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7. septembrī
1251. p.m.ē. Saules 
aptumsums šajā dienā 
varētu iezīmēt Herkulesa 
dzimšanu Tēbās, Grieķijā.

1921. Atlantiksitijā 
notika pirmais 
“Miss Amerika” 
skaistumkonkurss.

1972. XX olimpiskajās 
spēlēs šķēpmetējs Jānis 
Lūsis ar 90,46 metru  
tālu raidījumu izcīnīja  
2. vietu.

1998. Stenfordas 
universitātes studenti 
Lerijs Peidžs un Serdžijs 
Brins nodibināja interneta 
meklēšanas servisu 
“Google”.

2021. Salvadora kļuva 
par pirmo pasaules valsti, 
kur kriptovalūta “Bitcoin” 
ir likumīgs maksāšanas 
līdzeklis.
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Pirmdien Baltijas jūrā pirms 
tumsas iestāšanās atrastas cilvē-
ka ķermeņa daļas, kas, iespējams, 
ir no pasažieru lidmašīnas katas-
trofā bojāgājušajiem, aģentūrai 
LETA pastāstīja Latvijas Jūras 
spēku sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Līva Veita.

Mirstīgās atliekas nogā-
dātas Ventspilī un nodotas 
kriminālpolicijai.

Tāpat Jūras spēki otrdien sāks 

meklēšanas darbus ar zemūdens 
robotu vietā, kur svētdien Baltijas 
jūrā avarēja lidmašīna. Svētdie-
nas vakarā netālu no Ventspils 
jūrā avarējusi Austrijā reģistrēta 
privātā pasažieru lidmašīna. Glā-
bējiem līdz pirmdienas vakaram 
izdevies atrast kopumā 11 lidma-
šīnas fragmentus.

Pirmdien piesaistīts Eiropas 
jūras drošības aģentūras drons, 
kas bāzēts Igaunijā. Drons vēlāk 

atgriezies Igaunijā, bet operācijas 
rajonā turpina uzturēties divi Jū-
ras spēku un viens Valsts robež-
sardzes kuģis.

Kā vēsta Spānijas laikraksts 
“El Pais”, atsaucoties uz spāņu 
avotiem, kas ir pazīstami ar si-
tuāciju ap negadījumu, lidmašīna 
piederējusi vācu ģimenei.

Lidmašīna izlidojusi no Here-
sas, Spānijas dienvidos, un kon-
takts ar dienestiem uz zemes pa-

zudis drīz pēc tam, kad lidmašīna 
bija pametusi Ibērijas pussalas 
gaisa telpu, vēsta “Bild”.

Lidmašīnai vajadzēja nosēs-
ties Ķelnes-Bonnas lidostā svēt-
dienas vakarā. Atbilstoši sākot-
nējai izmeklēšanai pilots varētu 
būt zaudējis samaņu. Lidmašīnas 
meklēšanas rajonā līdz šim at-
rastas vairākas atlūzas, tomēr 
eksperti vēl skaidros, vai tās pie-
der konkrētajam lidaparātam.w

Divas trešdaļas jeb 66% Lat-
vijas iedzīvotāju ir apmierināti 
ar valdības atbildes reakciju uz 
Krievijas īstenoto karu Ukrainā, 
savukārt nedaudz vairāk kā puse 
jeb 53% ir apmierināti ar Eiropas 
Savienības (ES) atbildes reakciju, 
liecina 2022. gada vasaras “Eiro-
barometra” aptauja. Gandrīz puse 
jeb 47% aptaujas dalībnieku pau-
duši bažas, ka Krievijas īstenotais 

karš varētu vērsties plašumā un 
turpināties arī Latvijā, 39% res-
pondentu atzīmējuši, ka baidās 
no atomkara izcelšanās, bet 29% 
Latvijas iedzīvotāju norādījuši uz 
bailēm, ka karš varētu nest lielu 
ekonomisku krīzi un skart arī 
citas valstis Eiropā. Pārliecino-
ši lielākā daļa jeb 91% Latvijas 
iedzīvotāju atzīmējuši, ka karš 
Ukrainā ir spēcīgi ietekmējis 

valsts ekonomiku, savukārt 64% 
norādījuši, ka personiski jutuši 
šī kara ietekmi finansiālā ziņā. 
Vienlaikus 58% respondentu 
pauduši neapmierinātību ar val-
dības pieņemtajiem lēmumiem 
Covid-19 pandēmijas apkarošanā, 
savukārt 51% aptaujas dalībnie-
ku pauduši apmierinātību ar ES 
rīcību Covid-19 pandēmijas laikā.

Situāciju valsts ekonomikā kā 

sliktu raksturojuši 73% Latvijas 
iedzīvotāju, 24% atzīmējuši, ka tā 
ir laba, bet 3% nemācēja atbildēt 
uz šo jautājumu. Tāpat aptauja 
rāda, ka 56% Latvijas iedzīvotāju 
uzticas ES, savukārt 33% tai neuz-
ticas. Latvijas valdībai neuzti-
cas 64% iedzīvotāju, savukārt 
uzticas – 30%. Saeimai neuzticas 
71% aptaujas dalībnieku, bet tai 
uzticas 22% respondentu.w

Neraugoties uz jauno atbalsta 
paketi mājsaimniecībām un uz-
ņēmumiem, par kuru vienojusies 
Vācijas valdība, šīs nedēļas sāku-
mā galēji kreisie un galēji labējie 
Leipcigas ielās izveda vairākus 
tūkstošus cilvēku, lai protestētu 
pret valdības īstenoto enerģētikas 
un sociālo politiku.

Mītiņā, ko pilsētas centrā 
organizēja kreiso ekstrēmistu 
partija “Die Linke” (“Kreisie”) ar 
saukli “Karstais rudens pret so-
ciālo aukstumu”, saskaņā ar no-

vērotāju aplēsēm piedalījās divi 
līdz trīs tūkstoši cilvēku.

Turpat blakus notika de-
monstrācija, ko organizēja partija 
“Brīvā Saksija” (“Freien Sachsen”). 
Tajā apvienojušies tā dēvētie an-
tivakseri ar dažādu labējo radi-
kāļu grupējumu pārstāvjiem, un 
Vācijas varasiestādes šo partiju 
atzinušas par labēji ekstrēmis-
tisku un antikonstitucionālu or-
ganizāciju.

Leipcigas centrā dežurēja 
liels skaits policistu, kas centās 

nepieļaut kontaktu starp pretējo 
politisko spēku atbalstītājiem. 
Tomēr notikušas atsevišķas 
sadursmes, atzinis policijas 
pārstāvis, taču no nopietniem 
incidentiem izdevies izvairī-
ties. Par “karstā rudens” sākumu 
Leipciga nav izvēlēta nejauši, jo 
savulaik regulārajām pirmdienas 
demonstrācijām, kas sākās 1989. 
gada septembrī, bija izšķiroša no-
zīme toreizējai Austrumvācijai uz-
spiestā komunistiskā marionešu 
režīma gāšanā.w

Zviedrijā svētdien notiks 
parlamenta vēlēšanas, kurās 
labējās partijas cer atgriezties 
pie varas, pirmo reizi vēstu-
rē paļaujoties uz galēji labējo 
atbalstu, kas varētu tām no-
drošināt pārsvaru pār kreiso 
balstītajiem sociāldemokrātiem.

Ilgu laiku galēji labējā par-
tija “Zviedrijas demokrāti” (SD) 
uz Zviedrijas politiskās skatuves 
spēlējusi pārija lomu, taču tagad 
aptaujas liecina, ka vēlēšanās 
viņi varētu ierindoties otrajā 
vietā aiz sociāldemokrātiem. 
Tas nozīmē, ka labējiem, ja 
tie vēlas veidot valdību, no 
SD atbalsta nav iespējams 
izvairīties.

Sociāldemokrāti, kas Zvied-
rijas politikā atradušies domi-
nējošās pozīcijās kopš pagājušā 
gadsimta trīsdesmitajiem ga-
diem, pie varas atrodas kopš 
2014. gada.

Tomēr premjerministre Ma-
gdalēna Andešsone amatā at-
rodas tikai deviņus mēnešus. 
Viņas vadībā valsts uzsākusi 
pievienošanās procedūru NATO, 
un aptaujās premjere bauda lie-
lu popularitāti.

Aptuveni 55% zviedru vēlas, 
lai Andešsone paliktu valdības 
vadītāja krēslā, un tikai 32% 
dotu priekšroku viņas galvena-
jam sāncensim konservatīvās 
Moderātu partijas līderim Ul-
fam Kristersonam.

Saskaņā ar aptaujām krei-
sie var cerēt uz 48,6 līdz 52,6% 
balsu, kamēr atbalsts labējiem 
sasniedz 47,1 līdz 49,6%.w

Portugāle prezentējusi 
2,4 miljardu eiro vērtu 
programmu, lai palīdzētu 
mājsaimniecībām pārvarēt 
cenu kāpuma izraisīto krīzi. 
Portugāles valdība paziņoja, 
ka piedāvās vienreizēju 
maksājumu 125 eiro apmērā 
plus 50 eiro pa katru bērnu 
ikvienai personai, kuras bruto 
ienākumi mēnesi nepārsniedz 
2700 eiro. Tikmēr pensionāri 
papildus saņems vienreizēju 
maksājumu, kas veidos pusi no 
to ikmēneša pensijas apmēra. 
Šis atbalsts ir papildus 1,6 
miljardu eiro vērtajai atbalsta 
programmai, par kuru tika 
paziņots iepriekš.

Ukrainas kareivji,  
aizstāvot savu valsti pret 
Krievijas iebrukumu, ir 
paveikuši savā ziņā brīnumu, 
jo spējuši ne tikai noturēt 
aizsardzību, bet vietām 
arī pārņem iniciatīvu, LTV 
“Rīta panorāmā” sacīja 
Zemessardzes komandieris 
brigādes ģenerālis Egils 
Leščinskis. Militārpersonas 
vērtējumā, situācija frontē ir 
tāda, ka var cerēt uz lielākiem 
Ukrainas panākumiem. 
Leščinskis gan atzina, ka karš 
diemžēl nebeigsies ļoti īsā laikā 
un vēl kādu laiku turpināsies.

Vācijas autobūves  
koncerns “Volkswagen” 
paziņojis, ka luksusa 
automašīnu zīmolu “Porsche” 
akciju biržā plāno kotēt līdz 
gada beigām, neraugoties 
uz finansiālo apstākļu 
pasliktināšanos. “Volkswagen” 
norāda, ka “Porsche” akciju 
sākotnējais publiskais 
piedāvājums (IPO) Frankfurtes 
fondu biržā varētu tikt īstenots 
septembra beigās vai oktobra 
sākumā. 

Divi Pampu apgabala iedzimtie Kriollo šķirnes zirgi gluži kā spīlēs iespieduši vērsi 
Brazīlijas dienvidos notiekošajās sacensībās. Tajās tiesneši vērtē gan pašu rumaku 
jāšanas prasmes, atdarinot sava darba apstākļus, gan jājēju prasmi vadīt šos rikšotājus.
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Atrastas, iespējams, bojāgājušo ķermeņa daļas

Iedzīvotāji apmierināti ar valdības reakciju

Vācijā notikušas pirmās protesta akcijas Vēlēšanu 
gaidās


