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ĪSUMĀ

1. septembrī
5509. p.m.ē. Saskaņā 
ar uzskatiem Bizantijas 
impērijā šajā datumā tika 
radīta pasaule.

1902. Francijā uz 
ekrāniem nonāca filma 
“Ceļojums uz Mēnesi”, kas 
tiek uzskatīta par vienu 
no pirmajām zinātniskās 
fantastikas filmām.

1939. Vācija iebruka 
Polijā, aizsākot Otro 
pasaules karu.

1974. Dzimis grupas 
“Prāta vētra” solists 
Renārs Kaupers.

2003. Nīderlande 
kļuva par pasaulē 
pirmo valsti, kas atļāva 
marihuānas kā recepšu 
zāļu tirdzniecību HIV/AIDS, 
vēža un izkaisītās sklerozes 
slimniekiem.

ŠAJĀ DIENĀ
FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS
FOTO – AFP/LETA

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

IKP pieaudzis par 4,7 procentiem
Latvijas iekšzemes kop-

produkts (IKP) šogad pirmajā 
pusgadā pieaudzis par 4,7%, sa-
līdzinot ar 2021. gada attiecīgo 
periodu, tostarp otrajā ceturk-
snī, pēc sezonāli un kalendā-
ri nekoriģētajiem datiem, IKP 
audzis par 3% salīdzinājumā ar 
pagājušā gada attiecīgo perio-
du, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati.

Vienlaikus šogad otrajā ce-
turksnī, salīdzinot ar iepriekšējo 
ceturksni, pēc sezonāli un kalen-
dāri koriģētajiem datiem, Lat-
vijas IKP samazinājies par 1%.

Faktiskajās cenās Latvijas 
IKP šogad pirmajā pusgadā 
bija 17,7 miljardu eiro apmērā, 
tostarp otrajā ceturksnī – 9,52 
miljardi eiro.

2022. gada otrajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada attiecīgo periodu lauk-
saimniecības nozares darbība 
novērtēta ar 3,2% izaugsmi, 
augkopībā pieaugums bijis par 
4,6%, bet lopkopībā bijis sama-
zinājums par 0,5%. Mežsaimnie-
cības un mežizstrādes nozares 
pieaugums bija 14,9% apmērā, 
savukārt zivsaimniecībā bija 
samazinājums par 1,6%.

Statistikas pārvaldē norāda, 
ka, pēdējos astoņos ceturk-
šņos pozitīvi attīstoties ap-
strādes rūpniecībai, tā de-
vusi nozīmīgu ieguldījumu 
kopējās pievienotās vērtības 
pieaugumā, kas palielinājusies 
par 5,8%, tostarp izaugsme bija 
16 nozarēs no 22. To veicinā-

jis pieaugums otrajā lielākajā 
apstrādes rūpniecības nozarē 
– pārtikas produktu ražošanā, 
kur pieaugums bija par 1,3%. 

Pieaugumi vērojami arī citās 
nozīmīgās apstrādes rūpniecī-
bas nozarēs: gatavo metālizstrā-
dājumu ražošanā – par 4,8%, 
nemetālisko minerālu izstrā-
dājumu ražošanā – par 7,1%, 
elektrisko iekārtu ražošanā – 
par 4,1%, mēbeļu ražošanā – par 
5,2%, dzērienu ražošanā – par 
16,1%, kā arī farmaceitisko 
pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošanā. 

Savukārt par 0,5% sama-
zinājās lielākā apstrādes rūp-
niecības nozare – koksnes un 
koka izstrādājumu ražošana, 
ko ietekmēja samazinājums par 

3,6% zāģēšanā, ēvelēšanā un 
impregnēšanā un pieaugums 
par 1,4% koka un koka izstrā-
dājumu ražošanas nozares uz-
ņēmumu darbībā.

Pārējās rūpniecības nozarēs 
vērojams samazinājums. Būv-
niecības nozarē kritumu par 
13,8% negatīvi ietekmēja pie-
augošās būvniecības izmaksas, 
kas aizkavēja darbu sākšanu 
saistībā ar līgumu indeksāci-
ju, mazināja pieprasījumu un 
pagarināja darbu izpildes ter-
miņus. 

Tirdzniecībā šogad otra-
jā ceturksnī salīdzinājumā ar 
pagājušā gada otro ceturksni 
samazinājums bija par 8,2%, 
ko ietekmēja kritums vairum-
tirdzniecībā par 21,1%.w

Raķetes starts  
plānots sestdien

Miris Mihails Gorbačovs

Uzaicināts vadīt atkal

Latvija izdevusi par 
krāpšanu aizdomās turēto 

Taivāna trešdien paziņoja, 
ka tā izmantos savas 
tiesības uz pašaizsardzību 
un pretuzbrukumu, ja Ķīnas 
iznīcinātāji un karakuģi ienāks 
tās gaisa telpā vai teritoriālajos 
ūdeņos. Spriedze Taivānas 
šaurumā ir pieaugusi līdz 
augstākajam līmenim pēc ASV 
Pārstāvju palātas spīkeres 
Nensijas Pelosi vizītes Taivānā. 
Pēc Pelosi vizītes Ķīna nosūtīja 
karakuģus un iznīcinātājus 
ūdeņos un debesīs ap Taivānu, 
kura Ķīnas sarīkotos manevrus 
un raķešu izmēģinājumus 
raksturoja kā gatavošanos 
iebrukumam.

Krievijas gāzes piegāde 
Vācijai pa gāzesvadu “Nord 
Stream” vakarrīt uz dažām 
dienām apstājusies, kā par to 
iepriekš bija paziņojis Krievijas 
valsts dabasgāzes koncerns 
“Gazprom”. “Nord Stream” 
galvenās kompresoru stacijas 
vienīgais strādājošais gāzes 
sūknēšanas bloks apturēts līdz 
2. septembrim apkopes un 
plānveida profilakses dēļ. Pēc 
tam gāzes transportēšana tiks 
atjaunota 33 miljonu kubikmetru 
dienā līmenī.

Ukraina vakar apsūdzējusi 
Krievijas karaspēku par to, ka 
tas apšaudījis Enerhodaras 
pilsētu, kur atrodas Zaporižjas 
atomelektrostacija (AES). 
Viens no Krievijas karaspēka 
raidītajiem šāviņiem 
trāpīja ēkā, kur atrodas 
Enerhodaras pilsētas dome, 
vietnē “Telegram” paziņojis 
Enerhodaras mērs Dmitro 
Orlovs. Uzbrukums Enerhodarai 
noticis pāris stundas pēc 
tam, kad Starptautiskās 
atomenerģijas aģentūras (IAEA) 
inspektori no Kijivas izbraukuši 
uz AES.

ASV Nacionālā aeronautikas 
un kosmosa pārvalde (NASA) 
jaunās Mēness misijas raķetes 
startu plāno sestdien, 3. sep-
tembrī, paziņoja pārvaldes mi-
sijas direktors Maks Sarafins.

NASA vēlāk tviterī pavēs-
tīja, ka divu stundu starta logs 
sāksies pulksten 14.17 pēc vie-
tējā laika (pulksten 21.17 pēc 
Latvijas laika).

NASA atcēla pirmdien pare-
dzēto raķetes startu sakarā ar 
temperatūras problēmām vienā 

no četriem dzinējiem “RS-25”.
98 metrus garā raķete 

“SLS” ir jaudīgākā, kādu 
jebkad uzbūvējusi NASA, 
pārspējot pat “Saturn V”, kas 
nogādāja astronautus uz Mē-
ness pirms pusgadsimta.

Izmēģinājuma lidojums, ja 
tas izdosies, nogādās kosmosa 
kuģi Mēness orbītā pirmo reizi 
50 gadu laikā. Astronauti kos-
mosa kuģī “Orion” neatradīsies. 
Plānots, ka misija ilgs vismaz 
sešas nedēļas.w

Bijušais Padomju Savienības 
prezidents Mihails Gorbačovs 
ir miris, vēsta Krievijas ziņu 
aģentūras.

“Šovakar pēc smagas un 
ilgstošas slimības miris Mihails 
Sergejevičs Gorbačovs,” otrdien 
informēja Centrālā klīniskā 
slimnīca Maskavā.

Gorbačovs bija pēdējais Pa-
domju Savienības Komunistis-
kās partijas (PSKP) Centrāko-
mitejas ģenerālsekretārs. Viņš 
stājās šajā amatā 1985. gadā 
un uzsāka tā saukto pārbūvi 
– politiskas un ekonomiskas 

reformas padomju sabiedrības 
demokratizēšanai. No 1990. 
līdz 1991. gadam viņš bija 
arī Padomju Savienības pre-
zidents.

Gorbačovs bija Nobela Miera 
prēmijas laureāts un Gorbačova 
fonda dibinātājs. Mūža nogalē 
viņš pētījis Krievijas un pasau-
les vēstures problēmas.

Gorbačovs tiks apbedīts 
Novodevičjes kapsētā Maskavā 
blakus viņa dzīvesbiedrei Rai-
sai, paziņojis Gorbačova fonda 
pārstāvis. Bēru datums vēl nav 
noteikts.w

Komiķis Kriss Roks pazi-
ņojis, ka viņam piedāvāts arī 
nākamgad vadīt Kinoakadē-
mijas balvu pasniegšanas ce-
remoniju.

Šī gada “Oskara” ceremo-
nijā martā skandālu izraisī-
ja aktieris Vils Smits, kurš 
Rokam uz skatuves iecirta 

spēcīgu pļauku. 
Smits šādi reaģēja uz ko-

miķa joku par aktiera sievas 
Džadas Pinketas-Smitas skūto 
galvu. Aktrise cieš no matu iz-
krišanas alopēcijas dēļ.

Smitam liegts desmit gadus 
piedalīties ar Kinoakadēmiju 
saistītos pasākumos.w

Izpildot ASV tiesiskās palī-
dzības lūgumu, Latvija izdevusi 
tai Ivaru Auziņu, kuru kopā ar 
līdzdalībniekiem tur aizdomās 
par septiņu miljonu ASV do-
lāru izkrāpšanu, noskaidroja 
aģentūra LETA.

ASV veic izmeklēšanu lietā 
pret Latvijas valstspiederīgo 
par viņa līdzdalību noziegu-
mos, kas saistīti ar krāpšanu 
elektroniskajā vidē un krāpšanu 
ar vērtspapīriem laikā no 2017. 
gada novembra līdz 2019. gada 
jūlijam.

Auziņš kopā ar citām perso-
nām bija izveidojis vismaz divus 
krāpnieciskus monētu piedāvā-
jumus “ICO”, it kā piedāvājot di-
gitālos marķierus, radījis virkni 
krāpniecisku investīciju platfor-
mu, maldinot iedzīvotājus un 
solot garantētu ikdienas peļņu 
no digitālo aktīvu vai kriptova-
lūtu tirdzniecības.

Latvijas valstspiederīgais, 
izmantojot segvārdus, vairākās 
valstīs izveidoja un kontrolēja 
korporatīvas struktūras un uz-
turēja mākoņglabātuves kontu.w 

PRAKTISKI
Tokijas modes nedēļas laikā modele demonstrē šo 
UCF radīto nākamā gada pavasara–vasaras kolekcijas 
tērpu, kas šķiet ne tikai oriģināls un stilīgs, bet arī gana 
praktisks, lai pārnēsātu, piemēram, dažādus dārzeņus un 
augļus.


