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ĪSUMĀ

5. septembrī
1666. Noslēdzās trīs 
dienas ilgušais lielais 
Londonas ugunsgrēks, kas 
iznīcināja 10 000 ēku, bet 
paņēma tikai 16 cilvēku 
dzīvības.

1960. Amerikāņu 
bokseris Kasiuss Klejs 
jeb Muhameds Ali Romas 
olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
zelta medaļu.

1972. Grupējuma 
“Melnais septembris” 
kaujinieki Minhenes 
olimpiskajās spēlēs iebruka 
Izraēlas sportistu mītnē un 
nogalināja divus izraēliešu 
sportistus. 

1980. Šveicē atvēra 
17 kilometrus garo Svētā 
Gotharda tuneli, kas tobrīd 
bija garākais autoceļa 
tunelis pasaulē. 

2001. Liepājā atklāja 
Baltijas valstu ūdenslīdēju 
skolu.
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Dažādi ātrumi rada aizkaitinājumu
Latvijas autovadītāji visne-

apmierinātākie ir ar tiem satik-
smes dalībniekiem, kuri traucē 
braukt ar vēlamo ātrumu, lieci-
na risku apdrošinātāja “If P&C 
Insurance” (“If”) Latvijas filiāles 
veiktais pētījums.

Tāpat pētījumā atklāts, ka 
autovadītājiem nepatīk atras-
ties sastrēgumos, citu satik-
smes dalībnieku mēģinājumi 
apbraukt autovadītājus, kā arī 
pārāk lēni transportlīdzekļu 
vadītāji.

Pētījums atklāja, ka pat 
40% Latvijas autovadītāju 
dusmojas, ja kāds no blakus 
joslas strauji piebrauc priek-
šā. Vairāk nekā pusei jeb 55% 

autovadītāju kaitinoši šķiet, ja 
kāds pēkšņi viņu priekšā no-
bremzē, savukārt 48% nepatīk, 
ka transportlīdzekļi pārvietojas 
pārāk lēni, apgrūtinot satik-
smes plūsmu. 

Katrs trešais transportlī-
dzekļu vadītājs ir neapmieri-
nāts, ja neļauj mainīt joslu, lai 
gan tiek laikus parādīts pagrie-
ziena signāls.

Kā norāda “If” transportlī-
dzekļu atlīdzību grupas vadī-
tājs Ģirts Kubliņš, tas skaidri 
parāda, ka cilvēki steidzas 
un vēlas pēc iespējas ātrāk 
sasniegt galamērķi. Pētījuma 
dati liecina, ka autovadītāji ne-
vēlas sev priekšā redzēt lēnus 

braucējus vai tādus, kas grib 
viņus apbraukt. Savukārt fakts, 
ka satiksmes dalībnieku ātru-
ma pārsniegšana ir nepatīkama 
tikai katram piektajam trans-
portlīdzekļa vadītājam, liecina 
par bīstamu tendenci – auto-
vadītāji dod priekšroku steigai 
un sastrēgumos cits uz citu var 
agresīvi reaģēt, pauž Kubliņš.

Pētījums atklāja, ka gandrīz 
trešā daļa jeb 27% no visiem 
aptaujātajiem baidās no citu 
autovadītāju izrādītajām dus-
mām uz ceļa, žestikulēšanas 

vai kliegšanas.
Lai gan autovadītāji sa-

vus pārkāpumus vai neētisku 
uzvedību bieži neatzīst, 13% 
aptaujas dalībnieku atzina, ka 
ikdienā pārsniedz atļauto ātru-
mu. 16% autovadītāju atzina, 
ka signalizē citiem vadītājiem. 
Tik pat daudz autovadītāju at-
zinuši, ka apzināti neļauj citiem 
transportlīdzekļiem nomainīt 
braukšanas joslu, neraugoties 
uz to, ka tiek rādīts pagrieziena 
signāls. Savukārt 14% žestikulē 
vai kliedz uz citiem.w

ASV Nacionālā aeronau-
tikas un kosmosa pārvalde 
(NASA) degvielas noplūdes dēļ 
atlikusi sestdien plānoto jaunās 
Mēness misijas raķetes startu.

Noplūde notikusi, kad ra-
ķetē tika iesūknēts šķidrais 
ūdeņradis. Jauns datums citam 
starta mēģinājumam šobrīd 
nav paziņots.

NASA atcēla pirmdien pare-
dzēto raķetes startu sakarā ar 
temperatūras problēmām vienā 
no četriem “RS-25” dzinējiem.

98 metrus garā raķete “SLS” 
ir jaudīgākā, kādu jebkad uz-
būvējusi NASA, pārspējot pat 
“Saturn V”, kas nogādāja as-
tronautus uz Mēness pirms 

pusgadsimta.
Izmēģinājuma lidojums, 

ja tas izdosies, nogādās 
kosmosa kuģi Mēness or-
bītā pirmo reizi 50 gadu lai-
kā. Astronauti kosmosa kuģī 
“Orion” neatradīsies. Plānots, 
ka misija ilgs vismaz sešas 
nedēļas.

Ūdeņraža degvielas noplūde 
izjaukusi NASA raķetes izmēģi-
nājumu arī aprīlī. Jūnijā notika 
vēl viens izmēģinājums, kas 
bija veiksmīgāks, bet arī ne-
iztika bez degvielas noplūdes.

NASA Mēness izpētes prog-
rammā “Artemis” pirmais raķe-
tes lidojums aizkavējies jau par 
veselu gadu.w

Raķetes starts atkal atlikts Ukraina plāno atbalstīt Vā-
ciju tās centienos izbeigt atkarī-
bu no Krievijas enerģijas impor-
ta, piegādājot Eiropas lielākajai 
ekonomikai savu pāri paliekošo 
elektroenerģiju.

“Šobrīd Ukraina eksportē 
elektroenerģiju uz Moldovu, Ru-
māniju, Slovākiju un Poliju. Bet 
mēs esam diezgan gatavi papla-
šināt savu eksportu arī uz Vāci-
ju,” aģentūrai DPA pavēstījis Uk-
rainas premjerministrs Deniss 
Šmihaļs. “Mums Ukrainā ir 
pietiekams elektroenerģijas 
daudzums, pateicoties mūsu 
atomelektrostacijām.”

Šmihaļs sacīja, ka izvirzīs šo 
jautājumu vizītes laikā Vācijas 
galvaspilsētā. Viņam Berlīnē jā-
ierodas sestdien, bet svētdien 

plānots tikties ar kancleru Olafu 
Šolcu.

Paralēli Krievijas iebruku-
mam februāra beigās Ukraina 
kopā ar kaimiņvalsti Moldovu at-
vienojās no elektrotīkla, kas tām 
bija kopīgs ar Krieviju. Marta 
vidū valsts elektrības tīkls tika 
sinhronizēts ar Eiropas tīklu.

Kopš tā laika valsts katru 
dienu uz Eiropas Savienību (ES) 
un Moldovu ir eksportējusi no 
400 līdz 700 megavatstundu 
elektroenerģijas.

Šmihaļs tagad vēlas vairā-
kas reizes palielināt eksporta 
kvotas uz ES. “Tas būtu ļoti labi 
abām pusēm. ES iegūtu vairāk 
enerģijas un mēs iegūtu stei-
dzami nepieciešamo ārvalstu 
valūtu,” sacīja premjers.w

Ukraina piedāvās 
eksportēt elektrību

Turcija var būt starpniece 
krīzē ap Krievijas armijas 
sagrābto Zaporižjas atom-
elektrostaciju (AES), sestdien 
Krievijas prezidentam Vla-
dimiram Putinam pavēstīja 
Turcijas prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans.

“Prezidents Erdogans 
paziņoja, ka Turcija var 
spēlēt starpnieka lomu 
attiecībā uz Zaporižjas 
atomelektrostaciju, kā to 
darīja graudu darījumā,” 
paziņojis Turcijas prezi-
denta birojs.

Pagājušajā mēnesī Er-
dogans brīdināja par kodol-
katastrofas draudiem, kad 
apmeklēja Ļvivu, kur tikās ar 
Ukrainas prezidentu Volodi-
miru Zelenski.

“Mēs esam noraizējušies. 
Mēs nevēlamies vēl vienu 
Čornobiļu,” sacīja Turcijas 
līderis.

Ceturtdien Zaporižjas 
AES ieradās Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras 
(IAEA) misija.w

Piesakās par 
starpnieku

Pēc profesionālā tenisā pavadītiem 22 gadiem punktu savai galvu reibinošajai 
karjerai pielikusi leģendārā Serēna Viljamsa, kura ASV atklātā čempionāta trešās 
kārtas spēlēs piekāpās austrālietei Ajlai Tomļanovičai.
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Igaunijas Aizsardzības 
spēku Izlūkošanas centra 
vadītājs Margo Grosbergs 
piektdien prognozējis, ka 
aktīvas kaujas darbības Ukrainā 
beigsies aptuveni pēc diviem 
mēnešiem, bet pēc tam karš 
kļūs statisks. Viņš prognozē, ka 
līdz pavasarim būs statisks karš, 
kāds novērojams Doneckas un 
Luhanskas apgabalos. Viņš arī 
uzskata par maz ticamu, ka līdz 
gada beigām izdosies atbrīvot 
visu Ukrainas teritoriju, jo gūt 
tik lielus panākumus tik īsā laikā 
būs ļoti sarežģīti. 

Zviedrija iepirks 40 
tūkstošus tonnu Ukrainas kviešu 
un palīdzēs tos nogādāt uz 
valstīm, kur pastāv augsts masu 
bada risks, paziņojusi Zviedrijas 
valdība. Tāpat Zviedrija 
nolēmusi piešķirt Ukrainai 
pusmiljardu zviedru kronu (46,5 
miljonus eiro) rekonstrukcijai un 
humānam atbalstam. 

ASV paziņojusi par ieroču 
pārdošanu Taivānai 1,1 miljarda 
ASV dolāru vērtībā, solot 
turpināt Taivānas aizsardzības 
spēju stiprināšanu, un ar to 
izraisīja Ķīnas sašutumu, 
kura brīdināja Vašingtonu par 
pretpasākumiem. Lēmums 
par šo ieroču pārdošanu 
pieņemts mēnesi pēc tam, kad 
ASV Pārstāvju palātas spīkere 
Nensija Pelosi apmeklēja 
Taivānu, pamudinot Pekinu 
uz spēka izrādīšanu, kas var 
būt mēģinājums iebrukumam 
Taivānā. Taivāna arī tērēs 355 
miljonus dolāru, lai iegādātos 
60 “Harpoon Block II” raķetes, 
kas var izsekot un nogremdēt 
Taivānas ūdeņos ienākošus 
kuģus gadījumā, ja Ķīna sāktu 
uzbrukumu no jūras.


