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Saistībā ar mobilizāciju Krie-
vijā Nacionālās drošības pado-
me apspriedusi robežas drošības 
jautājumus, aģentūru LETA in-
formēja Valsts prezidenta Preses 
dienests.

Valsts prezidents Egils Levits 
pēc atgriešanās no darba vizītes 
Apvienoto Nāciju Organizācijā 
Ņujorkā sestdien sasauca Na-

cionālās drošības padomes sēdi. 
Sēdē īpaša uzmanība tikusi 

pievērsta militārā apdraudējuma 
un valsts robežas drošības jautā-
jumiem, tostarp ņemot vērā si-
tuāciju pēc Krievijā izsludinātās 
mobilizācijas. Visas iesaistītās 
iestādes un dienesti sniedza savu 
analīzi par aktuālo situāciju.

Kā ziņots, līdz šim mobili-

zācijas dēļ patvērumu Latvijā 
pieprasījušas divas personas, 
paziņojumā presei norādījis iekš-
lietu ministrs Kristaps Eklons 
(AP), uzsverot, ka mobilizācija 
Krievijā nav pamats patvēruma 
piešķiršanai Latvijā.

Situācija uz Latvijas-Krie-
vijas robežas esot mierīga un 
stabila. Valsts robežsardze pa-

stiprinājusi kontroli, tai skaitā 
rūpīgi pārbaudot visas perso-
nas. Robežas šķērsotāju skaits 
turpina samazināties. Robežas 
šķērsošana kopš 19. septembra ir 
atteikta 23 Krievijas pilsoņiem.

Krievijā izsludinātās daļējās 
mobilizācijas dēļ sākušās protes-
ta akcijas. Tajās aizturēti vairāk 
nekā 600 cilvēku.w

Pēc tam, kad vētra Fiona skā-
ra Kanādas piekrasti, ir bojātas 
elektropārvades līnijas un jūrā 
ieskalotas mājas. Viena sievie-
te Ņūfaundlendā ieskalota jūrā 
un pazudusi. Fionas kategorija 
piektdien tika pazemināta no 
viesuļvētras uz tropisko vētru. 
Šādi laikapstākļi Kanādā ir reti, 
un policija paziņoja, ka vētra ne-
līdzinās nekam, ko kārtības sargi 
iepriekš pieredzējuši.

Glābšanas darbos un vēt-
ras radīto postījumu novēršanā 
Jaunskotijā iesaistīti Kanādas 
bruņotie spēki.

Piecās Kanādas provin-
cēs bija spēcīgas lietusgāzes, 
bet vēja ātrums sasniedza 
160 km/h. Šādi laikapstākļi iz-
raisīja plašus plūdus, un simtiem 
tūkstošu cilvēku palika bez elek-
trības.

Kanādas premjerministrs 
Džastins Trudo paziņojis, ka ne-
dosies uz Japānu, lai piedalītos 
šīs valsts bijušā premjerminis-
tra Sindzo Abes bērēs, bet paliks 
dzimtenē, lai palīdzētu tikt galā 
ar vētras sekām.

Brīdinājumi par tropu vētru 
ir izsludināti Atlantijas okeāna 
Jaunskotijas provincēs, Prinča 
Edvarda salā, Ņūfaundlendā un 
Ņūbransvikā, kā arī Kvebekas da-
ļās. Aculiecinieki ziņo, ka daudzas 
mājas pārvērtušās par gruvešu 
kaudzēm okeānā, un ūdenī ieska-
lotas veselas ielas. Amatpersonas 
apstiprināja, ka sagrautas un oke-
ānā ieskalotas vismaz 20 mājas.

Fiona pagājušās nedēļas 
sākumā bija nodarījusi postīju-
mus Puertoriko un Dominikānas 
Republikā.w

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins 30. septembrī var 
paziņot par Ukrainas teritoriju 
aneksiju, sestdien vēstīja Krie-
vijas oficiālie un neatkarīgie 
mediji, atsaucoties uz saviem 
avotiem.

28. septembrī, nākamajā 
dienā pēc pseidoreferendumu 
noslēguma okupētajā Ukrainas 
daļā, Krievijas Valsts domē tiks 
iesniegti likumprojekti par četru 
Ukrainas apgabalu, kuros notiek 
pseidoreferendumi, iekļaušanu 
Krievijas sastāvā, vēsta Krem-
ļa propagandas medijs TASS, 
atsaucoties uz saviem avotiem.

Valsts dome un Federācijas 
padome tos pieņems jau 29. 
septembrī, bet 30. septembrī 
Putins paziņos par aneksiju, 
vēsta TASS.

Šī medija avoti apgalvoju-
ši, ka 30. septembrī var tikt 
parakstīti līgumi par Donec-
kas un Luhanskas tā dēvē-
to “tautas republiku”, kā arī 
Hersonas un Zaporižjas ap-
gabalu uzņemšanu Krievijas 
sastāvā.

Krievijas okupētajā Ukrai-
nas daļā piektdien sākās psei-
doreferendumi par pievieno-
šanos Krievijai, un atbilstoši 
okupantu plānam tie ilgs piecas 
dienas.

Pseidoreferendumu rīkoša-
nu okupētajās Doneckas, Lu-
hanskas, Zaporižjas un Herso-
nas apgabalu daļās nosodījusi 
Kijiva un Rietumi, kas šo farsu 
negrasās atzīt par leģitīmu 
balsošanu, nedz ņemt vērā tā 
iznākumu.w

Lietains 
un silts

Oktobrī nokrišņu dau-
dzums Latvijā varētu būt 
nedaudz virs normas, arī 
gaisa temperatūra prognozēta 
ap normu vai virs tās.

Jau septembra beigās 
palielināsies ciklonu ietekme, 
palaikam līs un debesis skaid-
rosies tikai brīžiem. Stipras 
lietavas un stipri vēji pagai-
dām netiek prognozēti. Arī 
pirmais sniegs tuvākajā laikā 
nav gaidāms.

Oktobra sākumā gaisa 
temperatūra būs līdzīga kā 
septembrī. Debesīm apmāco-
ties, dažas dienas būs vēsā-
kas, un mākoņu dēļ siltā-
kajās naktīs temperatūra 
svārstīsies ap +10 grādiem. 
Līdz mēneša vidum tikai 
atsevišķās naktīs termometra 
stabiņš vietām var noslīdēt 
nedaudz zem nulles.w

Irānā protestos, ko  
izraisījusi 22 gadus vecās 
Mahsas Amini nāve  
tikumības policijas iecirknī, 
gājuši bojā vismaz 50 cilvēki, 
paziņojusi nevalstiskā 
organizācija “Iran Human 
Rights” (IHR). Protesti Irānā 
notikuši 80 pilsētās un 
apdzīvotās vietās un vēršas 
plašumā.

ASV aktrise Luīze Flečere 
mirusi 88 gadu vecumā.  
Aktrise par lomu Miloša 
Formana filmā “One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest” 
(“Kāds pārlaidās pār dzeguzes 
ligzdu”) 1976. gadā saņēma 
“Oskara” balvu, vēsta ASV 
mediji. Flečere no dzīves 
aizgājusi savās mājās Francijas 
dienvidos. Aktrises karjera ilga 
60 gadus, un viņa filmējusies 
vairākos desmitos kinofilmu un 
televīzijas seriālu.

Francijas galvaspilsētas 
Parīzes policija paziņojusi, 
ka nojaukusi bēgļu nometni 
pilsētas centrā, kur dzīvoja 
ap 100 cilvēku, sabiedriskās 
kārtības un veselības problēmu 
dēļ. Nometne Bastīlijas 
lakumā pastāvēja kopš 
maija beigām. Tās iemītnieki 
gaidīja, ka varas iestādes 
viņus klasificēs kā tuvinieku 
nepavadītus nepilngadīgos, 
lai saņemtu dokumentus un 
zināmas tiesības. Nometne 
traucēja cilvēkiem šajā rajonā, 
un tajā bija izcēlies kašķa 
uzliesmojums, sacīja policijas 
prefektūras amatpersonas. 
Palīdzības organizācija 
“Utopia 56”, kas organizēja šīs 
nometnes oficiālu reģistrēšanu 
par pastāvīgu demonstrāciju 
un pārstāv šo bēgļu vajadzības, 
vainoja varas iestādes pārāk 
lēnā rīcībā.

Savu vairāk nekā divdesmit gadu ilgo tenisista karjeru noslēdzis viens no pasaules 
leģendārākajiem sportistiem Rodžers Federers, kurš kopumā izcīnījis 20 
“Grand Slam” titulus. Savā pēdējā mačā šveicietis kortā devās dubultspēlē, kurā viņa 
partneris bija Federera ilggadējais principiālais sāncensis Rafaels Nadals.

Padome apspriedusi robežas 
drošības jautājumus

Viesuļvētra posta 
Kanādas piekrasti

Par aneksiju varētu 
paziņot 30. septembrī
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