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11. jūnijā
1770. Kapteinis Kuks 
atklāja Austrālijas Lielo 
barjerrifu, kad kuģis 
“Endeavour” uzskrēja uz tā. 

1942. ASV parakstīja 
vienošanos ar PSRS par 
pārtikas un citas palīdzības 
piegādi padomju armijai.

1992. Bostonā 103 
gadu vecumā mirusi 
Mārdžorija Roba, pēdējā no 
dzīvajām kuģa “Titāniks” 
pasažierēm. 

2004. Bosnijas Serbu 
republikas vadība pirmo 
reizi atzina valdības 
atbildību par asinspirti 
Srebreņicā 1995. gadā.
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Aizdomas par Ādamsona spiegošanu Krievijas labā
Saeimas vairākums va-

karrīt nolēma izdot deputātu 
Jāni Ādamsonu apcietināša-
nai saistībā ar aizdomām par 
spiegošanu Krievijas labā. 
Saeimas Nacionālās drošī-
bas komisijas priekšsēdētājs 
Māris Kučinskis aģentūrai 
LETA uzsvēra, ka Ādamsona 
lietā ir nopietni pierādījumi, 
kas liecina, ka aizdomas par 
spiegošanu Krievijas labā ir 
pamatotas. 

Ādamsons vakar Saeimas 
ārkārtas sēdē sacīja, ka viņam 
neesot nekādas nojausmas, kas 
viņam tiek inkriminēts. «Mafio-
zās struktūras mūsu valstī de-
vušas prettriecienu. Grēkus aiz 
sevis es nejūtu. Lai ko pieņemtu 
Saeima, man grūti komentēt to, 
ko es pat nezinu. Man nav ne ma-
zākās nojausmas, kas man tiek 
inkriminēts,” Saeimas sēdē teica 
Ādamsons. Viņš uzsvēra, ka nebija 
uzaicināts uz Mandātu, ētikas un 

No 15. jūnija sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumus 
personām, kas varēs uzrādīt 
derīgu digitālo Covid-19 ser-
tifikātu, varēs sniegt arī iekš-
telpās, paredz vakar Ministru 
kabinetā atbalstītie Ekonomikas 
ministrijas izstrādātie grozījumi. 
Uz iekštelpām ar derīgu serti-
fikātu varēs pārcelt arī sporta 
treniņus. 

Sabiedriskās ēdināšanas uz-
ņēmumi varēs apkalpot klientus 
klātienē, ievērojot stingras epide-
mioloģiskās drošības prasības, 
proti, atļaujot pie viena galdiņa 
atrasties līdz četrām pilngadīgām 
personām no divām mājsaim-
niecībām, neskaitot bērnus. Pie 
galdiņa nevarēs atrasties vairāk 
nekā desmit personu. 

Treniņi iekštelpās varēs no-
tikt gan individuāli, gan grupā. 
Paredzēts, ka iekštelpu treniņos 
vienai personai tiek nodrošināti 
ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no 

apmeklētājiem pieejamās spor-
ta norises vietas telpu platības. 
Grupu treniņos vienā treniņgrupā 
drīkst pulcēties ne vairāk kā 12 
personas, ieskaitot sporta spe-
ciālistus. Treniņa laiks nedrīkst 
pārsniegt 90 minūtes. 

No otrdienas ārā būs atļau-
tas arī sporta sacensības, izklai-
des pasākumi un atrakcijas. No 
pulksten 6 līdz 22 būs atļauts 
sniegt individuālos saimnieciskos 
pakalpojumus, kas saistīti ar āra 
atrakcijām, tostarp akvaparkos, 
izklaides un atrakciju centros, 
batutu parkos. Savukārt sporta 
sacensībām ir jābūt iekļautām 
attiecīgā sporta veida “Sporta 
likumā” noteiktā kārtībā atzī-
tās sporta federācijas sacensību 
kalendārā, kas ir publicēts tās 
tīmekļvietnē. Sacensībās nedrīk-
stēs piedalīties sportisti, kas ir 
jaunāki par septiņiem gadiem. 
Ar Covid-19 sertifikātu tās varēs 
apmeklēt arī skatītāji. w

AS “Latvijas gāze” dabasgā-
zes tarifi mājsaimniecībām no 
2021. gada 1. jūlija atkarībā 
no patēriņa apmēra pieaugs 
robežās no 25% līdz 43,1%, 
rāda paziņojums oficiālajā izde-
vumā “Latvijas Vēstnesis”. Māj-
saimniecībām, kuras patērē līdz 
250 kubikmetriem dabasgāzes 
gadā, diferencētais tirdzniecības 
gala tarifs ar pievienotās vērtī-
bas nodokli un akcīzes nodokli 
2021. gada otrajam pusgadam pie-
augs par 43,1% – no 0,49949 eiro 
par kubikmetru līdz 0,71472 eiro 
par kubikmetru, bet mājsaimniecī-
bām, kuras patērē no 250 līdz 500 
kubikmetriem dabasgāzes, gala 
tarifs kāps par 25% – no 0,46328 

eiro par kubikmetru līdz 0,57912 
eiro par kubikmetru. Vienlaikus 
mājsaimniecībām, kuras patērē 
no 500 līdz 25 000 kubikmetru 
dabasgāzes gadā, gala tarifs pa-
lielināsies par 38,5% – no 0,30084 
eiro kubikmetrā līdz 0,41668 eiro 
kubikmetrā. Tāpat pieaugs sada-
les sistēmas pakalpojuma tarifa 
fiksētā daļa, atkarībā no atļautās 
slodzes tai palielinoties robežās 
no 11,9% līdz 52,8%. Izmaiņas ir 
saistītas gan ar dabasgāzes cenu 
pieaugumu globālajos tirgos, gan 
ar sadales sistēmas operatora AS 
“Gaso” pakalpojumu tarifa gro-
zījumiem, kurus šogad 30. aprīlī 
apstiprināja Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisija. w

Saistībā ar traģisko uguns-
grēku nelegālajā hostelī Rīgā, 
Merķeļa ielā, meklēšanā izsludi-
nātais uzņēmējs Ernests Rieksts 
otrdien ir aizturēts un tiesa vi-
ņam piemērojusi apcietinājumu. 
Personai piemērots aizdomās 
turētā statuss un tiesa vakar 
piemēroja drošības līdzekli – 
apcietinājumu. Riekstam gan ir 
tiesības pirmās instances tiesas 
lēmumu pārsūdzēt Rīgas apga-
baltiesā, aģentūru LETA informēja 
Valsts policijā. Visu šo laiku, kad 
Rieksts atradās meklēšanā, viņš 
vien aizvadītajā nedēļā pēc pub-
liskiem policijas aicinājumiem 
sāka attālinātu komunikāciju ar 
likumsargiem, izmantojot saziņas 
lietotnes, taču nesadarbojās un šo 
komunikāciju pārtrauca. Tomēr tas 
nebija šķērslis, lai policisti noskaid-
rotu personas atrašanās vietu un 
viņu aizturētu. Saistībā ar notikušo 
ugunsgrēku 28. aprīļa naktī Rīgā, 
Merķeļa ielā, līdz šim policija ko-
pumā ir aizturējusi sešas personas 
un visām ir noteikts procesuālais 
statuss ar tiesībām uz aizstāvību.w

Krievija. Maskavas tiesa 
vēlu trešdienas vakarā par 
ekstrēmistiskām organizācijām 
atzina Navaļnija dibināto 
Korupcijas apkarošanas fondu, 
Pilsoņu tiesību aizsardzības 
fondu (FBK) un sabiedrisko 
kustību “Navaļnija štābi”. Krievija 
vakar paziņojusi, ka Vašingtonas 
straujā reakcija uz tiesas 
lēmumu apliecinot, ka opozīcijas 
līderis strādājis ASV labā. FBK 
pavēstīja, ka savu cīņu turpinās. 
“Pamodāmies, destruktīvu mērķu 
labā pasmaidījām un, apzinoties 
sabiedrisko bīstamību, turpinām 
cīnīties ar korupciju,” dažas 
stundas pēc Maskavas tiesas 
sprieduma tviterī apliecināja FBK. 

Latvija. Turpmāk sāksies 
diskusijas par arhitektu 
piedāvātajām trīs Nacionālās 
akustiskās koncertzāles 
iespējamām novietnēm, kuru laikā 
jānonāk līdz vienam izsvērtam 
risinājumam, vakar potenciālo 
novietņu izvērtējuma prezentācijā 
sacīja kultūras ministrs Nauris 
Puntulis. Ministrs prognozēja, 
ka katrai no izraudzītajām 
novietnēm – Andrejsalai, Rīgas 
Kongresu namam un Rūpniecības 
preču tirgus teritorijai – būs savi 
kvēli aizstāvji un pretinieki, bet 
diskusijās un kompromisos būs 
jānonāk līdz vienai konkrētai vietai. 

Latvija. Saeima vakar 
galīgajā lasījumā pieņēma likuma 
grozījumus, kas nosaka, ka pašlaik 
spēkā esošās kadastrālās vērtības 
turpinās piemērot līdz 2025. gada 
1. janvārim, aģentūru LETA 
informēja Saeimas Preses dienestā. 
“Kamēr Saeimas un valdības 
vairākums nav vienojies par 
visaptverošu nekustamā īpašuma 
nodokļa sistēmas pārskatīšanu, 
kas nodrošinātu iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem taisnīgu un panesamu 
nodokļu slogu, kadastrālo vērtību 
pieaugumu nevajadzētu pieļaut,” 
iepriekš akcentēja Juridiskās 
komisijas priekšsēdētājs Juris 
Jurašs. Paredzēts, ka kadastrālo 
vērtību bāzi 2025.–2028. gadam 
apstiprinās līdz 2023. gada 
30. jūnijam. 

Ukrainietei Nadjai Komarovai pieder pasaulē lielākā ar mārītēm saistīto mantu 
kolekcija – ap 20 tūkstošiem lietu, sākot no apģērba un aksesuāriem līdz virtuves 
piederumiem. 

Kolekcija 

iesniegumu komisiju, kur šis jau-
tājums tika skatīts, un nav iepa-
zinies arī ar Ģenerālprokuratūras 
vēstuli. “Paskatīsimies, ar ko šis 
cirks beigsies,” teica deputāts. 

Valsts drošības dienests 
aģentūrai LETA apstiprināja, ka 
kriminālprocess sākts saskaņā 
ar Krimināllikuma 85. panta pir-
mo daļu – par neizpaužamu ziņu 
nelikumīgu vākšanu nolūkā tās 
nodot vai to nodošanu ārvalstij 
vai ārvalsts organizācijai tieši vai 
ar citas personas starpniecību vai 
par citu ziņu nelikumīgu vākšanu 
vai nodošanu ārvalsts izlūkdie-
nestam tā uzdevumā tieši vai ar 
citas personas starpniecību. Par 
šādu noziegumu var piemērot 
brīvības atņemšanu līdz desmit 
gadiem. Aģentūras LETA rīcībā 
esošā informācija liecina, ka VDD 

attiecībā uz Ādamsonu ir aizdo-
mas par vairāk nekā 40 epizodēm. 

Latvijas televīzijas rīcībā 
esošā informācija liecina, ka uz 
Ādamsonu krīt aizdomas par 
informācijas nodošanu Krievijai 
pēdējo četru gadu laikā. Ādam-
sons, kuram nebija pielaides valsts 
noslēpumam, sniedzis informāciju 
gan par armijas budžetu, iepir-
kumiem, gan arī informējis pēc 
austrumu robežas apmeklējuma. 

Ādamsons darbojas Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un korupci-
jas novēršanas komisijā un viņam 
nav Satversmes aizsardzības bi-
roja izsniegta pielaide valsts no-
slēpumam, tomēr deputātam bija 
tiesības piedalīties komisijas sē-
dēs, kurās amatpersonas prezentē 
ierobežotas pieejamības informā-
ciju, noskaidroja aģentūra LETA.w

Ar sertifikātu varēs sportot 
un pusdienot iekštelpās

Būtiski pieaugs dabasgāzes tarifi

Uzņēmējs 
apcietināts


