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301. Nodibināta San-
marīno, kas ir viena no 
mazākajām valstīm pasaulē 
un vecākā pasaulē joprojām 
pastāvošā republika.

1188. Vestminsteres 
abatijā tika kronēts Angli-
jas karalis Ričards I, kurš 
pazīstams arī kā Ričards 
Lauvassirds.

1783. ASV un Lielbritā-
nija parakstīja Parīzes miera 
līgumu, izbeidzot Amerikas 
neatkarības karu.

1939. Pēc Vācijas iebru-
kuma Polijā, Lielbritānija un 
Francija, kā arī Austrālija un 
Jaunzēlande pieteica karu 
Vācijai.

1995. Dibināta interneta 
izsoļu kompānija “eBay”.
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Baidens apliecina atbalstu Ukrainai
ASV prezidents Džo Bai-

dens, Baltajā namā tiekoties 
ar Ukrainas prezidentu Volo-
dimiru Zelenski, apliecināja 
Vašingtonas atbalstu Ukrai-
nas teritoriālajai vienotībai 
un eiroatlantiskajiem centie-
niem.

“Savienotās Valstis turpina 
stingri atbalstīt Ukrainas suve-
renitāti un teritoriālo vienotību 
Krievijas agresijas apstākļos un 
Ukrainas eiroatlantiskos centie-
nus,” kopīgā preses brīfingā ar 
Zelenski sacīja Baidens.

Pirms abu prezidentu tik-

šanās Baidena administrācija 
paziņoja, ka ASV piešķirs Uk-
rainai jaunu militāro palīdzību 
līdz 60 miljoniem ASV dolāru, 
norādot, ka tā nepieciešama, jo 
pie Ukrainas robežām būtiski 
pieaugušas Krievijas militārās 
aktivitātes, kā arī tiek pārkāpta 
vienošanās par pamieru Don-
basā. Tāpat paredzēts Ukrainai 
piegādāt prettanku raķetes “Ja-
velin”. Līdz ar to Vašingtona šo-
gad Kijevai militārajai palīdzībai 
būs piešķīrusi kopumā vairāk 
nekā 400 miljonus dolāru.

Tomēr Baltā nama preses sek-

retāre Džena Psaki trešdien kon-
krēti neatbildēja uz jautājumu, 
vai Baidens būtu gatavs atbalstīt 
Ukrainas uzņemšanu NATO. Viņa 
norādīja, ka ASV vienas pašas 
nevar pieņemt lēmumu par to, 
un uzsvēra, ka ASV atbalsta Uk-
rainas centienus reformēt aiz-
sardzības sektoru un veikt citus 
pasākumus, kas nepieciešami, 
lai valsts varētu sākt ceļu uz 
dalību Ziemeļatlantijas aliansē. 
ASV “turpina aicināt nodrošināt, 
lai NATO durvis paliek atvērtas 
visiem, kas vēlas iestāties”, žur-
nālistiem sacīja Psaki.

Abi prezidenti tikšanās laikā 
arī apsprieda Ukrainas bažas par 
Vašingtonas lēmumu atteikties 
no sankcijām gāzesvada “Nord 
Stream 2” projekta dalībnie-
kiem. Kijeva ir satraukta, ka šo 
gāzesvadu, kas pa Baltijas jūras 
gultni savienos Krieviju un Vā-
ciju, Maskava varētu izmantot 
kā ģeopolitisko ieroci pret Uk-
rainu, caur kuru tagad iet liela 
daļa Krievijas gāzes eksporta uz 
Eiropu. Pēc Baidena un Zelenska 
tikšanās izplatītajā paziņojumā 
teikts, ka ASV rīkosies, lai nodro-
šinātu gāzes piegādi Ukrainai.w

Pakistāna slēgs 
robežpunktu 

Baltkrievi stumj 
migrantus Lietuvā

Gobzemu  
rosinās izslēgt 

Par Saeimas sēdes traucēša-
nu un necieņu pret parlamenta 
kolēģiem, atsakoties uzrādīt ne-
gatīvu Covid-19 testu, atseviš-
ķas parlamenta frakcijas plāno 
rosināt skatīt jautājumu par 
Alda Gobzema (LK) izslēgšanu 
uz vairākām parlamenta sēdēm, 
vēsta Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece (NA).

Gobzems vakar Saeimas 
sēžu zālē ieradās, neuzrādot 
negatīvu Covid-19 testu Saei-
mas atbildīgajam darbiniekiem, 
novēroja aģentūra LETA.

Gobzems apgalvoja, ka vi-
ņam esot negatīvs Covid-19 
tests, taču viņam neesot 
pienākuma to nevienam no 
Saeimas uzrādīt. 

Politiķis paziņoja, ka vi-
ņam ir tautas dots deputāta 
mandāts un deputāta imu-
nitāte un ka neviens viņam 
nevar aizliegt piedalīties Sa-
eimas sēdē.w

Īrija vakar saziņas lietotnei 
“WhatsApp” piemērojusi 225 
miljonu eiro naudassodu par 
Eiropas Savienības Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) pār-
kāpumiem. Īrijas Datu aizsardzības 
komisija (DPC) šādu naudassodu 
piemērojusi pēc tam, kad Eiropas 
Komisija bija pieprasījusi palielināt 
soda naudu. DPC izmeklēšanu pret 
“WhatsApp” sāka 2018. gada de-
cembrī, lai noskaidrotu, vai lietotne 
ievēro VDAR caurskatāmības prasī-
bu attiecībā uz lietotāju informē-
šanu par viņu datu izmantošanu. 
Šajā izmeklēšanā DPC arī aplūkoja 
to, kā notiek informācijas apmaiņa 
starp “WhatsApp” un citām sociālā 
tīkla uzņēmuma “Facebook” kom-
pānijām.

Katara sadarbojas ar talibiem, 
lai pēc iespējas ātrāk atvērtu 
Kabulas lidostu, paziņojis Kataras 
ārlietu ministrs šeihs Mohammeds 
bin Abdurrahmans at Tani, 
aicinot talibus atļaut izbraukt 
tiem afgāņiem, kas to vēlas. ASV 
otrdien Kabulas lidostā noslēdza 
savu karavīru, ASV pilsoņu un citu 
cilvēku evakuāciju no Afganistānas, 
un pašreiz Kabulas lidosta 
nedarbojas un lielākā daļa lidostas 
infrastruktūras ir bojāta. Kataras 
ārlietu ministrs pauda cerību, ka 
jau nākamajās pāris dienās tiks 
saņemtas labas ziņas par lidostas 
darbības atjaunošanu. 

Rīgā divās skolās atsevišķām 
klasēm Covid-19 dēļ noteikta 
karantīna. Divām klasēm noteikta 
karantīna Rīgas Franču licejā, bet 
vienai klasei Rīgas Valda Zālīša 
sākumskolā. Vienai grupiņai 
noteikta karantīna arī Rīgas 4. 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Avotiņš”. Karantīna skolās 
noteikta, Covid-19 atklājot kādam 
audzēknim. Arī atsevišķas citas 
skolas sniegušas informāciju par 
atklātiem Covid-19 gadījumiem, 
bet šajos gadījumos inficētas 
personas, kurām nav bijis kontakts 
ar bērniem.

Vētra Ida atnesusi lietusgāžu rekordu un pamatīgus plūdus arī Ņujorkas pilsētā, 
kur augstā ūdens līmeņa dēļ tika kavēta autosatiksme.

Ūdensceļš

Lai apturētu bēgļu plūsmu, 
Pakistāna uz laiku slēgs Ča-
manas robežpunktu uz robe-
žas ar Afganistānu, paziņojis 
Pakistānas iekšlietu ministrs 
šeihs Rašids Ahmeds. Ministrs 
neatklāja, uz cik ilgu laiku tas 
paliks slēgts.

Čamanas robežpunkts sa-
vieno Pakistānas Beludžistā-
nas provinci ar Afganistānas 
Kandahāras provinci, kur vēstu-
riski spēcīgas pozīcijas bijušas 
talibiem.

Kopš talibi pagājušajā mē-
nesī pārņēma varu Afganistā-
nā, tūkstošiem cilvēku katru 
dienu šķērsojuši Čamanas ro-
bežpunktu, un tūkstošiem citu 
cilvēku gaida šādu iespēju. Pa-
kistāna, kas kopš pagājušā 

gadsimta septiņdesmitajiem 
gadiem uzņēmusi kopumā 
aptuveni 2,7 miljonus bēgļu 
no Afganistānas, apgalvo, 
ka ekonomisku un sociālu 
iemeslu dēļ nevar atļauties 
vēl vienu bēgļu pieplūdumu. 
Kāda amatpersona Pakistānas 
valdībā pagājušajā nedēļā ziņu 
aģentūrai DPA atklāja, ka pa 
sauszemes ceļiem Pakistānā 
gaidāmi ierodamies līdz 800 
000 jaunu bēgļu.

Pakistānai ir vairāki desmiti 
robežpunktu uz 2500 kilomet-
rus garās robežas ar Afganis-
tānu. Torhamas punkts, kas 
ir otrais lielākais robežpunkts 
un savieno Pakistānas pilsētu 
Pešāvaru un Afganistānas pro-
vinci Nangarhāru, jau ir slēgts.w

Lietuvas Valsts robežsardzes 
dienests (VSAT) vakar publisko-
ja jaunu videoierakstu, kurā fik-
sēts, kā Baltkrievijas robežsargi 
ar kliedzieniem un fizisku spēku, 
izmantojot nemieru apspiešanai 
paredzētus metāla vairogus, dzen 
nelegālos migrantus Lietuvas vir-
zienā. Ierakstā redzams, kā balt-
krievu robežsargi ar suņiem gaišā 
dienas laikā izkāpj no automa-
šīnas un dodas pie 13 migrantu 
grupas, tai skaitā bērniem, kas 
apmetusies pļavā, aplenc viņus 
un stumj uz Lietuvas pusi, ar vai-
rogiem nogriežot atpakaļceļu un 
krieviski un angliski kliedzot: “Uz 
priekšu! Ej, ej ej!”

VSAT vadītājs Rustams Ļuba-
jevs preses konferencē pastāstīja, 
ka ierakstā redzami migran-
ti, kuri robežas Baltkrievi-

jas pusē pavadījuši gandrīz 
nedēļu, nakšņojot uz zemes. 
Lietuvas robežsargi viņiem iespē-
ju robežās piegādājuši ūdeni un 
pārtiku, savukārt baltkrievu ro-
bežsargi iepriekš pieveduši malku.

Videoieraksts veikts pirms 
vairākām dienām, un pašlaik 
migrantu grupa atgriezusies 
Baltkrievijas teritorijā, Lietuvas 
robežsargiem nelietojot nedz fi-
zisku spēku, nedz palīglīdzekļus.

Videoieraksts nesniedz atbildi, 
kā situācija atrisinājusies, un arī 
VSAT pārstāvis norādījis, ka sī-
kāku informāciju izpaust nevar, 
bet saskaņā ar neoficiālām ziņām 
tādos gadījumos viena no Lietuvas 
robežsargu izmantotajām meto-
dēm ir migrantu pārvešana uz ci-
tām robežas vietām, liekot viņiem 
doties atpakaļ uz Baltkrieviju.w


