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1693. Pieņemts, ka 
šajā dienā Pjērs Periņons 
izgudroja šampanieti.

1859. Dzimis norvēģu 
rakstnieks Knuts Hamsuns.

1958. Pirmo reizi 
publicēts “Billboard” 100 
pārdotāko singlu saraksts.

1984. Augšvolta mainīja 
nosaukumu uz Burkinafaso.

1995. Horvātijas 
bruņotie spēki sadarbībā ar 
Bosnijas un Hercogovinas 
armiju sāka operāciju 
“Vētra” pret serbu spēkiem 
Krajinā.
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Eiropas Savienībā 
pret Covid-19 ir pilnībā 
vakcinēta puse iedzīvotāju, 
blokam vakcinācijas kampaņā 
apsteidzot ASV, liecina 
aģentūras AFP aplēses. 
ASV pilnībā vakcinēti 49,7% 
iedzīvotāju. ASV atpaliek arī no 
sava ziemeļu kaimiņa Kanādas, 
kura, lai arī vakcinācijas 
kampaņu sāka vēlāk, tagad 
pilnībā vakcinējusi 59% 
iedzīvotāju. Šonedēļ ASV ar 
gandrīz mēneša aizkavēšanos 
sasniedza prezidenta Džo 
Baidena izvirzīto mērķi panākt, 
lai 70% pieaugušo amerikāņu 
saņemtu vismaz vienu 
Covid-19 vakcīnas devu.

ASV. Starptautiskā Valūtas 
fonda Pilnvaroto padome 
apstiprināja institūcijas 
aizdevumu izsniegšanas 
kapacitātes palielināšanu 
par 650 miljardiem dolāru, 
lai atbalstītu neaizsargāto 
valstu cīņu ar koronavīrusa 
pandēmiju un tās izraisīto 
ekonomisko lejupslīdi. Šis 
palielinājums ir lielākais 
institūcijas vēsturē. Fonds 
skaidro, ka jaunie finanšu 
līdzekļi tiks piešķirti SVF 
dalībvalstīm atbilstoši to 
esošajām kvotām. Aptuveni 
275 miljardi dolāru nonāks 
pasaules nabadzīgākajām 
valstīm. Fonda resursu 
ievērojamu palielināšanu 
iepriekš bija noraidījusi bijušā 
ASV prezidenta Donalda 
Trampa administrācija. 

Ķīnas vidienes pilsētā 
Uhaņā, kur 2019. gada 
decembrī tika konstatēts 
pirmais zināmais Covid-19 
saslimšanas gadījums, visiem 
iedzīvotājiem atkal tiks veikti 
Covid-19 testi, jo pilsētā pēc 
gada pārtraukuma atklāti 
nepilni desmit saslimšanas 
gadījumi. Jaunos saslimšanas 
gadījumus izraisījis 
koronavīrusa delta paveids. 
Neskatoties uz vairākiem 
maziem uzliesmojumiem, Ķīnā 
situācija kopš pērnās vasaras 
bijusi mierīga.

Lietuvas robežsargi va-
kar aizturējuši un likuši 
doties atpakaļ uz Baltkrie-
viju apmēram 180 robežu 
nelegāli šķērsojušajiem 
migrantiem, vakar paziņo-
ja Lietuvas Valsts robežsar-
dzes dienesta priekšnieks 
Rustams Ļubajevs.

Valsts robežsardzes dienesta 
pārstāvis Roks Pukinsks infor-
mē, ka atgriezties Baltkrievijā 
likts vairākām nelegāli iekļu-
vušo migrantu grupām. Dažos 
gadījumos robežsargiem palī-
dzējusi militārā policija, bijuši 
arī gadījumi, kad iesaistījušies 

kinologi ar suņiem. Lietuvas 
Iekšlietu ministrija vakar pavēs-
tīja, ka tai ir pierādījumi tam, 
ka “Baltkrievijas amatpersonas 
piedalās nelegālās migrācijas 
organizēšanā”.

“Svētdien Šalčininku rajonā 
no Eiropas Savienības robež-
sardzes aģentūras “Frontex” 
helikoptera, kas piedalījās ope-
rācijā, tika pamanīta grupa ne-
legālo migrantu, kuru pavadīja 
dienesta automobilis un tajā 
esošās personas. Tāda mode-
ļa transportlīdzekļus izmanto 
Baltkrievijas Valsts robežsar-
dzes komitejas darbinieki,” 

informēja Lietuvas Iekšlietu 
ministrija.

Lietuvas iekšlietu ministre 
Agne Bilotaite parakstījusi rī-
kojumu, ar kuru Lietuvas robež-
sargiem atļauts nelegālajiem 
migrantiem, kas šķērso Lietu-
vas robežu, likt doties atpakaļ 
vai arī viņus novirzīt uz robe-
žas kontrolpunktiem vai diplo-
mātiskajām pārstāvniecībām. 
Komentējot šo lēmumu, minis-
tre norādīja, ka starptautiskās 
tiesības ļauj likt nelegālajiem 
imigrantiem griezties atpakaļ, 
ja šāds lēmums ir pagaidu ri-
sinājums un migrantiem tiek 

piedāvāta alternatīva, lai lūgtu 
patvērumu.

Bilotaite sacīja, ka migranti 
tiek uzaicināti uz Baltkrieviju kā 
drošu teritoriju, kurā nenotiek 
militārie konflikti. Tas nozīmē, 
ka ārvalstu pilsoņiem, kas ie-
rodas Baltkrievijā ar tūrismu 
kā ieganstu, vajadzētu pēc tam 
doties prom tādā pašā legālā 
veidā, kādā viņi ieradās. Lietu-
vas amatpersonas norāda, ka 
Baltkrievijas režīms apzināti 
veicina migrantu plūsmu pāri 
abu valstu robežai, jo Lietuva 
atbalsta Baltkrievijas demokrā-
tisko opozīciju.w

Kijevā pazudušais baltkrievu 
aktīvists Vitālijs Šišovs atrasts 
pakārts parkā, paziņojusi Ukrai-
nas policija. Likumsargi sākuši 
slepkavības izmeklēšanu.

Šišovs atrasts pakārts vienā 
no Kijevas parkiem netālu no sa-
vas dzīvesvietas, atsaucoties uz 
vietējo policiju, vēstīja izdevums 
“Ukrainskaja Pravda”. Notikuma 
vietā atrasts vīrieša mobilais tele-
fons un citas personīgās mantas. 
Policija ierosinājusi krimināllietu 
par iespējamu tīšu slepkavību. 
Likumsargi izmeklēšot visas 
iespējamās notikušā versijas, 
tostarp slepkavību, kas tikusi 
maskēta kā pašnāvība.

Baltkrievijas opozīcijas līde-

re Svjatlana Cihanouska sarunā 
ar raidsabiedrību BBC atzina, 
ka ir satriekta par Šišova nāvi. 
Tas liecinot, ka pat cilvēki, kam 
izdevies aizbēgt no Baltkrievi-
jas, nevar justies drošībā. Šišovs 
vadīja nevalstisko organizāciju 
“Baltkrievu nams Ukrainā”, kas 
sniedz palīdzību baltkrieviem, 
kuri aizbēguši no represijām 
savā valstī. Viņa vietnieks, Lat-
vijas pilsonis Rodions Batuļins 
sarunā ar Ukrainas medijiem 
pavēstījis, ka Šišovam un viņa 
draudzenei pēdējā laikā bieži 
sekojuši nepazīstami cilvēki. 
Organizācijas pārstāvji vēsta, 
ka uz Šišova sejas ir redzamas 
sitienu pēdas.w

Ziemeļkoreja pieprasa at-
celt vairākas pret to piemēro-
tās starptautiskās sankcijas, 
lai Phenjana pilnvērtīgi varētu 
atgriezties pie sarunu galda ar 
ASV par Korejas pussalas kodo-
latbruņošanu. Par to paziņojuši 
Dienvidkorejas diplomāti. Lai arī 
abu Koreju starpā atkal ir vēro-
jama neliela attiecību uzlaboša-
nās, ASV centieni rīkot sarunas 
līdz šim ir bijuši neveiksmīgi. 
Eksperti prognozē, ka sarunu 
uzsākšanai būs jādomā arī par 
humānās palīdzības piešķiršanu 
Ziemeļkorejai.

Vien pirms nedēļas Dienvid-
korejas pārstāvji informēja, ka 
ar komunistisko kaimiņvalsti ir 
atjaunota karstā telefonlīnija, 
kas tika slēgta pirms gada. Bet 
kodolatbruņošanās jautājums 
joprojām ir ļoti jūtīgs, vēl jo vai-
rāk ņemot vērā faktu, ka ASV tā 
arī nav izdevies šajās sarunās 
pavirzīties uz priekšu, lai uz cik 
lielu draudzību ar Kimu Čenunu 
necenstos norādīt bijušais ASV 
prezidents Donalds Tramps. Paš-
reizējā prezidenta Džo Baidena 
administrācija ir izteikusies, ka 
tai ir interese iesaistīties sarunās 

ar Ziemeļkoreju, taču progresa 
sasniegšanai ir nepieciešamas 
uzticamas, prognozējamas un 
konstruktīvas sarunas.

Tagad kļuvis zināms, ka Zie-
meļkoreja sarunu atsākšanai kā 
priekšnoteikumu vēlas izvirzīt 
prasību atcelt aizliegumu ekspor-
tēt Ziemeļkorejā ražoto metālu un 
importēt degvielu un citas nepie-
ciešamās preces. Ziemeļkoreja 
vēlas panākt, lai tiktu atceltas 
arī sankcijas luksusa preču 
importam, piemēram, dārgiem 
dzērieniem un uzvalkiem.

Aprēķini rāda, ka Ziemeļko-
rejas ekonomika pagājušajā gadā 
gan koronavīrusa, gan slikto lai-
kapstākļu, gan ANO noteikto 
sankciju dēļ ir piedzīvojusi lielā-
ko kritumu vairāk nekā 20 gadu 
laikā un tās iedzīvotājiem būtu 
nepieciešams aptuveni miljons 
tonnu rīsu. ANO sankciju uzraugi 
ir konstatējuši, ka Ziemeļkoreja, 
par spīti bēdīgajam finansiālajam 
stāvoklim, arī pagājušajā gadā 
turpināja attīstīt savu ballistisko 
raķešu un kodolprogrammu, fi-
nansējot to ar aptuveni 300 miljo-
niem dolāru, kas nozagti dažādos 
kiberuzbrukumos. w

Jaunās konservatīvās parti-
jas (JKP) Saeimas frakcija tomēr 
neatbalstīs vakcinācijas loterijas 
rīkošanu. JKP politiķis Krišjānis 
Feldmans vakar pastāstīja, ka 
šodien gaidāmajā Saeimas sēdē 
frakcija neatbalstīs Vakcinācijas 
loterijas likumprojektu, cerot, ka 
loterijai paredzētie resursi varētu 
tikt novirzīti veselības aprūpei. 
JKP Saeimas frakcija vakar tikās 
ar veselības ministru Danielu 
Pavļutu un viņa komandu, lai 
pārrunātu Vakcinācijas loterijas 
likumprojektu. Lai arī saruna un 
diskusija bijusi diezgan plaša, 
izvērtējot dzirdēto, JKP tomēr 

izvēlējusies izvēlēto vakcināci-
jas popularizēšanas mehānismu 
neatbalstīt.

Feldmans akcentēja, ka lo-
terija kā vakcinācijas populari-
zēšanas instruments jau tiek iz-
mantota arī citviet pasaulē, taču, 
ņemot vērā starptautisko piere-
dzi, loterija neesot pareizākais 
veids, jo tas skar arī dažādas 
morāles šķautnes. Vienlaikus 
vakcinācijas loterija nerisinot jau-
tājumus, kas saistīti ar loģistikas 
un cilvēku personīgās pārliecības 
aspektiem. Politiskajam spēkam 
satraukumu radot arī vakcināci-
jas loterijas izmaksu pozīcijas.w 

Nelegālajiem migrantiem liek doties atpakaļ

Opozicionārs atrasts 
pakārts parkā

Izvirza noteikumus 
sarunu atsākšanai

Neatbalstīs loteriju

Libānas galvaspilsētā Beirutā atklāta 25 metrus 
augstā skulptūra “Žests”, kas veltīta bojā gājušajiem 
pērn šaušalīgajā sprādzienā Beirutas ostā.

Žests


