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9. septembrī
1543. Par skotu 
karalieni kronēja deviņus 
mēnešus veco Mēriju 
Stjuarti.

1776. Kontinentālais 
Kongress jauno suverēno 
pavalstu savienību oficiāli 
nodēvēja par Amerikas 
Savienotajām Valstīm.

1839. Angļu 
matemātiķis un astronoms 
Džons Heršels uzņēma 
pirmo fotogrāfiju uz stikla 
plātnes.

1995. ASV tirgū laida 
pārdošanā “Sony” spēļu 
konsoli “PlayStation”.

2009. Atklājot metro 
līniju, Dubaija kļuva par 
pirmo Apvienoto Arābu 
Emirātu pilsētu, kurā 
dzelzceļš ieviests ikdienas 
satiksmē.

2015. Karaliene 
Elizabete II kļuva par 
visilgāk valdījušo britu 
monarhu, pavadot tronī 
vairāk nekā 63 gadus.
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Ukrainas Bruņotie spēki atka-
rojuši vairākas apdzīvotās vietas 
Harkivas apgabalā, bet vēl nav 
laiks tās atklāti nosaukt, savā 
videouzrunā paziņojis Ukrainas 
prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Šonedēļ ir labas ziņas no 
Harkivas apgabala. Acīmredzot 
jūs visi jau esat redzējuši pazi-
ņojumus par Ukrainas aizstāvju 
aktivitāti. Un es domāju, ka katrs 
pilsonis jūt lepnumu par mūsu 
karavīriem. Tas ir pelnīts lep-
nums, pareizās jūtas,” norādījis 
Zelenskis.

“Vēl nav pienācis laiks no-
saukt vienas vai otras apdzīvotās 
vietas, kurās atgriežas Ukrainas 
karogs, bet ir laiks teikt patei-
cības vārdus 25. gaisa desanta 
brigādei, 92. atsevišķajai meha-
nizētajai brigādei un 80. desanta 
triecienbrigādei par drosmi un 

varonību, kas izrādītas kaujas uz-
devumu izpildē. Paldies arī 406. 
atsevišķajai artilērijas brigādei 
par ļoti veiksmīgiem trāpīju-
miem okupantu koncentrēšanās 
rajonos mūsu valsts dienvidos 
un 60. atsevišķajai kājnieku bri-
gādei, kas konsekventi virza uz 
priekšu mūsu pozīcijas,” piebildis 
Zelenskis.

Tikmēr daži Rietumu ek-
sperti norāda, ka ukraiņi va-
rētu būt atbrīvojuši aptuveni 
400 kvadrātkilometrus lielu 
teritoriju.

Vašingtonā bāzētais Kara pē-
tījumu institūts (ISW) trešdien 
atzinis, ka ukraiņi, šķiet, panāku-
ši vērā ņemamu progresu. “Uk-
rainas spēki, šķiet, izmantojuši 
taktisku pārsteigumu, lai 7. sep-
tembrī austrumos krievu sagrāb-
tajā teritorijā Harkivas apgabalā 

Latvijā sestdien, 3. septembrī, 
atkal sākusi ieplūst dabasgāze 
no Krievijas, liecina informācija 
vienotā dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
AS “Conexus Baltic Grid” (“Cone-
xus”) mājaslapā.

Sestdien, 3. septembrī, un 
svētdien, 4. septembrī, faktiski 
izmantoto jaudu apmērs Luha-
mā ieejai no Krievijas veidoja trīs 
gigavatstundas (GWh), pirmdien, 
5. septembrī, – četras GWh, bet 
no otrdienas, 6. septembra, līdz 

ceturtdienai, 8. septembrim, – 11 
GWh. 30. jūlija rītā, pēc Krievi-
jas ziņu aģentūras “RIA Novosti” 
vēstītā, Krievijas gāzes koncerns 
“Gazprom” pārtrauca gāzes 
eksportu uz Latviju “saistībā 
ar gāzes ņemšanas nosacīju-
mu pārkāpumu”. 

Pēc Krievijas iebrukuma Uk-
rainā gāzes plūsmas no Krievijas 
uz Latviju bijušas saraustītas un 
vairākkārt apstājušās. Kopš jūnija 
vidus gāzes plūsmas no Krievijas 
pieauga.w

Patēriņa cenas šogad augus-
tā salīdzinājumā ar jūliju Latvijā 
pieauga par 0,4%, bet gada laikā 
– šogad augustā salīdzinājumā 
ar 2021. gada augustu – patēri-
ņa cenu kāpums, tāpat kā pirms 
mēneša, bija 21,5% apmērā, lie-
cina Centrālās statistikas pārval-
des dati. Vienlaikus 12 mēnešu 
vidējais patēriņa cenu līmenis, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 12 
mēnešiem, augustā pieaudzis 
par 12,3%.

2022. gada augustā, salīdzinot 
ar jūliju, būtiskākā ietekme uz 
cenu izmaiņām bija cenu kā-
pumam ar mājokli saistītām 
precēm un pakalpojumiem, 
pārtikai un bezalkoholiska-
jiem dzērieniem, veselības 
aprūpei, ar atpūtu un kultūru 
saistītām precēm un pakalpo-
jumiem, alkoholiskajiem dzērie-
niem un tabakas izstrādājumiem, 
restorānu un viesnīcu pakalpoju-
miem, kā arī cenu kritumam ar 
transportu saistītām precēm un 
pakalpojumiem.w

ASV valsts sekretārs Entonijs 
Blinkens, demonstrējot 
atbalstu Ukrainai, vakar ieradās 
negaidītā vizītē Kijivā. Tā ir jau 
otrā Blinkena vizīte Kijivā kopš 
Krievijas atkārtotā iebrukuma 
sākuma februārī. Kā pavēstījusi 
kāda Valsts departamenta 
amatpersona, Blinkens savas 
vizītes laikā paziņos par jaunu 
2,7 miljardus dolāru lielu 
militārās palīdzības paketi 
Ukrainai un vēl 18 valstīm,  
kam draud Krievijas agresija.  
To vidū ir arī trīs Baltijas  
valstis.

Čehijas narkotiku 
apkarošanas koordinators 
Jindržihs Voboržils vēlas ieviest 
stingri regulētu marihuānas 
tirgu, uzskatot, ka “zālīte” 
legalizējama visas Eiropas 
Savienības (ES) mērogā. 
“Aizliegums nav izrādījies 
pietiekami efektīvs. Mums 
jāmeklē citi kontroles modeļi. 
Kontrolēts tirgus varētu 
būt vienīgais iespējamais 
risinājums,” norādījis Voboržils.

Kanādas policija aizturēja 
otro un pēdējo aizdomās turēto 
par svētdien Saskačevanas 
provincē notikušajiem 
uzbrukumiem, kuros tika 
nodurti 10 un ievainoti 18 
cilvēki. Aizturēšana notika 
divas dienas pēc tam, kad 
viens no abiem aizdomās 
turētajiem brāļiem atrasts 
miris. Policija kopš svētdienas 
rīta Saskačevanā un divās 
kaimiņu provincēs meklēja 30 
gadus veco Mailsu Sandersonu 
un 31 gadu veco Demjenu 
Sandersonu. 

Orišu jūras dievietes Jemajas pielūdzēja Havanas ostā Kubā sagatavo ziedojumu, 
lūdzot mieru, veselību un labklājību laikā, kad valsti skārusi lielākā ekonomiskā krīze pēdē-
jās trīs desmitgadēs.

Zelenskis: atkarotas vairākas apdzīvotās vietas

Gada inflācija 
– 21,5%

pavirzītos uz priekšu vismaz 20 
kilometrus, atkarojot aptuveni 
400 kvadrātkilometrus,” teikts 
ISW ikdienas ziņojumā.

Ukrainas prezidenta padom-
nieks Oleksijs Arestovičs tīmeklī 
publicētajā videoierakstā pavēstī-
jis, ka Ukrainas armija pārsteigu-
si pretinieku pie Balakļijas.

Arī kolaboracionists Jurijs 
Podaļaks, kas iesaistījies Krievi-
jas propagandas izplatīšanā tī-
meklī, atzinis, ka ukraiņi, kurus 
viņš dēvē par “ienaidniekiem”, ar 
relatīvi maziem spēkiem guvuši 
vērā ņemamus panākumus pie 
Balakļijas un ka krievi, šķiet, no-

gulējuši ukraiņu pretuzbrukumu.
Tikmēr Ukrainas prezidenta 

biroja padomnieks Oleksijs Ares-
tovičs vakar pauda pārliecību, 
ka Kremlis nedomāja okupēt ti-
kai Ukrainu, bet plānoja iebrukt 
Baltijas valstīs, Polijā un visā 
Austrumeiropā. “Putins domā 
vēsturiski un ģeopolitiski. Un 
šīs militārās kampaņas galvenā 
ideja, manuprāt, bija atgūt visu 
Austrumeiropu. Mērķis un ideja 
bija ieņemt Ukrainu, pēc tam pie-
savināties Ukrainas resursus un 
uzbrukt Austrumeiropai, pirm-
kārt Baltijas valstīm un Polijai,” 
teica Arestovičs.w

SVĒTUMSSVĒTUMS

Atkal ieplūst 
dabasgāze no Krievijas

Saeima vakar otrajā lasījumā 
atbalstīja likumu grozījumus, kas 
paredz Latvijā īstenot pakāpe-
nisku pāreju uz mācībām tikai 
valsts valodā pirmsskolā un pa-
matizglītībā trīs gadu laikā.

Grozījumi Izglītības likumā 
un Vispārējās izglītības likumā 
vēl būs jāpieņem arī galīgajā 
lasījumā. Likumu izmaiņas pa-
redz, ka, sākot ar 2023. gada 1. 
septembri, vispārējās izglītības 
pamatizglītības programmas tiks 
īstenotas pilnībā tikai latviešu 
valodā 1., 4. un 7. klasē, ar 2024. 
gada 1. septembri – 2., 5. un 8. 
klasē, ar 2025. gada 1. septembri 
– 3., 6. un 9. klasē. Plānots, ka arī 
pirmsskolas izglītība no nākamā 
gada 1. septembra tiks īstenota 
tikai valsts valodā.

Likumprojekti paredz īste-
not secīgu pāreju uz mācībām 
valsts valodā vispārējās izglītī-
bas pirmsskolas un pamatizglī-
tības pakāpē, lai veicinātu sekmī-
gu pilnveidotā mācību satura un 
pieejas ieviešanu visās Latvijas 
izglītības iestādēs, minēts to 
anotācijā.

Līdzšinējā mācību valo-
das pieeja mazākumtautību 
izglītības programmās nav 
pilnībā nodrošinājusi valsts 
valodas kvalitatīvu apguvi vi-
sos izglītības posmos, norāda 
likumprojekta autori Izglītības un 
zinātnes ministrijā. Nepietieka-
mas valsts valodas zināšanas var 
ierobežot integrāciju sabiedrībā 
un traucēt veiksmīgas profesio-
nālās karjeras veidošanu.w

Saeima atbalsta pāreju 
uz mācībām tikai valsts valodā


