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1812. Nedēļu pēc 
uzvaras asiņainajā Borodinas 
kaujā Napoleona armija 
iegāja Maskavā, no kuras 
atkāpusies Krievijas armija 
un evakuēti visi iedzīvotāji. 

1948. Likti pamati ANO 
mītnei Ņujorkā.

1982. Pēc iepriekšējā 
dienā notikušas autokatas
trofas slimnīcā nomira 
Monako princese Greisa.

1983. Dzimusi angļu 
dziedātāja Eimija Vainhausa.

2003. Referendumā 
Zviedrijas iedzīvotāji 
noraidīja valsts 
pievienošanos Eiropas 
vienotās valūtas ūnijai.
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Uz Armēnijas un Azerbai-
džānas robežas naktī uz otrdie-
nu izcēlās bruņotas sadursmes, 
kurās gājuši bojā abu pušu ka-
ravīri. Armēnijas amatper-
sonas apsūdzēja Azerbai-
džānas spēkus mēģinājumā 
ieiet Armēnijas teritorijā 
un paziņoja, ka sadursmēs uz 
robežas nogalināti vismaz 49 
Armēnijas karavīri. Armēnijas 
premjerministrs Nikols Pašin-
jans sazvanījies ar Francijas 
prezidentu Emanuelu Makronu, 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu un ASV valsts sekretāru 
Entoniju Blinkenu un informē-
jis viņus par “Azerbaidžānas 
agresīvo rīcību pret Armē-
nijas suverēno teritoriju”, un 

pieprasījis atbilstošu reakciju. 
Tikmēr Azerbaidžānas ārlietu 
ministrs sazvanījies ar Turcijas 
kolēģi, un Turcija paziņoja, ka 
Armēnijai ir jāpārtrauc provo-
kācijas un jākoncentrējas uz 
miera sarunām un sadarbību 
ar Azerbaidžānu.

Starp Armēniju un Azerbai-
džānu ir notikuši divi kari – 20. 
gadsimta deviņdesmitajos gados 
un 2020. gadā – par armēņu 
apdzīvoto Kalnu Karabahu. 
Nule kā notikušās sadursmes 
ir lielākās kopš kara 2020. gadā. 
Armēnijas premjerministrs 
vakar sasauca Valsts drošības 
padomes ārkārtējo sēdi, kurā 
nolemts oficiāli lūgt militāru 
palīdzību Krievijai.w

Vācijas tiesa vakar piespriedusi 
mūža ieslodzījumu 50 gadu 
vecam vīrietim, kurš pirms gada 
nošāva degvielas uzpildes stacijas 
kasieri, jo tas prasījis, lai vīrietis 
ievēro Covid19 ierobežošanas 
noteikumus un lieto sejas masku. 
2021. gada septembrī Vācijas 
rietumu pilsētā IdārāOberšteinā 
notikušais incidents šokēja 
sabiedrību, apliecinot lielo spriedzi, 
kas bija radusies pandēmijas un ar 
to saistīto ierobežojumu dēļ. Vācijā 
pašlaik ir spēkā daudz mazāk 
Covid19 ierobežojumu nekā pirms 
gada, lai gan prasība par sejas 
maskas lietošanu ir saglabāta 
atsevišķās vietās, piemēram, 
sabiedriskajā transportā.

Eiropas Komisija vakar 
iepazīstināja ar priekšlikumu 
krīzes instrumentam, kura 
mērķis būs nodrošināt Eiropas 
Savienību ar nepieciešamajām 
precēm ārkārtas gadījumos. Plāns 
paredz, ka ārkārtas gadījumos ES 
varēs diktēt uzņēmumiem, kādu 
pasūtījumu izpilde ir prioritāra. 
Ja uzņēmumi atteiksies pildīt 
Briseles prasības, tad tiem varēs 
piemērot bargus naudas sodus. 
EK arī nevēlas pieļaut, ka krīžu 
laikā bloka dalībvalstis varētu 
mēģināt ierobežot vienoto tirgu, 
piemēram, nosakot atsevišķu 
preču eksporta ierobežojumus. 
Tādējādi Brisele vēlas izvairīties 
no būtisku preču deficīta, kāds tika 
piedzīvots koronavīrusa Covid19 
pandēmijas laikā un pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā.

Francija. 91 gada vecumā 
miris kino kritiķis un režisors 
Žans Liks Godārs, kurš bija viens 
no nozīmīgākajiem franču jaunā 
viļņa filmu veidotājiem. Vislielāko 
devumu kinorežijā Godārs deva 20. 
gadsimta 60. gados, bet viņš aktīvi 
darbojās arī 21. gadsimtā. Godāra 
filmas atnesa slavu franču aktierim 
Žanam Polam Belmondo, un 
viņa pretrunīgi vērtētā filma “Esi 
sveicināta, Marija” nonāca mediju 
uzmanības centrā pēc tam, kad to 
1985. gadā nosodīja pāvests Jānis 
Pāvils II.

Ar Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arod-
biedrības (LIZDA) lūgumu 
ieturēt pauzi sarunās, lai 
varētu iepazīties ar Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas 
sagatavoto piedāvājumu, 
diskusijas turpināsies rīt 
pēcpusdienā.

Pēc tikšanās ar LIZDA pār-
stāvjiem Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš norādīja, ka 
arodbiedrība lūgusi pauzi sa-
runās, lai varētu iepazīties ar 
piedāvājumu, kas tikai vakarrīt 
saskaņots Finanšu ministrijā. 
Vienlaikus Kariņš pauda, ka šīs 
valdības laikā ir pildīti visi pe-

dagogiem dotie solījumi un arī 
šajā situācijā “ir iespējams rast 
risinājumu, un modelis, ko iz-
strādājusi ministrija, ir pamats, 
uz ko iet”.

Savukārt izglītības un zi-
nātnes ministre Anita Muiž-
niece uzsvēra, ka, pārejot uz 
40 stundu darba nedēļu, kur 
slodzes ietvarā ir arī papildu 
sagatavošanās darbi, tiktu 
apmaksāts laiks, ko pedago-
gi velta, sagatavojot mācību 
materiālus, labojot darbus un 
veidojot mācību aktivitātes. 
Tādējādi Muižniece uzsver, 
ka, lai gan pedagogi praktis-
ki strādātu tikpat daudz, cik 

pašreiz, viņi saņemtu lielāku 
atalgojumu.

Koalīcija pedagogiem piedā-
vā no 2023. gada 1. janvāra par 
40 stundu slodzi, kurā ietverts 
arī ārpusstundu darbs, zemākās 
likmes atalgojumu palielināt no 
900 līdz 1200 eiro. Pedagogiem 
paredzēts piedāvāt pāreju uz 
praksē jau pastāvošo 40 stundu 
darba nedēļu.

LIZDA vadītāja Inga Vanaga 
norāda, ka iesniegtais piedā-
vājums attiecas tikai uz vis-
pārējās izglītības pedagogiem, 
bet LIZDA prasības izvirzījusi 
par visām pedagogu grupām. 
Savukārt Muižniece uzsvēra, 

ka tieši vispārējā izglītība ir iz-
teikti cietusi no Covid-19 pandē-
mijas un jaunā mācību satura 
ieviešanas, tādēļ pašreiz fokuss 
tiek vērsts tieši uz šo izglītības 
līmeni. Jaunajā valdībā, veidojot 
budžeta plānu, ļoti svarīgi būšot 
pirmsskolu pedagogi un pārējo 
izglītības veidu pedagogi.

Apkopojot provizoriskos da-
tus par pedagogu beztermiņa 
streika dalībnieku skaitu, Va-
naga pastāstīja, ka pēc nedēļas 
beztermiņa streiku sāks 23 601 
izglītības darbinieks no kopumā 
815 izglītības iestādēm, sākot ar 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
un beidzot ar augstskolām.w

Ukrainas Aizsardzības mi-
nistrijas Galvenā izlūkošanas 
pārvalde vēsta, ka Krievija iz-
misīgi cenšas papildināt savus 
munīcijas krājumus, vēršoties 
pie Vidusāzijas valstīm ar lū-
gumu pārdot padomju ražojuma 
militāro aprīkojumu. “Krievijas 
Federālais dienests militāri teh-
niskās sadarbības jautājumos 
nesen vērsās pie Tadžikistānas 
Aizsardzības ministrijas ar ai-
cinājumu piegādāt 220 mm 
reaktīvos lādiņus “Uragan” ra-
ķešu iekārtām. Tāpat krievus 
interesē 203 mm lādiņi “Pion” 
lielgabaliem, kā arī kaujas ma-
šīnu “BMP-1” un “BMP-2” dzi-
nēji, kas lielā daudzumā glabā-
jas Tadžikistānas noliktavās,” 
teikts Ukrainas izlūkdienesta 
paziņojumā. Krievija arī mēģina 
savervēt algotņus Tadžikistānā 
un Kirgizstānā.

Ukrainas bruņotie spēki 
tikmēr turpina īstenot sek-
mīgas pretuzbrukumu operā-

cijas frontes līnijas ziemeļaus-
trumos un dienvidos. Atbrīvota 
Harkivas apgabala pilsēta Vov-
čanska. Tā atrodas tikai trīs ki-
lometrus no Krievijas robežas un 
tika okupēta jau karadarbības 
pirmajā dienā. Okupantu vienī-
bas arī pametušas Kreminnas 
pilsētu Luhanskas apgabalā.

ASV militārās domnīcas 
“Kara izpētes institūts” analītiķi 
raksta, ka Krievijas karaspēks ir 
zaudējis savas pozīcijas operatī-
vi nozīmīgajā Kiselivkas ciema-
tā, kas atrodas aptuveni 15 kilo-
metrus uz ziemeļrietumiem no 
apgabala administratīvā centra 
Hersonas. Tas paver Ukrainas 
armijai labas iespējas vēl vairāk 
pietuvoties okupētajai pilsētai. 
Ukrainas prezidents Volodimirs 
Zelenskis paziņojis, ka kopš 1. 
septembra valsts aizstāvji no 
iebrucējiem ir atkarojuši vairāk 
nekā 6000 kvadrātkilometru 
teritorijas valsts austrumos un 
dienvidos.w

Ukrainas prezidents Volo-
dimirs Zelenskis pārmet pa-
saulei nepietiekamu spiedienu 
uz Krieviju, kas atļaujas vien-
laikus īstenot radiācijas un 
enerģētikas teroru un izraisīt 
badu. “Kāpēc lielākais terora 
avots pasaulē – Krievija – vēl 
arvien spēj īstenot šo karu? Un 
kāpēc tā var īstenot šo karu 
tik nežēlīgi un ciniski? Ir tikai 
viens iemesls – nepietiekams 
spiediens uz Krieviju. Nepietie-
kama reaģēšana uz šīs valsts 
teroru,” sacīja prezidents.

Viņš uzsvēra, ka daudzu 
pasaules valstu iedzīvotāji 
cieš no slimīga energoresur-
su cenu pieauguma. Zelenskis 
sacīja, ka Krievija apzinā-
ti destabilizē gāzes tirgu 
Eiropā un ar saviem triecie-
niem ierobežo Ukrainas spēju 
eksportēt elektroenerģiju uz 
Eiropu. “Elektrības eksports 
no Ukrainas varētu padarīt 
mazāk asu enerģētikas krīzi 

Eiropā, tāpat kā mūsu pārti-
kas eksports padara mazāk asu 
pārtikas krīzi pasaulē. Bada 
terors ir ļoti ciniska un absolūti 
aprēķināta Krievijas taktika. 
Un tā ir vērsta ne vienkārši pret 
nabadzīgām valstīm, bet tieši 
pret tiem pasaules reģioniem, 
no kuriem uz Eiropu varētu do-
ties jaunas bēgļu straumes. Asa 
migrācijas krīze Eiropā – lūk, 
tāds ir teroristvalsts aprēķins,” 
atzīmēja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka vēl līdz 
šim teroristu valsts pilsoņi var 
braukt uz Eiropu, lai atpūstos 
un iepirktos, un vēl līdz šim var 
saņemt Eiropas vīzas. “Un ne-
viens nezina, vai starp viņiem 
nav bendes vai slepkavas, kas 
tikko atgriezušies no okupētās 
Ukrainas teritorijas. Vēl līdz šim 
mēs esam spiesti lūgt palīdzību 
mūsu debesu aizsardzībai pret 
Krievijas raķetēm – pēc 200 
pilna apjoma kara dienām!” 
paziņoja Zelenskis.w

Pie mums – baloži un kaijas, tikmēr Jaundienvidvelsā 
Austrālijā maltīšu paliekas uz āra ēstuvju galdiem 
pārlūko kakadu.
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