis 
Eiropas pēdējo gadu lielākais 
sausums, Serbijā, netālu no 
Prahovas ostas, virs ūdens lī-
meņa parādījušies Otrā pasau-
les kara gados nogrimušo vācu 
karakuģu vraki.

Dažos no kuģiem varētu būt 
sprāgstvielas.

1944. gadā Donavā nogri-
ma vai tika nogremdēti vai-
rāki desmiti Vācijas kuģu. Tie 
bija Trešā reiha Melnās jūras 
flotes kuģi, ko vācieši centās 

nogādāt drošībā pa Donavu, 
kad padomju karaspēks bija 
pārņēmis kontroli pār Melnās 
jūras ostām.

Prahovas rajonā šobrīd 
redzami vairāk nekā 20 
vācu kuģu vraki.

Tagad grūtības kuģošanai 
rada gan upes izžūšana, gan 
sprādzienu draudi.

Pieejamais kuģu ceļš Pra-
hovas rajonā sarucis līdz 100 
metriem, kaut arī parastos 
laikos tas bijis divas reizes 
platāks.w

Somijas premjerministre 
Sanna Marina īpašā preses kon-
ferencē sacīja, ka pēdējo dienu 
laikā viņai izteiktas smagas ap-
sūdzības, tāpēc nolēmusi veikt 
testu par narkotisko vielu atra-
šanos organismā.

“Lai kliedētu visas spekulā-
cijas, es šodien veicu testu [par 
aizliegto vielu atrašanos orga-
nismā], tā rezultāts būs zināms 
nedēļas laikā,” sacīja premjere.

Viņa atkārtoti aplieci-
nāja, ka nav piedalījusies 
ballītēs, kur būtu lietotas 
narkotikas: “Nekad neesmu 
lietojusi narkotikas, nekādas 
narkotikas.” 

Sociālajos tīklos parādīju-
šies video, kuros redzams, kā 
premjere izklaidējas kopā ar 
slavenībām.w

Somijas 
premjere 
veikusi 
narkotiku testu

Sausums Donavā 
atsedz vācu kuģus

Decembrī sāks 
tiesāt imunologu

Janmaštami festivālā, kurā hinduisti godina vienu no savas reliģijas centrālajām 
dievībām Krišnu, Indijas ticīgie veido cilvēku piramīdas, lai tiktu pie virvē iekār-
tiem mielastiem. Lai arī šīs sabrukušās piramīdas smailē esošais jaunietis kādā brīdī 
zaudēja pamatu zem kājām, viņam tomēr izdevās tikt pie svētku našķiem.

Krievijas okupētās 
Krimas pussalas pilsētā 
Sevastopolē Krievijas Melnās 
jūras karaflotes štāba ēkas 
jumtā sestdien ietriecies un 
eksplodējis drons. Krimas 
tatāru pārstāvniecības 
priekšsēdētājs Refats 
Čubarovs pavēstīja, ka 
ap pulksten 8.20 bija 
dzirdams spēcīgs sprādziens 
štāba rajonā. Okupācijas 
varasiestādes ziņo, ka cietušo 
un nopietnu postījumu 
nav. Jūlija beigās štābs 
Sevastopolē jau cieta drona 
uzbrukumā.

Melnkalnes parlaments 
piektdienas vakarā izteica 
neuzticību premjerministra 
Dritana Abazoviča mazākuma 
valdībai. Abazovičs, kurš 
vada zaļo partiju “Vienotā 
reformu akcija” (URA), bija 
saniknojis valsts prezidentu 
Milo Džukanoviču, parakstot 
līgumu ar Serbu pareizticīgo 
baznīcu. Kritiķi uzskata, ka šis 
līgums apdraud Melnkalnes 
neatkarību. Pēdējos mēnešos 
Abazoviča nostāja kļuva 
aizvien proserbiskāka, kas 
izraisīja prorietumnieciskā 
Džukanoviča neapmierinātību.

Ukrainas bokseris 
Oleksandrs Usiks sestdien 
Džidas pilsētā Saūda Arābijā 
pēc punktiem uzvarēja 
Lielbritānijas pārstāvi 
Entoniju Džošua un nosargāja 
pasaules čempiona jostas 
smagajā svarā. Šī bija revanša 
cīņa pēc abu bokseru pirmā 
dueļa pērn 25. septembrī 
Londonā, kur arī pēc 
punktiem uzvarēja Usiks.
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