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ĪSUMĀ

25. augustā
1609. Galileo Galilejs 
Venēcijas likumdevējiem 
demonstrēja savu pirmo 
teleskopu.

1768. Angļu 
jūrasbraucējs un pētnieks 
Džeimss Kuks sāka savu 
pirmo ceļojumu.

1817. Aleksandrs I 
apstiprināja Kurzemes 
muižniecības izstrādāto 
zemnieku brīvlaišanas 
projektu. 

1945. Dzimusi 
rakstniece un publiciste 
Marina Kosteņecka.

2020. ANO Pasaules 
Veselības organizācija 
pasludināja Āfriku par brīvu 
no poliomielīta jeb bērnu 
triekas.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

EK noteiks zvejas ierobežojumus Baltijas jūrā
Eiropas Komisija (EK) vakar 

pieņēma priekšlikumu par 2023. 
gada zvejas ierobežojumiem Bal-
tijas jūrā, izsakot bažas par zivju 
skaita samazināšanos, aģentūru 
LETA informēja EK pārstāvnie-
cībā Latvijā.

Balstoties uz pieņemto priekš-
likumu, ES valstis noteiks, kādā 
maksimālajā daudzumā šajā jū-
ras baseinā varēs zvejot svarīgāko 
komerciālas nozīmes sugu zivis. 
Komisija ierosina samazināt ziv-
ju zvejas iespējas četros priekšli-
kuma aptvertajos Baltijas jūras 
krājumos, lai uzlabotu šo krājumu 
ilgtspēju un sniegtu tiem iespēju 
atjaunoties.

Vienlaikus EK rosina palielināt 

Baltijas jūras centrālās daļas krā-
juma reņģes un jūras zeltplekstes 
zvejas iespējas. Laša zveju, rietu-
mu un austrumu krājuma mencas 
piezveju, kā arī rietumu krājuma 
reņģes piezveju komisija piedāvā 
saglabāt pašreizējā līmenī.

Vides, okeānu un zivsaimnie-
cības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs 
pauda, ka joprojām ir nobažījies 
par slikto Baltijas jūras vides stā-
vokli. Neraugoties uz dažiem 
uzlabojumiem, joprojām sma-
gas sekas atstāj eitrofikācija, 
turklāt centieni šo problēmu risi-
nāt esot gausi. “Mums ir jāuzņe-
mas atbildība un jārīkojas kopīgi! 
Tikai tā varam panākt, ka mūsu 
zivju krājumi atkal kļūst veselīgi 

un atkal kļūst par drošu iztikas 
avotu vietējiem zvejniekiem. Šo-
dienas priekšlikums ir vērsts uz 
šo mērķi,” pauda Sinkēvičs.

Saskaņā ar EK pārstāvniecī-
bas Latvijā sniegto informāciju 
pēdējos desmit gados ES zvejnie-
ki, nozare un publiskās iestādes 
ir pūlējušās, lai atjaunotu zivju 
krājumus Baltijas jūrā. Pēc zi-
nātniskiem ieteikumiem zvejas 
iespējas esot noteiktas saskaņā 
ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma principu. Šādas zvejas ie-
spējas tikušas noteiktas septiņiem 
no astoņiem Baltijas jūras krāju-
miem, kas veido 95% no izkrautās 
nozvejas apjoma.

Tomēr komerciālas nozīmes 

mencas rietumu un austrumu 
krājumi, reņģes rietumu krā-
jums un daudzie laša krājumi gan 
Baltijas jūras dienvidu daļā, gan 
dienvidu daļas dalībvalstu upēs ir 
pakļauti nopietnam vides noslogo-
jumam, ko rada dzīvotņu izzušana 
šo zivju dzīves vides degradācijas 
dēļ, skaidroja pārstāvniecībā.

Trešdien ierosinātā kopējā pie-
ļaujamā nozveja, pēc EK paustā, 
ir balstīta uz labāko pieejamo 
zinātniski recenzēto ieteikumu, 
ko sniegusi Starptautiskā Jūras 
pētniecības padome (ICES), un ir 
saskaņā ar Baltijas jūras daudz-
gadu pārvaldības plānu, kuru 
2016. gadā pieņēma Eiropas Par-
laments un Padome.w

Nogāzta arī 
sievietes tēla statuja

Krievijā aizturēts 
opozīcijas politiķis 

Itālijas ekskluzīvo 
automašīnu ražotājs 
“Lamborghini” 
iepriekšpārdošanā jau 
pārdevis visus automobiļus 
līdz pat 2024. gada sākumam. 
Vācijas autobūves koncerna 
“Volkswagen” struktūrvienība 
saskārusies ar augstu 
pieprasījumu, un pasūtījumu 
apjoms aptver nākamos 18 
mēnešus, norāda “Lamborghini” 
vadītājs Stefans Vinkelmans. 
Vienlaikus “Lamborghini” 
skaidro, ka ilgais pasūtījumu 
realizēšanas laiks skaidrojams 
arī ar pusvadītāju deficītu 
pasaulē.

Lielbritānijas 
premjerministrs Boriss Džonsons 
vakar Kijivā, kad Ukraina 
svinēja Neatkarības dienu, 
cildināja ukraiņu stingro gribu 
pretoties Krievijas iebrukumam. 
“Ukraiņiem ir spēcīga griba 
pretoties. Un to [Krievijas 
prezidents Vladimirs] Putins 
nespēj saprast,” žurnālistiem 
vizītes gaitā, kas daudziem 
bija pārsteigums, sacīja 
Džonsons. Viņš arī ievietojis 
tviterī fotogrāfiju, kurā redzams 
līdzās Ukrainas prezidentam 
Volodimiram Zelenskim.

Francijas atspoles vilciens 
“Le Shuttle”, kas bija izbraucis 
no Francijas ostas Kalē uz 
šauruma Lielbritānijas krastā 
esošo Folkstounu, tunelī 
apstājies. Tas noticis tādēļ, ka 
tunelī zem Lamanša šauruma 
vilcienam radās tehniskas 
problēmas, tāpēc evakuēti 
vairāki simti tā pasažieru. 
Pasažieri evakuēti ar citu 
vilcienu, kura ierašanos bijis 
jāgaida vairākas stundas. 
Kopš vilciena apstāšanās līdz 
evakuācijai pagājušas apmēram 
piecas stundas. 

Ukrainas neatkarības dienai par godu galvaspilsētas Kijivas centrālā iela Hrešča 
pārtapusi brīvdabas muzejā, kurā apskatāma ukraiņu armijas iznīcinātā Krievijas mili-
tārā tehnika.

SKUMJIE SKUMJIE 
SVĒTKISVĒTKI

Vakar īsi pēc pulksten 9 pie-
minekļa kompleksā Pārdaugavā 
būvnieki nogāzuši arī sievietes 
tēla statuju, novērojusi aģentūra 
LETA. Šīs statujas brucināšana 
sākta jau vakar, taču, nogāžot trīs 
padomju karavīru statujas, sievie-
tes tēla statuja otrdienas izskaņā 
vēl bija palikusi savā vietā. Darbi 
atsākti vakar no rīta, kad sta-
tujas pamatne bija sadrupinā-
ta, bet pati statuja turējās uz 
industriālajiem domkratiem.

Ja pēc nogāšanas statuja vēl 
bija redzama aiz žoga, tad vēlāk 
to vairs nevarēja saskatīt, vēsta 
LETA. Rīgas dome iepriekš bija 
informējusi, ka otrdien objekta 
teritorijā sāks ievest smago tehni-
ku, un jau šajā dienā strauji ritēja 

pieminekļa nojaukšana, dienas 
laikā demontējot gan kāpnes, 
gan postamentu, gan minēto 
trīs padomju karavīru statujas. 
Statujas demontēšanas laikā ir 
apliktas ar sastatnēm, tādējādi 
apgrūtinot interesentu iespējas 
vērot notiekošo.

Pieminekļa demontāžas darbi 
piesaista cilvēku uzmanību, taču 
plašas vērotāju masas neveidojas, 
turklāt teritorijā dežurē daudzas 
policijas ekipāžas, sekojot kārtībai 
būvobjekta tuvumā. Neskatoties 
uz aicinājumu nepulcēties, pirm-
dienas un otrdienas vakarā pie pa-
domju armijai veltītā pieminekļa 
Pārdaugavā savācās daži desmiti 
cilvēku, no kuriem policija vairā-
kus aizturēja, novēroja aģentūra.w

Krievijā aizturēts opozīcijas 
politiķis un bijušais Jekaterinbur-
gas mērs Jevgēņijs Roizmans, kurš 
pazīstams kā Kremļa kritiķis un 
vērsies pret iebrukumu Ukrainā, 
trešdien pavēstīja Krievijas va-
rasiestādes. Izmeklēšana sākta 
saistībā ar Roizmana YouTube 
kanālā ievietotu video, kurā kri-
tizēta Krievijas militārā kampaņa 
Ukrainā, TASS citē avotu policijā.

Roizmans žurnālistiem 
sacījis, ka viņa kriminālva-
jāšana sākta par frāzi “iebru-
kums Ukrainā”.

Pret bijušo mēru ierosinā-
ta krimināllieta par “Krievijas 
armijas diskreditēšanu,” at-
saucoties uz vietējiem drošī-
bas dienestiem, vēsta valdības 

kontrolētā aģentūra TASS.
Roizmans tiks nogādāts 

Maskavā, lai tur piedalītos iz-
meklēšanas darbībās, pavēstīja 
Iekšlietu ministrijas Maskavas 
galvenā pārvalde.

Trešdien Jekaterinburgā jau 
notikuši individuālie piketi Roiz-
mana atbalstam.

Roizmans bija viens no ne-
daudzajiem režīma kritiķiem, 
kuram izdevās uzvarēt mēru 
vēlēšanās pēc lielajām protesta 
demonstrācijām pret Vladimira 
Putina atkārtoto ievēlēšanu pre-
zidenta amatā 2012. gadā.

Vairāki desmiti bruņotu po-
licistu trešdien iebruka 59 ga-
dus vecā eksmēra dzīvesvietā, 
redzams video.w

KNAB veicis  
kriminālprocesuālās 
darbības VID 

Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) otr-
dien veicis kriminālprocesuālās 
darbības vairākos objektos, to-
starp Valsts ieņēmumu dienes-
tā (VID), un aizturējis vairākas 
personas, aģentūrai LETA ap-
stiprināja birojā. 

KNAB 2. jūnijā sācis krimi-
nālprocesu pēc Kriminālliku-
ma 320. panta aizdomās par 
iespējamu kukuļņemšanu lielā 
apmērā personu grupā pēc ie-
priekšējas vienošanās. Otrdien 
veiktas neatliekamās krimināl-
procesuālās darbības vairākos 
objektos, tostarp VID.

Aizturētas trīs personas, un 
vēl divām personām ir tiesības 
uz aizstāvību. Tiesa lēmusi 
par apcietinājuma piemēro-
šanu divām personām. Ne 
KNAB, ne VID nekomentēja, vai 
starp šīm piecām personām ir 
amatpersonas.w


