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ĪSUMĀ

20. septembrī
1519. Ferdinands 
Magelāns apmēram ar 
270 vīru komandu uzsāka 
ekspedīciju, lai apkuģotu 
pasauli.

1856. Bavārijas aldaris J. 
Dauders Rīgā nodibināja alus 
darītavu “Waldschlosshen”, 
kas ir viena no akciju 
sabiedrības “Aldaris” 
priekštecēm.

1891. Masačūsetsas 
štatā ASV prezentēja pirmo 
ar benzīnu darbināmo 
automašīnu.

1969. Džons Lenons 
pameta grupu “The Beatles”, 
bet piekrita nepaziņot par 
to publiski, kamēr grupa 
risināja sarunas par ieraksta 
līgumu.

2003. Tautas 
nobalsošanā par Latvijas 
dalību Eiropas Savienībā 
nobalsoja 676 700 jeb 
66,97% balsotāju, pret – 325 
980 jeb 32,26% balsotāju. 

ŠAJĀ DIENĀ

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

Āfrikas cūku mēris (ĀCM) 
pagājušajā nedēļā Latvijā kon-
statēts 33 mežacūkām, liecina 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) publiskotā informācija.

Saslimšana pagājušajā nedē-
ļā konstatēta sešām mežacūkām 
Rēzeknes novadā, tostarp četrām 
mežacūkām Gaigalavas pagastā 
un pa vienai mežacūkai Ilzeskal-
na pagastā un Silmalas pagastā. 

Tāpat saslimšana konstatēta 
piecām mežacūkām Madonas 
novadā, tostarp divām mežacū-
kām Ošupes pagastā un pa vie-
nai mežacūkai Aronas pagastā, 
Barkavas pagastā un Praulienas 

pagastā.
ĀCM pagājušajā nedēļā ir kon-

statēts trim mežacūkām Preiļu 
novadā, tostarp divām mežacū-
kām Rušonas pagastā un vienai 
mežacūkai Vārkavas pagastā.

Saslimšana konstatēta arī di-
vām mežacūkām Balvu novada 
Lazdulejas pagastā, Smiltenes 
novada Grundzāles pagastā un 
Ventspils novada Vārves pagastā, 
kā arī divām mežacūkām Gul-
benes novadā, tostarp pa vienai 
mežacūkai Daukstu pagastā un 
Stāmerienas pagastā, divām me-
žacūkām Kuldīgas novadā, to-
starp pa vienai mežacūkai Ēdoles 

ĀCM Latvijā konstatēts vēl 33 mežacūkām
pagastā un Skrundas pagastā, kā 
arī divām mežacūkām Tukuma 
novadā, tostarp pa viena mežacū-
kai Degoles pagastā un Slampes 
pagastā.

ĀCM pagājušajā nedēļā kon-
statēts arī pa vienai mežacūkai 
Alūksnes novada Liepnas pagas-
tā, Cēsu novada Raiskuma pa-
gastā, Dienvidkurzemes novada 
Sakas pagastā, Dobeles novada 
Annenieku pagastā, Krāslavas 
novada Šķaunes pagastā un Talsu 
novada Lībagu pagastā.

Tādējādi mežacūku popu-
lācijā ĀCM šogad Latvijā kon-
statēts kopumā 837 mežacū-

kām 29 novadu 185 pagastos.
Kopš 2014. gada jūnija, kad 

Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts 
ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 
6839 mežacūkām.

PVD iepriekš aģentūrai LETA 
skaidroja, ka konstatēto ĀCM ga-
dījumu skaita pieaugums meža-
cūku populācijā saistīts ar popu-
lācijas pieaugumu.

Vienlaikus ĀCM šogad skāris 
arī sešas saimniecības ar kopumā 
1512 mājas cūkām.

ĀCM ir ļoti bīstama saslimša-
na, un mājas cūku novietnē, kurā 
slimība konstatēta, ir jānokauj 
viss ganāmpulks.w

ASV prezidents Džo Baidens 
intervijā telekanālam CBS atzi-
na, ka sliecas kandidēt uz otro 
amata termiņu, tomēr galīgais 
lēmums vēl nav pieņemts.

Intervijā ar raidījuma “60 
Minutes” vadītāju Skotu Peliju, 
kas tika pārraidīta svētdien, 
CBS korespondents preziden-
tam tiešā formā uzdeva jau-
tājumu, vai ir sagaidāms, ka 
viņš kandidēs uz otro amata 
termiņu.

“Ir daudz par agru, lai pie-
ņemtu šādu lēmumu,” sacīja 
Baidens, piebilstot, ka plāno 
fokusēties uz to, lai “darītu savu 
darbu”, un ka pret likteni izturas 

“ar lielu cieņu”.
Kā norādīja prezidents, viņš 

šim jautājumam pievērsīsies 
pēc novembrī gaidāmajām 
starpposma vēlēšanām.

“Tas, ko es daru, – es daru 
savu darbu. Es darīšu šo darbu,” 
sacīja Baidens. “Un laika posmā, 
kas būs saprātīgs – pēc nāka-
mā vēlēšanu cikla un nākamajā 
gadā – es pieņemšu lēmumu par 
to, ko darīt.”

“Ziniet, mans nodoms, kā es 
to no sākuma sacīju, ir kandidēt 
atkal,” atbildēja Baidens. “Bet 
tas ir tikai nodoms. Bet vai tas ir 
stingrs lēmums kandidēt atkal? 
To vēl nāksies redzēt.”w

Irānā vairākas sabiedrībā 
labi pazīstamas sievietes, pro-
testējot saistībā ar 22 gadus ve-
cās Mahsas Amini nāvi policijas 
apcietinājumā, nogriezušas sev 
matus.

Reliģiskā policija Amini pagā-
jušajā nedēļā aizturēja “neisla-
miskā” apģērba dēļ un nogādāja 
policijas iecirknī. Kā skaidroja 
policija, tur Amini radušās sirds 
problēmas, un viņa nomirusi.

Amini nāve izsaukusi valsts 
mēroga sašutumu. Vairāki 
kritiķi apsūdz policistus, ka 
viņi Amini situši un tādēļ viņa 
piektdien nomirusi. Policija šādu 
notikušā versiju noraida.

Daudzas sievietes tīmeklī 
publicējušas video un fotogrā-
fijas, apliecinot solidaritāti ar 
Amini. Viņu vidū ir arī populārā 
aktrise Anahita Hemmati, kura 
publicējusi video instagramā.

Kopš 1979. gada Islāma revo-
lūcijas Irānā sievietēm noteiktas 
stingras apģērba etiķetes prasī-
bas. Sievietes šīs prasības, īpaši 
lielpilsētās, pamatā ignorē, kas 
savukārt izsauc konservatīvo 
politiķu nepatiku.

Teherānas valdība un kon-
servatīvā spārna politiķi par-
lamentā pēdējo mēnešu laikā 
centušies panākt stingrāku šo 
prasību ievērošanu.w

Krievijas populārās mūzikas 
leģenda Alla Pugačova, solida-
rizējoties ar savu vīru Maksimu 
Galkinu, vēlas tikt iekļauta Krie-
vijas ārvalstu aģentu sarakstā.

73 gadus vecā Pugačova svēt-
dien sociālajā tīklā “Instagram” 
vērsās ar lūgumu pie Krievijas 
Tieslietu ministrijas arī viņu 
pasludināt par ārvalstu aģenti.

Komiķis un televīzijas raidī-
jumu vadītājs Maksims Galkins, 
kurš neatrodas Krievijā, sestdien 
tika iekļauts Krievijas fizisko per-
sonu reģistrā, kurā atrodas cil-
vēki, kas pildot ārvalstu aģenta 
funkcijas.

Pēc Krievijas pilna apjoma 
iebrukuma Ukrainā februāra bei-
gās Galkins atradās Izraēlā, 
kur savos koncertos asi kri-
tizēja šo karu. Viņš sociālajos 
tīklos ir komentējis masu slepka-
vības Bučā un izteicies, ka karam 
nevar būt nekāda attaisnojuma.

Pēc tam viņam tika liegts 
ētera laiks Krievijas televīzijā. 
Mediji ziņo, ka tā iemesls bija 
Galkina izteikumi pret karu.

Pugačova ierakstā “In-
stagram” nodēvēja Galkinu par 
“īstu un neuzpērkamu Krievijas 
patriotu”, kurš vēlas “pārtraukt 
mūsu puišu nāvi iluzoru mērķu 
vārdā”.w

Irānā protesti saistībā ar sievietes nāvi Baidens sliecas vēlreiz kandidēt

Krievijas karaspēks ar 
raķetēm apšaudījis Zaporižjas 
infrastruktūras objektus, vakar 
pavēstīja Zaporižjas apgabala 
kara administrācijas vadītājs 
Oleksandrs Staruhs. “Ienaidnieks 
veicis kārtējo triecienu apgabala 
centram. Šobrīd ir zināms 
par astoņām atlidojušajām 
raķetēm. Provizoriski, mērķis 
atkal bijis infrastruktūras 
objekti,” ziņapmaiņas platformā 
“Telegram” pavēstīja apgabala 
vadītājs.

ASV Kongresa pārstāvju 
palātas spīkere Nensija Pelosi 
vizītes gaitā Armēnijā nosodīja 
Azerbaidžānas pretlikumīgo 
uzbrukumu Armēnijai, kas 
izraisījis smagākās kaujas kopš 
2020. gada Kalnu Karabahas 
kara. Robežsadursmēs, kas sākās 
otrdien, dzīvību zaudējuši vairāk 
nekā 200 abu pušu karotāju. 
Sadursmes tika apturētas 
ceturtdien, pateicoties ASV 
starpniecībai, sacīja Armēnijas 
parlamenta spīkers Alens 
Simonjans. 

Lietuvas iekšlietu ministre 
Agne Bilotaite paziņojusi, ka 
arī Baltkrievijas pilsoņiem 
var tikt noteikti ieceļošanas 
ierobežojumi līdzīgi tiem, 
kas Baltijas valstīs pirmdien 
stājušies spēkā attiecībā uz 
Krievijas pilsoņiem – Šengenas 
īstermiņa vīzu turētājiem, 
kuriem vairs nav atļauts ieceļot 
nebūtiskiem mērķiem. “Es ļoti 
skaidri redzu, ka Baltkrievijas 
režīms arī piedalās karadarbībā, 
pret Lietuvu īstenojot 
hibrīduzbrukumu ar nelegālajiem 
migrantiem,” sacīja Bilotaite, 
pirmdien apmeklējot Lietuvas un 
Baltkrievijas robežu.

Vakar Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā ļaudis turpināja atvadīties no mūžībā 
aizgājušās karalienes Elizabetes II, kuru pirmdien apglabāja Vindzoras pilī. Pirms 
karaliskā zārka guldīšanas Svētā Džordža kapelā no visilgāk valdījušā Lielbritānijas mo-
narha atvadījās tūkstošiem sērotāju.

ATVADAS

Vēlas ārvalstu 
aģentes statusu


