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22. septembrī
1236. Lietuvieši un 
zemgaļi Saules kaujā 
pieveica Livonijas ordeņa 
krustnešus.

1841. Dzimis dzejnieks, 
eposa “Lāčplēsis” autors 
Andrejs Pumpurs.

1896. Karaliene Viktorija 
kļuva par visilgāk valdījušo 
britu monarhu, pārspējot 
savu vectēvu karali Džordžu 
III. Viktorija Lielbritānijā 
valdīja 64 gadus.

1985. Francijas 
premjerministrs Lorāns 
Fabiuss atzina, ka Francijas 
slepenais dienests 
Jaunzēlandē nogremdējis 
vides aizsardzības 
organizācijas “Greenpeace” 
kuģi “Rainbow Warrior”.

1994. NBC sāka 
demonstrēt populāro seriālu 
“Draugi” (“Friends”).
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Krievijā tiek izsludināta daļē
ja mobilizācija bruņotajos spēkos, 
vakar paziņoja Krievijas prezi
dents Vladimirs Putins.

“Lai aizstāvētu mūsu dzim
teni un [teritoriālo] nedalāmību, 
uzskatu par nepieciešamu atbal
stīt Aizsardzības ministrijas un 
ģenerālštāba priekšlikumu veikt 
daļēju mobilizāciju,” televīzijas 
uzrunā sacīja Putins.

Viņš piebilda, ka jau paraks
tījis atbilstošu dekrētu.

Saskaņā ar Putina teikto, tiks 
mobilizēti tikai tie pilsoņi, kuri ir 
bruņoto spēku rezervē, un pir
mām kārtām tie, kuri dienējuši 
bruņotajos spēkos, kuriem ir kon
krētas militārās specialitātes un 
atbilstoša pieredze.

Putins arī teica, ka “savā ag
resīvajā pret Krieviju vērstajā po
litikā Rietumi pārkāpuši jebkādu 
robežu. (..) Vašingtonā, Londo
nā, Briselē tieši mudina Kijivu 
pārvietot karadarbību uz mūsu 
teritoriju. Jau neslēpti runā par 

to, ka Krievija kara laukā jāsa
grauj visiem līdzekļiem, bet pēc 
tam mūsu valstij pilnīgi jāatņem 
politiskā, ekonomiskā, kultūras, 
vispār jebkāda suverenitāte un 
tā pilnībā jāizlaupa”.

Krievijas prezidents arī ap
sūdzēja Rietumus kodolšantāžā, 
kā arī draudēja, ka Krievija varot 
izmantot visus tās rīcībā esošos 
līdzekļus, ja tikšot apdraudēta 
tās teritoriālā integritāte.

“Ja tiks apdraudēta mūsu 
valsts teritoriālā nedalāmība, lai 
aizstāvētu Krieviju un tās tautu, 
mēs neapšaubāmi izmantosim 
visus mūsu rīcībā esošos līdzek
ļus. Tas nav blefs,” sacīja Putins, 
faktiski liekot saprast, ka Krievija 
varētu izmantot kodolieročus.

Krievijas aizsardzības mi
nistrs Sergejs Šoigu telekanālam 
“Rossija 24” teica, ka, īstenojot da
ļējo mobilizāciju, plānots iesaukt 
apmēram 300 000 rezervistu.

Viņš piebilda, ka daļējā mobi
lizācija notiekot pirmām kārtām 

tādēļ, lai kontrolētu teritorijas pie 
frontes līnijas Ukrainā.

“Kontaktlīnija ir vairāk nekā 
tūkstoš kilometru. Protams, tas, 
kas atrodas aiz šīs līnijas, ir jāno
stiprina, teritorijas ir jākontrolē, 
pirmām kārtām tādēļ tiek darīts 
šis darbs,” sacīja Šoigu.

Turcijas aviokompānijas pa
ziņojušas, ka trešdien izpārdotas 
visas vienvirziena biļetes no Krie
vijas uz Turciju, savukārt tīmekļa 
izdevums “The Village” savā “Tele
gram” kanālā vēsta, ka nav vairs 
arī biļešu uz tiešajiem reisiem no 
Maskavas uz Almati un Dubaiju.

Krievijas prezidenta Vladi
mira Putina paziņojums par da
ļēju mobilizāciju nepaaugstina 
militārā apdraudējuma līmeni 
Latvijā, tomēr Latvijai ir jāsaga
tavojas situācijai, ja patvērumu 
šeit lūgs mobilizācijai pakļautie 
Krievijas pilsoņi, aģentūrai LETA 
sacīja aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (AP).

Līdz ar Putina paziņojumu 

Latvijai militāri draudi nav pie
auguši, “jo mēs zinām, kas notiek 
viņu pusē”. Vienlaikus Latvijas 
armijas gatavība jau ilgstoši ir 
pietiekami augstā līmenī un at
bilstoša arī šiem pēdējiem pazi
ņojumiem. Latvija cieši sadar
bojas ar NATO sabiedrotajiem, 
veicot nepārtrauktu situācijas 
monitoringu un izvērtējumu.

Vienīgais, ar ko Latvijai būtu 
jātiek skaidrībā gan politiskajā, 
gan sabiedriskajā vidē, ir par 
rīcību gadījumā, ja pie Latvijas 
robežām parādīsies Krievijas 
bēgļi vai patvēruma lūdzēji, kas 
nevēlas doties Krievijas armijā. 

Ārlietu ministrs Edgars Rin
kēvičs paziņojis, ka drošības ap
svērumu dēļ Latvija neizsniegs 
humānās vai cita veida vīzas tiem 
Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās 
no mobilizācijas, kā arī nemainīs 
kopš 19. septembra ieviestos ro
bežšķērsošanas ierobežojumus 
Krievijas pilsoņiem ar Šengenas 
vīzām.w

Ignorējot Saeimas Juridiskā 
biroja iebildumus, Saeimas Juri
diskā komisija trešdien nolēma 
otrajam lasījumam virzīt “Kon
servatīvo” politiķu izstrādāto Lat
viešu valodas kā vienīgās valsts 
valodas statusa nodrošināšanas 
likumprojektu.

Saeimas Juridiskā biroja pār
stāve Lilita Vilsone uzsvēra, ka 
likumprojekta normām ir pret
runas gan ar likuma nosaukumu, 
gan citiem likumiem, piemēram, 
Valsts valodas likumu.

Viņa uzsvēra, ka vienīgās 
valsts valodas statusu nosa-

ka Satversme un Valsts va-
lodas likums. Līdz ar to ne-
esot skaidrs, ar kādu mērķi 
izstrādāts Latviešu valodas 
kā vienīgās valsts valodas 
statusa nodrošināšanas li-
kumprojekts.

Viens no likumprojekta mēr
ķiem esot valsts valodas lieto
šanas nodrošināšana, bet to jau 
paredzot Valsts valodas likums, 
kas to garantē, un neesot nepie
ciešams atkārtoti ierakstīt šo 
normu jaunā likumā.

Juridiskā biroja pārstāve ai
cināja runāt skaidru valodu. Ja 

likumprojekta autori uzskata, ka 
Latvijā pastāv divvalodība, tad 
tas esot skaidri jākonstatē un jā
regulē konkrēti šis aspekts. Esot 
jānosaka jomas, kurās krievu va
lodu nelieto, bet nevajagot apgal
vot, ka likumprojekts stiprinās 
valsts valodu. Latviešu valodas 
kā vienīgās valsts valodas statu
sa nodrošināšanas likumprojekts 
daļēji ierobežotu krievu valodas 
izmantošanu patērētājiem pieeja
majā informācijā.

Likums paredzētu, ka sa
biedrībai nozīmīgu komersantu 
saziņā ar klientiem valsts vai 

pašvaldības iestādei vai publis
kas personas kapitālsabiedrībai 
būs aizliegts papildus valsts va
lodai vai līdztekus tai izmantot 
citu valodu, kas nav Eiropas Sa
vienības oficiālā valoda. Likuma 
autori apgalvo, ka ar likumpro
jektu paredzēts mazināt ilggadē
jas rusifikācijas sekas, izskaužot 
nostiprinājušos praksi ikdienas 
saziņā darba vidē un pakalpoju
mu sniegšanā līdztekus izmantot 
latviešu un krievu valodu, kā arī 
nodrošināt iespējas visiem Lat
vijas iedzīvotājiem ikdienā lietot 
valsts valodu vai apgūt to.w

Ekonomikas ministrija (EM) 
tuvākajā laikā virzīs izskatī
šanai valdībā vēl trīs atbalsta 
pasākumus mājsaimniecībām 
elektroenerģijas un apkures cenu 
kāpuma kompensēšanai.

Pirmais no tiem ir centra
lizētās siltumapgādes atbalsta 
diferencēšana. EM piedāvā līdz 
150 eiro par MWh saglabāt jau 
apstiprināto atbalstu, kur valsts 
kompensē 50% no cenas, kas 
pārsniedz 68 eiro par MWh. Sa
vukārt no tās daļas, kas pār-
sniedz 150 eiro par MWh, 
valsts kompensētu 90%.

Otrs EM virzītais atbalsta pa
sākums būs dabasgāzes cenu 
griestu noteikšana, kas būtu 
107,34 eiro par MWh, bet valsts 
kompensētu tirgotājiem to sum
mu, kas pārsniedz slieksni.

Trešais atbalsta pasākums 
būs elektroenerģijas cenas pie
auguma kompensēšana māj
saimniecībām.w

Vācijas valdība parakstījusi 
vienošanos par grūtībās 
nonākušā enerģētikas giganta 
“Uniper” nacionalizāciju, trešdien 
paziņoja uzņēmuma Somijas 
īpašnieks “Fortum”. Tas norāda, 
ka Vācijas valdība “Uniper” 
iepludinās 8 miljardus eiro un 
iegādāsies Somijas uzņēmumam 
piederošās kompānijas akcijas 
par 500 miljoniem eiro, Vācijas 
valdībai iegūstot 98,5% “Uniper” 
akciju. Vācijas valdība apmaiņā 
pret finanšu palīdzību jau 
iepriekš ieguva 30% “Uniper” 
akciju. 

Gruzijas policija atrisinājusi 
ķīlnieku krīzi Gruzijas Bankas 
filiālē Kutaisi un atbrīvojusi 
visus 14 ķīlniekus. Persona, kas 
sagrāba ķīlniekus, ir aizturēta. 
Sākotnēji tika ziņots, ka bruņots 
vīrietis bankā sagrābis 12 
ķīlniekus, pieprasot lielu naudas 
summu. Telekanāls “Mtavari TV” 
pārraidīja video no notikuma 
vietas, spriežot pēc kuriem 
vīrietis pieprasīja divus miljonus 
dolāru trīs stundu laika. Viņam 
bijusi granāta un bumbas, ko 
viņš draudējis uzspridzināt 
gadījumā, ja durvis tiks atvērtas.

Japānā pie premjerministra 
biroja trešdien aizdedzinājās 
vīrietis, protestējot pret 
noslepkavotā ekspremjera 
Sindzo Abes valsts bērēm. 
Telekanāls “Asahi” vēstīja, ka 
vīrietis pirms aizdedzināšanās 
paziņojis policijai, ka viņš ir 
pret nākamnedēļ plānoto Abes 
bēru ceremoniju. Policists, 
kurš mēģināja nodzēst liesmas, 
guva ievainojumus. 67 gadus 
vecais Abe bija visilgāk 
amatā pabijušais Japānas 
premjerministrs, kuru 8. jūlijā 
nāvējoši sašāva priekšvēlēšanu 
mītiņa laikā un kurš vēlāk mira 
slimnīcā. 

Putins: Krievijā notiks daļēja mobilizācija

Piedāvā atbalsta 
pasākumus

Ignorējot iebildumus, virza jaunu valodas likumprojektu

Taizemes dienvidu provincē Narativatā ik gadu norisinās putnu vīterošanas sacensī-
bas, kurās piedalās aptuveni pusotrs tūkstotis putnu no Taizemes, Malaizijas un Singapūras. 
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