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1944. Dzimis bijušais 
Indijas premjerministrs 
Radživs Gandijs.

1961. Austrumvācija 
sāka uzstādīt pusotru metru 
augstu mūri gar robežu ar 
Rietumberlīni.

1968. Padomju un 
Varšavas pakta karaspēks 
šķērsoja Čehoslovākijas 
robežu, lai apspiestu “Prāgas 
pavasara” sacelšanos. 

1971. Amerikāņu 
kompānija “Texas 
Instruments” laida klajā 
pirmo kabatas kalkulatoru, 
kas darbināms ar baterijām. 
Ierīce svēra 1,13 kilogramus. 

1980. Itāliešu alpīnists 
Reinholds Mesners kļuva par 
pirmo cilvēku vēsturē, kurš 
vienatnē sasniedzis Everesta 
virsotni. 
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Latvija. Nākamnedēļ Ministru 
kabinets skatīs vairākus ar 
2022. gada budžetu saistītus 
jautājumus, tostarp par fiskālo 
telpu, budžeta bāzi, prioritārajiem 
pasākumiem, kā arī ministriju 
izdevumu pārskatīšanas 
rezultātus. 2022. gada budžetā 
indikatīvā fiskālā telpa jeb papildu 
izdevumi patlaban aplēsti 300 
miljonu eiro apmērā, bet budžeta 
deficīts plānots 3,8% apmērā no 
iekšzemes kopprodukta, informēja 
Finanšu ministrijā. 

Lietuvas izredzes saņemt 
Eiropas Savienības finansējumu 
fiziskas barjeras izbūvei gar 
Baltkrievijas robežu nolūkā apturēt 
nelegālo migrāciju vērtējamas 
optimistiski, sacīja Lietuvas iekšlietu 
ministre Agne Bilotaite, komentējot 
bloka dalībvalstu ministru apspriedi. 
Lietuva gar robežu ar Baltkrieviju 
508 kilometru garumā grib uzbūvēt 
četrus metrus augstu stiepļu žogu 
ar dzeloņdrātīm gar augšmalu, kas 
saskaņā ar sākotnējām aplēsēm 
varētu izmaksāt aptuveni 152 
miljonus eiro.

Vācija. Sociāldemokrāti neilgi 
pirms kārtējām parlamenta 
vēlēšanām atkal kļuvuši par otru 
populārāko Vācijas partiju. Tie 
apsteiguši “zaļos” un pietuvojušies 
kancleres Angelas Merkeles 
kristīgajiem demokrātiem. 
Pētījumu centra “Forsa” aptaujas 
dati liecina, ka sociāldemokrātus 
atbalsta 21% balsstiesīgo 
iedzīvotāju, un tie tikai par diviem 
procentiem atpaliek no Kristīgo 
demokrātu un to Bavārijas 
māsas partijas, Kristīgi sociālās 
savienības, bloka. Šāds spēku 
samērs pēdējo reizi bija 2017. 
gada martā. Savukārt trešajā vietā 
ar 19% vēlētāju atbalstu ir ‘’zaļie’’, 
kas pirms kāda laika uz brīdi pat 
bija izvirzījušies līderpozīcijās. 
Bundestāga vēlēšanas paredzētas 
26. septembrī.

Bijušajiem baņķieriem piespriež cietumsodu
Rīgas Vidzemes priekšpil-

sētas tiesa krimināllietā par 
piesavināšanos lielā apmērā 
atzinusi par vainīgiem biju-
šo AS “Latvijas Krājbanka” 
prezidentu Ivaru Priedīti un 
bankas līdzīpašnieku Vladi-
miru Antonovu, sodot viņus 
ar brīvības atņemšanu un 
mantas konfiskāciju.

Antonovam tika noteikta 
brīvības atņemšana uz sešiem 
gadiem un papildsods – man-
tas konfiskācija. Valsts labā tiks 
konfiscēti kriminālprocesa laikā 
arestētie Antonovam piederošie 

ekskluzīvie transportlīdzekļi, 
banku kontos naudas līdzekļi un 
vairāku uzņēmumu kapitāldaļas. 
Priedītim tika noteikta brīvības 
atņemšana uz pieciem gadiem un 
papildsods – mantas konfiskācija. 
Valsts labā tiks konfiscēti krimi-
nālprocesa laikā arestētie Priedīša 
nekustamie īpašumi Latvijā un 
Spānijā, transportlīdzekļi, banku 
kontos naudas līdzekļi un uzņē-
muma kapitāldaļas. Tiesa arī no-
sprieda no Antonova un Priedīša 
piedzīt par labu cietušajai bankai 
pieteikto kaitējuma kompensāciju 
par nodarīto mantisko zaudēju-

mu vairāk nekā 27 miljonu eiro 
apmērā. 

Abi apsūdzētie tika vainoti 
par 27 miljonu eiro piesavināša-
nos. Viņi apsūdzēti par pilnvaru 
ļaunprātīgu izmantošanu mant-
kārīgā nolūkā, kā arī Priedītis 
apsūdzēts par “Latvijas Krājban-
kas” likumos noteikto statistikas 
pārskatu un statistiskās informā-
cijas viltošanu un slēpšanu. Lieta 
izskatīta slēgtā tiesas sēdē, jo to 
lūdza cietušās bankas pārstāvis, 
lai aizsargātu komercnoslēpumu.

Kriminālprocess uzsākts 
2011. gadā, bet tiesai nodots 

2014. gadā. Iztiesāšanas laikā 
notika 55 tiesas sēdes, kuru 
laikā pārbaudīti apsūdzības un 
aizstāvības iesniegtie pierādīju-
mi. Iztiesāšanas sākumstadijā 
vairākas tiesas sēdes atliktas ap-
sūdzētā Antonova neierašanās 
dēļ, tāpēc tiesa nolēma iztiesāt 
krimināllietu bez viņa klātbūt-
nes. Iztiesāšanas beigu posmu 
paildzināja Covid-19 vīrusa izrai-
sītā pandēmija. Tiesas spriedums 
nav stājies spēkā, un to varēs pār-
sūdzēt apelācijas kārtībā Rīgas 
apgabaltiesā pēc pilnā sprieduma 
sagatavošanas.w

Aicina izveidot  
uzraudzības sistēmu

Talibiem būs vajadzīga 
ārvalstu palīdzība

Grasās liegt ieceļot
Krievijas parlamentā ir sa-

gatavots likumprojekts, kas cita 
starpā paredz liegt valstī iebraukt 
cilvēkiem, kuri izplata “apzināti 
melīgas ziņas” par PSRS darbību 
Otrā pasaules kara laikā, pavēstīja 
Valsts domes Informācijas poli-
tikas komitejas priekšsēdētājs 
Aleksandrs Hinšteins, norādot, 
ka “rusofobiem” durvīm uz 
Krieviju jābūt cieši slēgtām. 
Aizliegums būs arī spēkā, ja tiks 
“izplatītas apzināti melīgas ziņas 
par PSRS darbību Lielā tēvijas 
kara gados, par Lielā tēvijas kara 
veterāniem, tiks izgatavota na-
cistiskā vai ekstrēmistiskā atri-
būtika vai simbolika, tiks noliegti 
fakti, kas konstatēti Nirnbergas 
tribunāla spriedumā, un pausta 
atzinīga nostāja par nacistu no-
ziegumiem”, viņš piebilda.

Šis dokuments ir “atbilde 
kliedzošajām klajas rusofobijas 
izpausmēm postpadomju telpā”, 
norādīja deputāts, kas ieņem arī 
Kremļa partijas “Vienotā Krievija” 
ģenerālpadomes sekretāra viet-
nieka amatu.w

Eiropas dienvidos vasara turpinās – Romas zoodārzā lācis veldzējas gan baseinā, 
gan ar sasaldētu arbūzu.

Karsti

Viena no akūtajām Satver-
smes tiesas (ST) problēmām ir 
institucionalizētas sistēmas 
neesamība, kas garantētu ST 
spriedumu izpildi, un šāda sistē-
ma noteikti ir jāievieš, sacīja ST 
tiesneses amata kandidāte Irēna 
Kucina. Viņa norādīja, ka viņas 
atbilstību ST tiesneses amatam 
apliecina līdzšinējais profesio-
nālais darbs valsts pārvaldes 
vadošajos amatos, ilgstošā aka-
dēmiskā un zinātniskā pieredze 
un darbība Eiropas institūcijās 
Eiropas tiesību piemērošanā.

Viņa pauda viedokli, ka ST 
loma Latvijā ir ļoti svarīga, 25 
pastāvēšanas gados tiesa strā-
dājusi ļoti kvalitatīvi un uz-
stādījusi augstus standartus, 
kas atbilst Eiropas Savienības 
līmenim.

Domājot par tālāko attīstību, 

Kucina uzsver, ka ļoti labi ir tas, 
ka ST skaidro savus spriedumus 
plašākai sabiedrībai. Kucina uz-
skata, ka ST varētu domāt par 
regulāru tiesas un sabied-
rības dialoga foruma izvei-
došanu, kurā diskutēt par 
spriedumiem, kas būtiski ie-
tekmē sabiedrību. Tāpat viņa 
neizslēdza iespēju, ka ST varētu 
pārņemt Eiropas Savienības Tie-
sas praksi, kad lietas izskatīšana 
notiek paātrinātā režīmā, ja tā 
skar procesus, kuri ir nozīmīgi 
valstij vai indivīdam. Taču tas 
būtu padziļinātas diskusijas jau-
tājums, piebilda Kucina.

Šonedēļ valdība lēma Kuci-
nu virzīt ST tiesneses amatam. 
Tagad jautājums par Kucinas 
virzīšanu tiks skatīts Tieslietu 
padomē, bet gala lēmumu pie-
ņems Saeima.w

Talibu kaujinieki ir solījuši 
uzlabot Afganistānas ekonomi-
ku, bet, lai to izdarītu, jaunajam 
režīmam būs jāpaļaujas uz ār-
valstu palīdzību, un nav nekādu 
garantiju, ka tas saņems vajadzī-
gos līdzekļus. Daži no lielajiem 
ziedotājiem jau ir apturējuši savu 
atbalstu Afganistānai, kas ir vie-
na no nabadzīgākajām valstīm 
pasaulē. Viens no tiem ir Starp-
tautiskais Valūtas fonds, kas pa-
ziņoja, ka iesaldēs palīdzību šai 
valstij, jo pastāv neskaidrība par 
tās valdības atzīšanu. Tam var 
sekot Pasaules Banka.

“Afganistāna ir milzīgi atkarī-
ga no ārvalstu palīdzības, kas ir 
apmēram 10 reizes vai vēl vairāk 
lielāka par to, ko talibi ir spējuši 
iegūt no savām finansēm,” sacī-
ja Vašingtonas domnīcas “Broo-
kings Institution” Afganistānas 

speciāliste Vanda Felbaba-Brau-
na. Saskaņā ar Pasaules Bankas 
datiem 2020. gadā palīdzības 
plūsmas veidoja 42,9% no 
Afganistānas 19,8 miljardu 
ASV dolāru lielā iekšzemes 
kopprodukta. 

Talibi iegūst lielu daļu ieņē-
mumu no noziedzīgām darbībām, 
tostarp magoņu audzēšanas he-
roīna un opija izgatavošanai un 
no narkotiku kontrabandas, teikts 
ANO Drošības padomes sankci-
ju komitejas 2020. gada maija 
ziņojumā. Ienākumus talibiem 
sniedz arī naudas izspiešana no 
uzņēmumiem, izpirkuma maksas 
par nolaupītiem cilvēkiem. Talibu 
ieņēmumi lēsti no 300 miljoniem 
līdz 1,5 miljardiem dolāru gadā.

Šajā valstī vēl arvien tiek sa-
ražoti vairāk nekā 80% no visas 
pasaules opija.w


