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1204. Lībiešu virsaitis 
Kaupo atgriezās no 
ceļojuma uz Romu. Pāvesta 
Innocenta III pamudināts un 
apdāvināts, viņš pievērsās 
kristīgajai ticībai.

1234. Zobenbrāļu 
pakļauto Kurzemes novadu 
pārveidoja par Kurzemes 
bīskapiju.

1683. Divas dienas ilgajā 
Vīnes kaujā pret turkiem Aus
trijas un poļu spēki sakā va 
osmaņus un atbrīvoja Vīni. 

1919. Latvijas pagaidu 
valdība saņēma Krievijas 
piedāvājumu uzsākt miera 
sarunas. 1920. gadā 
parakstīts abu valstu 
robežlīgums un atzīta 
Latvija kā neatkarīga valsts.

1935. ASV miljonārs 
Hovards Hjūss ar savu 
izstrādāto lidmašīnu 
sasniedza ātrumu 567,21 
km/h, uzstādot pirmo no 
saviem daudzajiem aviācijas 
rekordiem.
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Lielbritānijas karalis Čārlzs 
III savā darbībā būs piesardzīgs 
un turpinās kopt savas mātes 
karalienes Elizabetes II aiz-
sāktās tradīcijas, šādu viedokli 
aģentūrai LETA pauda Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes asociētais profesors 
Ojārs Skudra.

Viņa skatījumā, Čārlza kļū-
šana par karali nenesīs radikā-
las pārmaiņas ne iekšpolitiski, 
ne arī ārpolitiski. Iespējams, ka 
Lielbritānijas karalis aktī-
vāk pievērsīsies tiem dar-
biem, ko savas veselības un 

vecuma dēļ nevarēja īstenot 
karaliene Elizabete.

Aptauja portālā yougov.co.uk 
liecina, ka šī gada maijā seši no 
desmit britiem jeb 62% uzskatī-
ja, ka Lielbritānijā arī turpmāk 
vajadzētu būt monarhijai, sa-
vukārt 22% uzskatīja, ka valstij 
būtu jāpāriet uz vēlētu valsts 
galvu.

Skudra domā, ka Lielbritā-
nijas sabiedrībā kopumā valda 
diezgan republikāniski noska-
ņojumi. Lai gan aptaujas liecina, 
ka briti atbalsta monarhijas sa-
glabāšanu, tās iedzīvotāju daļas 

pārsvars, kas to pilnībā atbal-
sta, neesot pārāk liels.

“Tas gan nenozīmē, ka Čārlzs 
būs pēdējais Lielbritānijas ka-
ralis. Tomēr jāņem vērā, ka šis 
atbalsts lielā mērā ir karalienes 
nopelns. Iespējams, ka līdz ar 
Čārlza kļūšanu par karali lie-
lāku lomu sāks spēlēt princis 
Viljams. Čārlzs, manuprāt, mē-
ģinās rīkoties tā, lai karaļnamu 
joprojām cienītu sabiedrības 
vairākums,” sacīja profesors.

Jautāts, vai jaunais Lielbri-
tānijas karalis iemantos tādu 
pašu autoritāti kā karaliene 

Elizabete, Skudra atzīmēja, 
ka tādu autoritāti viņa ieguva 
70 valdīšanas gadu laikā, bet 
Čārlzs tikai tagad kļuvis par ka-
rali. Viņš norādīja, ka karaļa tēls 
iepriekš nebija pārāk nopietns, 
ņemot vērā peripetijas Čārlza 
personīgajā dzīvē. Patlaban 
karaļa galvenais uzdevums ir 
nekļūt pārprastam ar kādām 
nepārdomātām rīcībām.

Lielbritānijas karalienes Eli-
zabetes II valsts bēres notiks 19. 
septembrī Londonā Vestminste-
ras abatijā, sestdien pavēstīja 
karaļnama amatpersonas.w

Latvijas prezidents Egils 
Levits pēc ierašanās Kijivā 
piektdien uzturējās Ukrainas 
galvaspilsētā divu dienu vizītē, 
noskaidrojis Ukrainas medijs 
“Jevropeiska pravda”, norādot, 
ka līdz ar to Levits kļuvis par 
pirmo Rietumu līderi, kurš kopš 
Krievijas pilna mēroga kara sā-
kuma nakšņojis Ukrainas gal-
vaspilsētā.

Tradicionāli līderu vizītes 
programmas netiek publiskotas 
līdz to noslēgumam.

Levits piektdien pēc saru-
nām ar Ukrainas prezidentu 
Volodimiru Zelenski nāca klajā 
ar aicinājumu sākt sarunas 
par Ukrainas uzņemšanu 

Eiropas Savienībā.
Latvijas prezidents Kijivā, 

Drosmes alejā, piedalījās plākš-
ņu atklāšanas ceremonijā, kas 
veltītas vairākiem Rietumu lī-
deriem, arī viņam pašam.

Levits Kijivu apmeklēja jau 
13. aprīlī, tad kļūstot par vienu 
no pirmajiem Rietumu līderiem, 
kas kara apstākļos apmeklējis 
Ukrainas galvaspilsētu.

Drosmes aleju Kijivā 23. 
augustā atklāja Zelenskis un 
Polijas prezidents Andžejs Duda. 
Tajā iemūžināti Ukrainas part-
nervalstu politisko līderu un 
citu pārstāvju vārdi, kas Uk-
rainai sniedz svarīgu atbalstu 
cīņā ar Krieviju.w

Krievijas Aizsardzības mi-
nistrija sestdien komentējusi 
sava karaspēka atkāpšanos 
Harkivas apgabalā, apgalvojot, 
ka notikusi karaspēka pārgru-
pēšana.

“Lai sasniegtu īpašās mi-
litārās operācijas mērķus 
Donbasa atbrīvošanas labā, 
pieņemts lēmums pārgrupēt 
Krievijas karaspēku, kas at-
radās Balakļijas un Izjumas 
rajonā, lai vairotu pūliņus 
Doneckas virzienā,” teikts mi-
nistrijas paziņojumā, Krievijas 
pret Ukrainu izvērsto pilna 
mēroga karu dēvējot atbilstoši 
Kremļa pieprasītajai termino-
loģijai par “īpašo operāciju” un 
“atbrīvošanu”.

Ukrainas prezidents Volo-
dimirs Zelenskis paziņojis, ka 
septembrī Ukraina atbrīvo-
jusi 2000 kvadrātkilometru 
okupētās teritorijas.

Ceturtdien Zelenskis pavēs-
tīja, ka Ukrainas armija atbrīvo-
jusi Harkivas apgabala Balakļi-
ju, bet piektdien – vairāk nekā 
30 apdzīvoto vietu. Sestdien 
Harkivas apgabala padomes 
vadītāja padomniece Natālija 
Popova informēja, ka Ukrainas 
karaspēks atbrīvojis stratēģiski 
svarīgo Kupjansku.

Sestdien arī kļuva zināms, 
ka Krievijas karaspēks pame-
tis Izjumu un vairākas citas 
Harkivas apgabala apdzīvotās 
vietas.w

Mēģinās
vienoties

Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV) otrdien, 
13. septembrī, tiksies ar 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) pārstāvjiem, lai 
pārrunātu iespējas rast 
risinājumus streika 
prasībām par pedagogu 
atalgojumu un darba slodzi.

Premjera preses sekretārs 
Sandris Sabajevs informē, ka 
pārrunās piedalīsies izglītības 
un zinātnes ministre Anita 
Muižniece (K), finanšu 
ministrs Jānis Reirs (JV) un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs 
Egils Baldzēns.

Tāpat valdība otrdien 
iepazīsies ar izglītības 
ministres ziņojumu par sarunu 
gaitu ar LIZDA.w

Divas dienas pēc Apvienotās Karalistes valdnieces Elizabetes II nāves viņas dēls 
Troņmantošanas padomes sēdē pasludināts par Lielbritānijas karali Čārlzu III. 
Dienu iepriekš viņš savā pirmajā runā pēc karalienes nāves apņēmās visādā ziņā līdzināties 
savai mīļotajai mammai.

Papua-Jaungvinejā 
svētdien netālu no Kainantu 
pilsētas 90 kilometru dziļumā 
notika 7,6 magnitūdu zemestrīce, 
ziņo ASV Ģeoloģijas dienests. ASV 
Nacionālais cunami brīdināšanas 
centrs sākotnēji paziņoja, ka 
bīstami cunami viļņi ir iespējami 
1000 kilometru rādiusā gar 
PapuaJaungvinejas un Indonēzijas 
krastiem, taču vēlāk paziņoja, ka 
draudi vairs nepastāv.

Krievijas galvaspilsētas 
Maskavas Lomonosova municipālā 
apgabala padomes deputāti 
vērsušies pie Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina ar prasību 
atkāpties no amata, vēsta “Radio 
Brīvība”. Deputāti uzskata, ka 
valsts labklājībai nepieciešama 
varas nomaiņa, un norāda, ka pēc 
Putina otrā termiņa “viss aizgājis 
šķērsām”. Putina un viņa padoto 
agresīvā retorika atsviedusi 
Krieviju Aukstā kara laikmetā, 
teikts aicinājumā.

Polija plāno ievērojami 
palielināt atomenerģijas importu 
no Ukrainas apstākļos, kad Eiropā 
pieaug energoresursu cenas. 
Polijas premjerministrs Mateušs 
Moraveckis, kurš piektdien 
ieradās Kijivā, vizītes laikā 
pateicās Ukrainas prezidentam 
Volodimiram Zelenskim par 
viņa gatavību piegādāt Polijai 
elektroenerģiju no Hmeļnickas 
atomelektrostacijas (AES). 
Moraveckis sacīja, ka Zelenskis 
ļoti labi izprot Polijas situāciju, 
un piebilda, ka šī eksporta 
palielināšana dos Polijai iespēju 
samazināt elektroenerģijas 
daudzumu, kuru tā ģenerē ogļu 
elektrostacijās. Ukraina kopš 
marta ir pievienota Eiropas 
elektrotīklam.
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Ojārs Skudra: Čārlzs turpinās 
Elizabetes II tradīcijas

Maskava atkāpšanos 
skaidro ar “pārgrupēšanu”

Egils Levits 
nakšņojis Kijivā


