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ĪSUMĀ

15. septembrī
1946. Dzimis amerikāņu 
kino režisors Olivers Stouns.

1835. Britu kuģis “HMS 
Beagle” ar dabas pētnieku 
Čārlzu Darvinu uz klāja 
sasniedza Galapagu salas.

1917. Iznāca žurnāla 
“Forbes” pirmais numurs.

1997. Dibināta ASV 
interneta kompānija 
“Google Inc.”, reģistrēts 
domēns “google.com”.

2008. ASV investīciju 
banka “Lehman Brothers” 
iesniedza bankrota 
pieteikumu, izraisot arī 
citu finanšu kompāniju 
sabrukumu visā pasaulē 
un veicinot globālās 
ekonomikas nokļūšanu 
smagākajā recesijā kopš 
Otrā pasaules kara.

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”.

Latvijā mājokļu cenas šogad 
otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 
pagājušā gada attiecīgo periodu, 
pieaugušas par 16,5%, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
provizoriskie dati. Tostarp cenas 
jauniem mājokļiem gada laikā 
palielinājušās par 13,8%, bet 
lietotiem – par 17,3%. Statistikas 
pārvaldes dati arī liecina, ka 
salīdzinājumā ar 2015. gadu 
mājokļu cenas 2022. gada 
otrajā ceturksnī bija par 85,8% 
augstākas. Jauniem mājokļiem 
tās attiecīgajā periodā pieaugušas 
par 65,6%, bet lietotiem – par 
91,6%.

Zviedrijā bojāta 
kodolreaktora dēļ pieaudzis 
elektroenerģijas deficīta un 
elektroapgādes pārtraukumu 
risks gaidāmajā ziemā. Viens no 
Zviedrijas sešiem kodolreaktoriem 
darbību pēc remonta atsāks tikai 
31. janvārī jeb divus mēnešus 
vēlāk, nekā paredzēts. Šādā 
situācijā Zviedrijai būtu jāpalielina 
elektroenerģijas imports, lai 
nodrošinātu līdzsvaru starp 
elektrības ražošanu un patēriņu, 
taču iespējams, ka kaimiņvalstis 
tai nespēs piegādāt nepieciešamo 
daudzumu elektroenerģijas.

Lielbritānija. Aptuveni 5000 
Ukrainas karavīru Lielbritānijā 
apmācīti programmas “Interflex” 
ietvaros, pavēstīja Ukrainas 
armijas ģenerālštābs. “Viņi 
saņēmuši pamata zināšanas un 
prasmes taktiskajā medicīnā, 
inženierijas, kauju, psiholoģiskajā 
un taktiskajā sagatavotībā, 
ieskaitot uzbrukuma un taktisko 
darbību veikšanu pilsētas 
apstākļos,” teikts paziņojumā. 
Programma “Interflex” ir viens no 
spilgtākajiem piemēriem Ukrainas 
starptautiskajam atbalstam 
un pārliecinošs apliecinājums 
tam, ka Ukraina nav viena cīņā 
pret Krievijas agresiju, norādīja 
ģenerālštābs.

Ukrainā visā frontes ga-
rumā turpinās cīņas, bet gal-
venā uzmanība joprojām ir 
pievērsta notiekošajam zie-
meļaustrumos un dienvidos, 
kur Ukrainas armija dodas 
pretuzbrukumā. No okupantu 
atbrīvotajām vietām pienāk 
ziņas par kārtējām Krievijas 
karaspēka pastrādātajām zvē-
rībām.

Ukrainas prezidents Volodi-
mirs Zelenskis paziņojis, ka pēdē-
jās nedēļas laikā Ukrainas armijai 
ir izdevies stabilizēt situāciju vai-
rāk nekā 4000 kvadrātkilometru 
plašā teritorijā Harkivas apgabalā. 
“Ir ļoti svarīgi, lai kopā ar mūsu 
karavīriem, ar mūsu karogu ie-
nāktu normāla dzīve. Piemēram, 

Balaklijā sāka izmaksāt pensijas 
par pieciem mēnešiem, jo oku-
pācijas dēļ vienkārši nevarējām 
veikt maksājumus.” Zelenskis ap-
meklējis nule atbrīvoto Harkivas 
apgabala Izjumu un tur piedalī-
jies Ukrainas karoga pacelšanas 
ceremonijā.

Ukrainas varasiestādes pēc 
Balaklijas atbrīvošanas atklāju-
šas, ka iebrucēji policijas iecirknī 
bija ierīkojuši cietumu, kur spīdzi-
nāja vietējos iedzīvotājus. Viens 
no viņiem, vīrietis vārdā Artjoms, 
raidsabiedrībai BBC stāstīja, ka 
viņš krievu gūstā pavadīja vairāk 
nekā 40 dienas un viņu spīdzināja 
ar elektrību. Vīrieti arestēja, jo pie 
viņa atrada Ukrainas bruņotajos 
spēkos dienošā brāļa fotogrāfiju. 

Citu Balaklijas iedzīvotāju ares-
tēja tikai tāpēc, ka viņam mājās 
glabājās Ukrainas karogs.

Ukrainas vicepremjere Olga 
Stefanišina paziņojusi, ka Uk-
rainas bruņoto spēku sekmīgās 
pretuzbrukumu operācijas pie-
spiedušas Krievijas pārstāvjus 
pa oficiāliem un neoficiāliem 
kanāliem vērsties pie Kijivas ar 
aicinājumiem pārtraukt karadar-
bību un uzsākt miera sarunas. 
“Ir būtiski, lai mēs izmantotu šo 
brīdi un īstenotu plašu mūsu teri-
torijas deokupāciju. Pēc tam mēs 
būsim gatavi sarunām, kas nebūs 
balstītas uz Krievijas ultimātiem, 
bet ļaus izbeigt karu,” Stefaniši-
na sacīja intervijā telekanālam 
“France 24”.

Domnīcas “Kara izpētes insti-
tūts” analītiķi raksta, ka Kremlis 
pirmo reizi kopš iebrukuma Uk-
rainā ir atzinis savas militārās ne-
veiksmes. Krievijas amatpersonas 
un propagandas mediji plaši ap-
spriežot Krievijas armijas sakāvi 
Harkivas apgabalā. Tā ir Kremļa 
taktika, lai novērstu no preziden-
ta Vladimira Putina atbildību par 
sakāvi un noveltu to uz viņa mili-
tārajiem padomdevējiem.

ASV Nacionālās drošības pa-
domes pārstāvis Džons Kērbijs at-
klājis, ka tuvākajās dienās prezi-
denta Džo Baidena administrācija 
izziņos jaunu militārās palīdzības 
paketi Ukrainai – plānots nosūtīt 
ieročus vēl 600 miljonu dolāru 
vērtībā.w

Eiropas Savienība plāno pa-
dziļinātas un visaptverošas elek-
troenerģijas tirgus reformas, lai 
pārciestu Krievijas Ukrainā sāk-
tā kara radīto enerģētikas krīzi. 
Starp šiem pasākumiem paredzē-
ti griesti elektroenerģijas ražotā-
ju ienākumiem, kas nodrošinātu 
140 miljardus eiro apdraudētāko 
patērētāju atbalstam un pasar-
gātu patērētājus no augstām ce-
nām. Tāpat šie pasākumi ietvers 
enerģijas izmantošanas normē-
šanu, valsts pagaidu palīdzību 
un gāzes un elektroenerģijas cenu 
nošķiršanu. Vakar Eiropas Parla-
mentā Strasbūrā ikgadējā runā 
par stāvokli ES Eiropas Komisijas 
prezidente Urzula fon der Leie-
na paziņoja par jaunas bankas 
izveidi, lai veicinātu investīcijas 
līdz pat trīs miljardu eiro apmērā 

ūdeņraža projektos.
Lai daļēji sagatavotos sma-

gajai ziemai, ES aktīvi veidojusi 
gāzes rezerves, kas sasniegušas 
84% līmeni krietni pirms oktob-
rī noteiktā gala termiņa, sacīja 
Leiena. Taču iztrūkums, ko rada 
Krievijas dabasgāzes piegāžu 
samazināšanās, joprojām būs 
jūtams. Ierosinājums ar nodokli 
aplikt to elektroenerģijas ražotāju, 
kas elektrības ražošanā neizman-
to gāzi, ienākumus paredzēts, 
lai naudu novirzītu mājsaim-
niecībām un uzņēmumiem. “Šie 
uzņēmumi gūst ienākumus, ar 
kuriem viņi nav rēķinājušies, par 
kuriem nav sapņojuši. Šajā laikā 
ir nepareizi gūt rekordlielus 
ienākumus, gūstot labumu no 
kara un uz patērētāju rēķina,” 
uzsvēra Leiena.w

Satversmes tiesa lēmusi at-
teikties ierosināt lietu pēc 
Daugavpils domes pietei-
kuma, ar kuru tā apstrīdēja 
pienākumu demontēt tota-
litāros režīmus slavinošus 
objektus. Tiesa norādīja, ka 
pašvaldības pienākums finan-
siāli iesaistīties šo objektu de-
montāžā ir pakārtots noteikta-
jam likumam. Savukārt lūgums 
apturēt apstrīdētā regulējuma 
darbību nav neregulēts proce-
suāls jautājums, kuru ST būtu 
tiesīga izlemt.

Daugavpils dome jūnija 
beigās nolēma vērsties ST, ap-
strīdot likuma “Par padomju un 
nacistisko režīmu slavinošu ob-
jektu eksponēšanas aizliegumu 
un to demontāžu Latvijas Re-
publikas teritorijā” pantu atbil-

stību Satversmei. Tādējādi Dau-
gavpils cerēja saglabāt divus 
pieminekļus. Daugavpils mērs 
Andrejs Elksniņš uzskatīja, ka 
ar likumu notikusi iejaukšanās 
pašvaldības iekšējās lietās, kā 
arī iebilda par nepieciešamību 
domei tērēt arī savus līdzekļus 
pieminekļu nojaukšanā.

ST atteica lietas ierosināša-
nu, norādot: “Pieteikumā nav 
pamatots, kāpēc jautājums par 
padomju un nacistisko režīmu 
slavinošu objektu demontāžu 
skar pašvaldības autonomās 
funkcijas – gādāt par savas te-
ritorijas labiekārtošanu – izpildi, 
nevis ir daļa no pasākumiem, 
kas veicami, lai sasniegtu liku-
ma “Par pašvaldībām” 1. pantā 
norādītos mērķus.” Lēmums nav 
pārsūdzams.w

Atkal pārdēvēs
Kazahstānas prezidents Ka-

sims Žomarts Tokajevs paudis 
atbalstu parlamenta deputātu 
priekšlikumam atjaunot As-
tanas vārdu valsts galvaspil-
sētai. Kazahstānas galvaspilsēta 
par Nursultanu tika pārdēvēta 
2019. gadā par godu ilggadējam 
Kazahstānas līderim Nursulta-
nam Nazarbajevam, kas valsti bija 
vadījis aptuveni 30 gadus. Par-
lamenta deputātu priekšlikums 
iekļauts konstitucionālā likuma 
projektā. Citiem objektiem, kas 
nosaukti par godu prezidentam 
Nazarbajevam, nosaukumi tiks 
saglabāti. Kopš tagadējās Nursul-
tanas izveidošanas 1830. gadā tai 
ir bijuši vairāki vārdi. Sākotnēji tā 
bija Akmoļinska, padomju laikos 
– Ceļinograda, bet pēc PSRS sabru-
kuma 1992. gadā tā tika nodēvēta 
par Akmolu, kas kazahu valodā 
nozīmē “baltais kaps”. Nazarba-
jevs 1998. gadā galvaspilsētu tur 
pārcēla no valsts lielākās pilsētas 
Almati. Viņš tai piešķīra neitrālo 
Astanas vārdu, kas kazahu valodā 
nozīmē “galvaspilsēta”.w

Ziņo par Krievijas armijas zvērībām

Iepriekšējā sausā ziema un karstā vasara nodarījusi lielu postu ledājam Šveices Alpu 
slavenajā kūrortā “Glacier 3000”. Pērnā ledus paliekas tiek glābtas, ietinot tās īpašās 
segās.
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