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2. septembrī
31. p.m.ē. Pie Grieķijas 
krastiem Oktaviana armija 
sakāva Ēģiptes karalienes 
Kleopatras un Marka 
Antonija spēkus.

1752. Gandrīz divus 
gadsimtus pēc lielākās 
daļas Rietumeiropas, 
Lielbritānija pieņēma 
gregoriāņu kalendāru.

1973. 81 gada vecumā 
miris britu rakstnieks 
Dž.R.R. Tolkīns, kurš 
sarakstīja “Gredzenu 
Pavēlnieku”. Lasītāji to 
atzinuši par 20. gadsimta 
labāko grāmatu.

1991. ASV atzina 
Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas neatkarību.

2006. Liepājas teātris 
sāka savu 100. sezonu.
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SPRK apstiprina būtiski lielākus siltuma tarifus
Sabiedrisko pakalpojumu re-

gulēšanas komisija (SPRK) ap-
stiprinājusi jaunus siltumener-
ģijas tarifus AS “Latvenergo” 
ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kas 
būs vairākkārt lielāki par eso-
šajiem un ietekmēs AS “Rīgas 
siltums” siltuma tarifus.

Kā aģentūru LETA informēja 
SPRK, ievērojot, ka 88% no sa-
ražotās siltumenerģijas tarifa 
izmaksām veido dabasgāze un 
ka dabasgāzes izmaksas ir salī-
dzinoši mainīgas, “Latvenergo” 
bija lūdzis noteikt TEC-1 un TEC-
2 tarifu piemērošanas kārtību, 
kurā, tāpat kā līdz šim, tarifi 
noteikti atbilstoši dažādām da-
basgāzes cenām. 

Apstiprinātajā SPRK 

lēmumā dabasgāzes tarifi 
noteikti cenu intervālā no 
10 līdz 225 eiro par MWh 
bez pievienotās vērtības 
nodokļa.

Salīdzinoši pēc šobrīd spē-
kā esošā tarifa “Latvenergo” ir 
noteikusi, ka šī gada septembrī 
TEC-1 saražotās siltumenerģijas 
tarifs ir 53,49 eiro par MWh, bet 
TEC-2 – 54,41 eiro par MWh.

Paaugstinātais siltumener-
ģijas tarifs stāsies spēkā 1. ok-
tobrī. Tarifi paaugstināti saistī-
bā ar “kurināmā (dabasgāzes) 
cenas pieaugumu, emisiju kvotu 
izmaksu pieaugumu, saražotās 
enerģijas apjoma samazinājumu 
par gandrīz uz pusi, kā arī pagā-
jušā apkures sezonā uzkrātajām 

neparedzētajām izmaksām”.
“Turpinoties karam Ukrai-

nā, Eiropā dabasgāzes cenas 
sasniegušas iepriekš nepiere-
dzētu līmeni. Šobrīd biržā cenas 
atsevišķās dienās pārsniedz pat 
300 eiro par MWh. Līdz ar to 
“Latvenergo” prognozēto vidējo 
apkures sezonas cenu – 140 eiro 
par MWh – vērtējam kā salī-
dzinoši veiksmīgu dabasgāzes 
sagādes rezultātu,” komentējusi 
SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Ozola atzīmējusi, ka rīdzi-
niekiem šis pieaugums būs ar 
jūtamu ietekmi, tamdēļ “šajā 
ziemā jo īpaši liela loma būs 
gan energoefektivitātes pasā-
kumiem, gan atbalsta pasāku-
miem”.

Kā norāda SPRK, līdz ar 
izmaiņām “Latvenergo” TEC-1 
un TEC-2 tarifos, savus tarifus 
pārskatīs arī AS “Rīgas siltums” 
(RS). Rīgas pašvaldība iepriekš 
ir skaidrojusi, ka mitekļiem 
vienā Daugavas krastā siltumu 
gādā pats RS, savukārt otrā – 
pērk no “Latvenergo”.

AS “Latvenergo” ražotnes 
TEC-1 un TEC-2 vidēji sezonā 
nodrošina aptuveni 45% no ko-
pējā “Rīgas siltuma” lietotājiem 
nodotā siltuma. Pārējo siltum-
enerģiju saražo pats RS, kas 
ražošanai izmanto gan dabas-
gāzi, gan biomasu (šķelda), kā 
arī neatkarīgie siltuma ražotāji, 
kas pārsvarā izmanto atjaunī-
gos resursus – šķeldu.w

Policija pārbauda Krištopana 
draudus žurnālistam 

Kazahstānā plānotas 
pirmstermiņa vēlēšanas

Atkal 
uz sēkļa 

Suecas kanālā uz sēkļa uz-
skrējis naftas tankkuģis, uz 
dažām stundām bloķējot 
satiksmi pa šo globālas no-
zīmes ūdensceļu, paziņojusi 
kanāla pārvalde.

Tankkuģis “Affinity V”, kas 
kuģoja zem Singapūras karoga, 
uzskrējis uz sēkļa ap pulksten 
19, bet ticis novilkts no tā un 
turpinājis ceļu pēc piecām stun-
dām.

Pieci no Suecas kanāla vel-
koņiem veikuši koordinētu ope-
rāciju, novelkot šo kuģi no sēkļa, 
sacīja kanāla pārvaldes vadītājs 
Osama Rabije. Viņš paskaidroja, 
ka kuģa uzskriešanu uz sēkļa iz-
raisījusi tehniska kļūme stūres 
mehānismā. 

Suecas kanālu 2021. gada 
martā sešas dienas bija bloķējis 
Japānas uzņēmumam piederošs 
konteinerkuģis “Ever Given”.w

Vācijas nacionālā 
aviokompānija “Lufthansa” 
šodien paredzētā pilotu streika 
dēļ atcels apmēram 800 
reisu, paziņojusi lidsabiedrība. 
Tiks atcelti gandrīz visi 
reisi no Frankfurtes un 
Minhenes. Lidojumu atcelšana 
ietekmēs apmēram 130 000 
pasažieru ceļojumu plānus. 
Piektdienas streika dēļ 
atsevišķi reisi var kavēties 
arī sestdien un svētdien, 
piebilda aviokompānija. 
Pilotu arodbiedrība “Cockpit” 
paziņoja par streika rīkošanu, 
jo sarunas ar uzņēmuma vadību 
par atalgojuma palielināšanu 
noslēgušās bez panākumiem.

Spānija uz laiku samazinās 
pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) gāzei, lai palīdzētu 
patērētājiem, kurus 
sagaida enerģijas rēķinu 
kāpums, paziņojis Spānijas 
premjerministrs Pedro Sančess. 
Premjers norādījis, ka viņa 
vadītā valdība PVN likmi gāzei 
no oktobra līdz decembra 
beigām samazinās no  
21% līdz 5%.

Taivānas armija virs 
nelielās Šijui salas netālu no 
kontinentālās Ķīnas krasta 
notriekusi “neidentificētu civilo 
dronu”, kas ielidojis aizliegtajā 
zonā, paziņojusi Taivānas 
armija. Šī ir pirmā reize, 
kad Taivānas bruņotie spēki 
notriekuši dronu, un tas noticis 
laikā, kad spriedze Pekinas un 
Taipejas starpā sakāpināta līdz 
līmenim, kāds nav pieredzēts 
vairākas desmitgades. Nelielais 
civilais drons ielidojis aizliegtajā 
zonā virs Šijui salas – nelielas 
klints, kas atrodas starp 
kontinentālo Ķīnu un Taivānas 
Kiņmeņas salu.

Pēc divu pandēmijas gadu pārtraukuma Bunolas pilsētā Spānijā atkal norisināju-
sies “La Tomatina” jeb slavenā tomātu kauja, kurā šogad esot piedalījušies aptuveni 
15 tūkstoši cilvēku, kuri par munīciju izmantoja 130 tonnas ļoti nogatavojušos tomātu.
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Kazahstānas prezidents Ka-
sims Žomarts Tokajevs, uzru-
nājot parlamentu, vakar pazi-
ņojis, ka plāno tuvāko mēnešu 
laikā izsludināt pirmstermiņa 
vēlēšanas, kurās viņš preten-
dēs uz otru pilnvaru termiņu.

Tokajevs piedāvājis nāka-
mā gada sākumā sarīkot arī 
parlamenta pirmstermiņa vē-
lēšanas.

Tokajevs tika ievēlēts uz 
piecus gadus ilgu pilnvaru ter-
miņu 2019. gadā, kad no prezi-
denta amata, kurā bija atradies 
trīs desmitgades, negaidīti at-
kāpās Nursultans Nazarbajevs.

Tokajevs prezidenta amatā 
tika ievēlēts ar Nazarbajeva at-

balstu, taču bijušais prezidents 
saglabāja valstī milzu ietekmi 
kā drošības padomes priekš-
sēdētājs un valdošās partijas 
līderis.

Taču pēc janvārī noti-
kušajiem nemieriem Toka-
jevs Nazarbajevu atbīdījis 
no politiskās varas, pārņe-
mot sava priekšteča atlikušos 
amatus. 

No amatiem atcelti arī citi 
ietekmīgākie Nazarbajeva kla-
na locekļi. Daļa no viņiem bijuši 
spiesti pamest valsti.

Ja Tokajevs uzvarēs gaidā-
majās vēlēšanās, viņa kā neat-
karīga līdera pozīcijas tiks vēl 
vairāk nostiprinātas.w

Valsts policija sākusi resoris-
ko pārbaudi par partijas “Latvija 
pirmajā vietā” Saeimas deputā-
ta kandidāta Viļa Krištopana ie-
spējamiem draudiem “Latvijas 
Avīzes” (LA) žurnālistam Egilam 
Līcītim. Pārbaude sākta Rīgas 
Zemgales iecirknī, aģentūra LETA 
noskaidroja policijā.

LA 17. augusta numurā lap-
pusē “Komentāri. Viedokļi” bija 
publicēts Līcīša feļetons ar virs-
rakstu “Lielais Vilis atkal pamo-
dināts”. Pēc tam žurnālists savā 
viedtālrunī saņēma “WhatsApp” 
ziņu ar šādu tekstu: “Manu māti 
1947. gadā izslēdza no Aglonas 
ģimnāzijas kā kulaka meitu. Vi-
ņai bija 16 gadu. Es katru gadu 
apmeklēju mātes mājas un Ag-

lonu. Ja redzi mani uz ielas, 
mūc, cik ātri vien vari. Citādi 
pazaudēsi zobus. Kretīns.” Pie 
ziņas sūtītāja tālruņa numura bija 
redzams Krištopana fotoportrets.

LA vēsta, ka Līcītis savā feļe-
tonā ne ar vārdu nav pieminējis 
Krištopana māti, bet sev rakstu-
rīgajā satīriskajā stilā raksta: “Ta-
gad vēl kūpošām zolēm Vilis ieb-
rāzās “TV24” pārraides “Kārtības 
rullis” studijā taisnā ceļā no Aglo-
nas Dievmātes debesbraukšanas 
svētkiem, kur, pūloties samangot 
jel kādu katoļticīgo piekrišanu, 
jāparādās ikkatram Latgales 
vēlēšanu sarakstu 1. numuram.”

Sazvanīts pa to pašu numuru, 
kas redzams īsziņā, Krištopans 
LA nenoliedzis, ka to rakstījis.w


