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1794. Gavilējoša 
pūļa priekšā giljotinēja 
Franču revolūcijas līderi 
Maksimiljenu Robespjēru 
par tūkstošiem cilvēku 
nogalināšanu līdzīgā veidā 
Franču revolūcijas laikā.

1866. Dzimusi angļu 
bērnu grāmatu rakstniece 
Beatrikse Potere.

1914. Austroungārija 
pieteica karu Serbijai. 

1976. Spēcīga 
zemestrīce pilnībā sagrāva 
Tanšaņas pilsētu Ķīnā, 
nogalinot vismaz 242 000 
cilvēku.
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Lietuva sākusi veikt obligātu 
Covid-19 testēšanu dažām 
profesijām un turpina politiskās 
diskusijas par mediķu obligātu 
vakcināciju, kas varētu sākties 
rudenī. Jaunā kārtība paredz, ka 
regulāri Covid-19 testi ne biežāk 
kā reizi nedēļā, taču ne retāk kā 
reizi desmit dienās būs jāveic 
nevakcinētajiem sabiedriskā 
transporta un kravas transporta 
šoferiem, izklaides, kultūras un 
sabiedriskās ēdināšanas nozarē 
nodarbinātajiem, kā arī ierēdņiem. 
Pašlaik Lietuvā 14 dienu 
kumulatīvais inficēšanās rādītājs 
sasniedzis 66 gadījumus uz 100 
tūkstošiem iedzīvotāju. Tūristu un 
atpūtnieku iecienītajā Palangā šis 
skaitlis pārsniedzis divsimt.

Honkongas tiesa notiesājusi 
kādu vīrieti par terorismu un 
kūdīšanu uz atdalīšanos no valsts, 
pirmo reizi pieņemot notiesājošu 
spriedumu pēc Pekinas uzspiestā 
nacionālās drošības likuma. 24 
gadus vecais bijušais oficiants 
Tons Jinkits tika atzīts par vainīgu, 
trīs tiesnešu kolēģijai nospriežot, 
ka apsūdzētā turētais karogs ar 
populāru protestu saukli varēja 
citus kūdīt uz centieniem, lai 
atdalītos no valsts, un tāpēc 
ir nelegāls. Saskaņā ar jauno 
nacionālās drošības likumu, ko 
Pekina uzspieda Honkongai pirms 
aptuveni gada, aizliegta graujoša 
darbība, atdalīšanās no valsts, 
terorisms un slepena sadarbība ar 
ārvalstīm.

Dienvidkoreja un 

Ziemeļkoreja ir vienojušās 
atjaunot slēgtos oficiālo sakaru 
kanālus starp abām valstīm. 
Dienvidkorejas prezidents Muns 
Džēins un Ziemeļkorejas līderis 
Kims Čenuns panāca šādu 
vienošanos, kopš aprīļa sūtot 
viens otram personīgas vēstules 
ar mērķi uzlabot attiecības. 
Ziemeļkoreja pērnā gada jūnijā 
vienpusēji slēdza visus politiskos 
un militāros sakaru kanālus 
ar Dienvidkoreju, jo Phenjanu 
saniknoja tas, ka aktīvisti no 
Dienvidkorejas ar gaisa baloniem 
iesūtīja Ziemeļkorejā pret tās 
režīmu vērstas skrejlapas.

Pēdējā laikā attaisnojošie 
spriedumi skaļajās lietās un 
pārāk garie lietu skatīšanas 
termiņi liecina par izveido-
jušos krīzi tieslietu sistēmā, 
aģentūrai LETA atzina ģene-
rālprokurors Juris Stukāns.

Stukāns atgādināja, ka 12. jū-
lijā Rīgas apgabaltiesa kā ape-
lācijas instances tiesa digitālās 
televīzijas krimināllietā attaisnoja 
visus apsūdzētos. Gada sākumā 
Vidzemes rajona tiesa Limbažos 
attaisnoja korupcijā apsūdzētos 
Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osi-
novski un bijušo VAS “Latvijas 
dzelzceļš” valdes priekšsēdētāju 
Uģi Magoni. Tāpat nesen kļuva 
zināms, ka tiesnešu maiņas dēļ bi-
jušās politiķes Baibas Brokas ku-
kuļošanas lietas skatīšana Rīgas 
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesā atlikta par pusotru gadu.

Tikmēr jūlijā Augstākās tie-
sas Krimināllietu departaments 
atkārtotai skatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesā nodevis jau gadiem 
tiesās esošo krimināllietu, kurā 
trīs vīrieši apsūdzēti vairāku 
uzņēmēju pasūtījuma slepka-
vībās, kā arī kādreizējā Valsts 
ieņēmumu dienesta Muitas 
kriminālpārvaldes priekšnieka 
Vladimira Vaškeviča slepkavības 
mēģinājumā. Ņemot vērā minēto, 
Stukāns uzskata, ka tieslietu sis-
tēmā veidojas krīze un šī situāci-
ja ir jāapspriež Tieslietu padomē.

“Esmu domājis par attais-
nojušo spriedumu digitālās te-
levīzijas krimināllietā un citiem 
spriedumiem. Es uzskatu, ka 
tieslietu sistēmā veidojas kaut 
kāda krīze. Tas nav normāli, ka 
iepriekš Augstākā tiesa digitālās 
televīzijas krimināllietā atcēla 

spriedumu un apelācijas instancē 
spriedumam pilnībā mainījusies 
motivācija. Mums ir krīze arī 
tajā ziņā, ka Brokas lietu atliek 
uz pusotru gadu. Piedošanu, bet 
kur mēs esam nonākuši?” reto-
riski norādīja Stukāns. Lai arī 
iepriekš ir veiktas tiesu sistēmas 
reformas, tagad situācija izveido-
jusies vēl sliktāka, nekā tā bija 
pirms reformas. “Lietu izskatī-
šanas termiņi paliek tikai ilgāki 
un ilgāki. Man nav izprotami šie 
pēdējā laika spriedumi un lietu 
virzība,” uzsvēra Stukāns.

Atgriežoties pie attaisnojošā 
sprieduma digitālās televīzijas 
krimināllietā, Stukāns paliek pie 
pārliecības, ka noziegums ir no-
ticis, tomēr viņš vērsa uzmanību, 
ka praksē pastāv divi aspekti, uz 
kuru pamata var veidot attaisno-
jošu spriedumu, proti, faktiskie un 

juridiskie apstākļi. “Tagad man 
neiet kopā neviens aspekts un es 
nevaru saprast, kādi varēja būt 
motīvi, lai apgabaltiesa 100% vi-
sus attaisnotu. Tiesa Stokholmā 
līgumu, uz kura pamata notika 
visa šī afēra, atzina par spēkā ne-
esošu no noslēgšanas brīža ar mo-
tivāciju, ka līgums bija krāpnie-
cisks. Kā var sanākt tā, ka neviens 
pie tā nav vainīgs? Man tas neiet 
no loģikas viedokļa kopā. Šāds 
apgabaltiesas spriedums ir viena 
no lielākajām tiesas kļūdām,” no-
rādīja Stukāns, kurš pats savulaik 
kā Rīgas apgabaltiesas tiesnesis 
lēma par notiesājošu spriedumu 
šajā lietā. Kontekstā ar garajiem 
tiesvedības termiņiem Stukāns 
norādīja, ka sabiedrībai pilnīgi 
nav saprotams, kāpēc valsts nav 
spējīga nodrošināt normālu lietu 
izskatīšanas gaitu.w 

ASV prezidents Džo Baidens 
sarunās ar Irākas premjerminis-
tru Mustafu al Kademi Baltajā 
namā paziņoja, ka ASV izbeigs 
kaujas operācijas Irākā līdz šī 
gada beigām un abu valstu attie-
cībās sāksies jauns posms. Aps-
tākļos, kad Irākā pastāv džihā-
distu grupējuma “Islāma valsts” 
atdzimšanas draudi un spēcīga 
Irānas ietekme, Baidens uzsvēra, 
ka Vašingtona paliek “uzticīga 
mūsu drošības sadarbībai”, sa-
vukārt Kademi apliecināja abu 
valstu “stratēģisko partnerību”.

ASV spēki Irākā “turpinās 
apmācīt, asistēt, palīdzēt tikt 
galā ar “Islāma valsti”, kad tā 
atkal parādīsies”, sacīja Bai-
dens. ASV prezidents tomēr ap-
stiprināja, ka 2500 ASV karavīri, 
kas vēl atrodas Irākā, nepiedalī-

sies kaujās. ASV administrācija 
pavēstīja, ka turpmāk fokusēsies 
uz cita veida palīdzību Irākai, 
tostarp palīdzot nodrošināt elek-
troenerģijas piegādes, cīnīties 
pret Covid-19 un klimata izmai-
ņu ietekmi un atbalstot privātā 
sektora attīstību.

Baidens pateica Kademi, ka 
pāris nedēļu laikā tiks piegādāti 
500 000 Covid-19 vakcīnu devu, 
kuras Vašingtona apsolīja Bagdā-
dei. Viņš arī uzsvēra ASV atbalstu 
oktobrī gaidāmajām vēlēšanām 
Irākā. Kademi sacīja, ka ir iera-
dies Vašingtonā, “lai apspriestu 
mūsu nācijas nākotni”. “Šodien 
mūsu attiecības ir spēcīgākas 
nekā jebkad agrāk – mūsu part-
nerība ekonomikā, vides aizsar-
dzībā, veselībā, izglītībā, kultūrā 
un citās jomās,” teica Kademi.w

Bosnijas serbu politiskie pār-
stāvji paziņojuši, ka turpmāk boi-
kotēs sašķeltās valsts centrālo 
institūciju darbu. Bosnijas serbi 
šādi reaģējuši pēc tam, kad ANO 
augstais pārstāvis Bosnijā, iz-
mantojot savas amata pilnvaras, 
aizliedzis valstī noliegt genocīdu.

ANO augstā pārstāvja Bos-
nijā uzdevums ir nodrošināt, 
ka tiek pildīts Deitonas miera 
līgums, ar ko tika apturēts asi-
ņainais 90. gadu karš, turklāt 
viņa pilnvarās ietilpst arī citu 
Bosnijas pusēm saistošu lēmu-
mu pieņemšana. ANO augstais 
pārstāvis Bosnijā Valentīns Incko 
lēmumu par aizliegumu valstī 
noliegt genocīdu pieņēma ne-
dēļu pirms pilnvaru nodošanas 
vācu kolēģim Kristiānam Šmi-
tam. Lēmums lielākoties skars 
1995. gada Srebrenicas slaktiņa 

vērtējumu. Slaktiņu par genocī-
du atzinis Starptautiskais Kara 
noziegumu tribunāls bijušajai 
Dienvidslāvijai un Starptautis-
kā Tiesa.

Kaut arī serbu līderi Bosnijā 
un Serbijā atzīst, ka Srebreni-
cā noticis “smags noziegums”, 
tomēr bieži izvairās atzīt, ka 
slaktiņš būtu uzskatāms par 
genocīdu. Bosnijas musulmaņu 
un horvātu daļā augstā pārstāvja 
lēmums izpelnījies cildinājumus. 

Nesaskaņas valda arī saistībā 
ar ANO augstā pārstāvja posteņa 
pilnvaru nodošanu vācu kolēģim 
Kristiānam Šmitam. Viņam darbs 
jāsāk 1. augustā. Krievija un Ķīna 
centušās likvidēt augstā pārstāv-
ja posteni un viņa biroju Bosni-
jā, iesniedzot priekšlikumu ANO 
Drošības padomē. Rezolūcija gan 
tika noraidīta.w

Baltkrievijas gaisa satiksmes 
dienesta “Belaeronavigacija” 
dispečers Oļegs Gaļegovs, kas 
maijā veica sarunas ar “Rya-
nair” pilotiem par lidmašīnas 
ārkārtas nosēdināšanu Minskā, 
kopā ar ģimeni slepus pametis 
Baltkrieviju, par saviem plāniem 
nevienam no kolēģiem nepaziņo-
jot, vēsta izdevums “Naša Ņiva”. 
Gaļegovam jūlija sākumā bija 
jāatgriežas darbā pēc atva-
ļinājuma, tomēr darbā viņš 
nav ieradies. Dispečera kolēģis 
apliecinājis, ka saistībā ar “Rya-
nair” lidmašīnas nosēdināšanu 
publicētajā audioierakstā dzir-

dama Gaļegova balss, bet viņš 
Gaļegovu sen nav redzējis.

“Klīst baumas, ka viņš ir pazu-
dis. Kolēģi nevar viņu sazvanīt un 
pārdzīvo. Viņš ir izdzēsis profilus 
sociālajos tīklos. Priekšniecība 
mums oficiāli neko nav paziņojusi. 
Bet es par viņu īpaši nepārdzīvo-
ju. Uzskatu, ka viņš vienkārši ir 
pārapdrošinājies un aizbraucis. 
Viņš ir lielisks speciālists, bez 
problēmām atradīs darbu jebku-
rā valstī,” sacīja kolēģis. Gaļegovs 
ir etniskais gruzīns, Minskā viņš 
dzīvoja kopā ar ģimeni. Cits viņa 
kolēģis pieļāva, ka viņš devies pie 
radiem uz Gruziju.w

Tiesu sistēmā saskata krīzi

Rīgas zooloģiskā dārza “Žirafu mājā” ieradusies 
Šmidingas zoodārzā, Austrijā, dzimusī žirafe Vakilija, 
kas būs draudzene žirafu puisim Kimi.

Serbi bloķēs institūciju darbuDispečers aizbēdzis

Kaujas operācijas Irākā izbeigs

Draudzene


