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3. jūnijā
1326. Krievija un 
Norvēģija parakstīja 
Novgorodas līgumu, 
nosakot abu valstu robežas 
Finmarkā.

1875. 36 gadu vecumā 
no sirdslēkmes nomira 
franču komponists 
Žoržs Bizē, starp kura 
slavenākajiem darbiem ir 
opera “Karmena”.

1931. Dzimis Kubas 
prezidents Rauls Kastro.

1968. Amerikāņu 
radikālā feministe Valērija 
Solanasa mēģināja nošaut 
mākslinieku Endiju Vorholu.

1999. Latvijas prezidents 
Guntis Ulmanis Liepājā 
atklāja piemiņas zīmi par 
godu notikumam 1919. 
gada 27. jūnijā, kad no kuģa 
“Saratov” Liepājas ostmalā 
nokāpa Kārļa Ulmaņa 
likumīgā Latvijas valdība.
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Vakar par pirmo priekšliku-
mu Civilās savienības likumpro-
jektam nebija kvoruma, balsoju-
mos piedaloties 40 deputātiem. 
Lai Saeima būtu lemttiesīga jeb 
būtu kvorums, balsojumā ir jā-
piedalās vismaz 50 jeb pusei no 
kopā 100 deputātiem. Pēc des-
mit minūšu pārtraukuma atkal 
divos balsojumos piedalījās 41 
deputāts. 

Jau iepriekš bija radusies ne-
skaidrība, vai likumprojekta pie-
ņemšanai būs kvorums. Iepriek-
šējos lasījumos daudzi deputāti, 
kuri iebilst pret likumprojekta 
izskatīšanu, līdz šim bieži nepie-
dalījās balsojumos, lai “norautu 
kvorumu” un nepieļautu likum-

projekta pieņemšanu.
Ja likumprojektu neizdotos 

pieņemt arī atlikušajā 13. Sa-
eimas darbības laikā, tad 14. 
Saeima varēs lemt, vai turpi-
nāt tā skatīšanu. 

Saeimas priekšsēdētāja Inā-
ra Mūrniece (NA) Saeimas sēdi 
noslēdza. Tomēr parlaments 
turpināja darbu, izskatot citās 
dienās iesākto, bet līdz šim vēl 
nepabeigto Saeimas sēžu darba 
kārtību skatīšanu. 

Satversmes tiesas (ST) priekš-
sēdētāja vietniece Irēna Kucina 
skaidroja, ka līdz brīdim, kad būs 
īstenota regulējuma pilnveide par 
ST spriedumu saistībā ar viendzi-
muma pāru aizsardzību, tiesību 

ASV valdība plāno pārdot 
Ukrainai četrus dronus “MQ-1C 
Gray Eagle”, kas var tikt aprīkoti 
ar raķetēm “Hellfire”, izmanto-
šanai kaujas laukā pret Krievi-
ju. Ukraina līdz šim kaujās pret 
Krieviju izmantojusi mazāka 
darbības rādiusa dronus, tomēr 
droni “Gray Eagle” ir ievērojami 
atšķirīgi, ņemot vērā, ka tie at-
karībā no misijas var lidot līdz 
30 stundām, kā arī ievākt lielu 
daudzumu informācijas izlūko-
šanas mērķiem. 

Šo dronu pārdošana ir zī-
mīga arī ar to, ka kaujas laukā 
pret Krieviju pirmo reizi nonāks 
modernas ASV bruņojuma sis-
tēmas, kas var veikt triecienus 
lielākā attālumā.

Savukārt Turcija nolē-

musi uzdāvināt Lietuvai 
kaujas bezpilota lidaparā-
tu “Bayraktar”, lai to tālāk 
nodotu Ukrainas rīcībā, ce-
turtdien paziņoja Lietuvas žur-
nālists Andrjus Tapins, kura or-
ganizētajā akcijā tika saziedoti 
gandrīz seši miljoni eiro šāda 
drona iegādei. 

Tikmēr Ungārija Briselē 
notikušajā ES valstu vēstnieku 
sanāksmē iebilda pret Krievu 
pareizticīgās baznīcas patriarha 
Kirila iekļaušanu Eiropas Savie-
nības (ES) sankciju sarakstos. 
Kirils izteicis atbalstu Putina 
sāktajam karam Ukrainā, savu-
kārt Ungārijas premjerministrs 
Viktors Orbāns ir pazīstams ar 
savām draudzīgajām attiecībām 
ar Putinu. w

Baltijas valstu elektroenerģi-
jas pārvades sistēmu operatori 
– Igaunijas “Elering”, Latvijas AS 
“Augstsprieguma tīkls” un Lietu-
vas “Litgrid” – vienojušies vairs 
nepirkt balansēšanas elektroener-
ģiju no Krievijas. Turpmāk patē-
riņa un ģenerācijas līdzsvaru 
Baltijā nodrošinās galveno-
kārt ar Baltijas, Ziemeļvalstu 
un Polijas tirgū pieejamām ba-
lansēšanas jaudām.

Baltijas energosistēma turpi-
nās sinhroni strādāt ar Krievijas 
apvienoto energosistēmu līdz 
Baltijas energosistēmas sinhro-

nizācijai ar Kontinentālās Eiro-
pas energosistēmu 2025. gadā.

Līdz 2025. gadam plānots re-
konstruēt divas augstsprieguma 
elektropārvades līnijas virzienā 
uz Igauniju, izbūvēt 3 sinhro-
nos kompensatorus sistēmas 
frekvences stabilitātes nodroši-
nāšanai, 80 megavatu bateriju 
energosistēmas balansēšanas 
rezervju nodrošināšanai, ieviest 
automātisko ģenerācijas kontro-
les sistēmu, kā arī citus projek-
tus. Sinhronizācijas programmas 
ieviešana norit arī Igaunijā, Lie-
tuvā un Polijā.w

Saeima vakar piekrita pro-
kuratūras lūgumam un krimi-
nālvajāšanas sākšanai izdeva 
Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisijas priekšsē-
dētāju Mārtiņu Bondaru (AP). 
Iepriekš izdošanu atbalstīja arī 
parlamenta Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisija.

Prokuratūras ieskatā Bon-
dars, viņa sieva Ieva Bondare 
un nu jau mūžībā aizgājusī zvē-
rināta notāre Līga Eglīte mant-
kārīgā nolūkā pēc iepriekšējas 
vienošanās izmantoja viltotu 
dokumentu, radot būtisku kai-
tējumu prasītāja ar likumu aiz-
sargātām interesēm.

Par šādu pārkāpumu pa-
redzēts sodīt ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz 
četriem gadiem, ar īslaicīgu 
brīvības atņemšanu, ar probā-
cijas uzraudzību, ar sabiedrisko 
darbu vai ar naudas sodu.w

Džonijs Deps uzvarēja sešas nedēļas ilgušajā tiesas prāvā pret bijušo sievu 
Amberu Hērdu par neslavas celšanu. Kā sacīja Deps, zvērinātie “atdeva man atpakaļ 
manu dzīvi”, strīdā ar Hērdu nostājoties viņa pusē.

UZVARAUZVARA

Horvātija no 2023. gada 
kļūs par 20. Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalsti, kas būs ieviesusi 
Eiropas vienoto valūtu eiro. Eiropas 
Komisija (EK) atzinusi, ka Horvātija 
atbilst visiem kritērijiem, lai 
pievienotos eirozonai. Horvātijas 
pāreja no nacionālās valūtas 
kunas uz eiro notiks mazāk nekā 
desmitgadi pēc tās pievienošanās 
ES. EK priekšlikums vēl ir 
jāapstiprina Eiropas Parlamentam 
un visām 27 ES dalībvalstīm. 
Galīgais lēmums varētu tikt 
pieņemts jūlijā.

Ukrainas kviešu raža šogad 
varētu samazināties par 40%, 
ņemot vērā Krievijas īstenoto 
uzbrukumu valstij, prognozē 
Ukrainas Graudu asociācija (UGA). 
UGA lēš, ka Ukraina šajā sezonā 
iegūs mazliet vairāk nekā 19 
miljonus tonnu kviešu, salīdzinot 
ar 33 miljoniem tonnu pērn. Šajā 
sezonā Ukraina spēs eksportēt 
aptuveni 10 miljonus tonnu kviešu, 
salīdzinot aptuveni ar 20 miljoniem 
tonnu pērn. Vienlaikus kukurūzas 
raža Ukrainā šogad varētu sasniegt 
aptuveni 26 miljonus tonnu, kas 
būtu par 30% mazāk nekā pirms 
gada. Pirms kara Ukraina bija 
ceturtā lielākā kviešu un kukurūzas 
eksportētāja pasaulē.

Slovēnijas parlaments 
apstiprināja jaunā premjerministra 
Roberta Goloba valdību. Par 
ministru kabineta apstiprināšanu 
balsoja 53, bet pret – 28 deputāti. 
Līdz ar to beigusi darbu līdzšinējā 
premjera Janeza Janšas valdība. 
Goloba vadītā liberālā partija 
“Brīvības alianse”, kas līdz šim bija 
opozīcijā, ieguva visvairāk balsu 
aprīlī notikušajās parlamenta 
vēlēšanās. Tā izveidojusi valdību 
ar divām kreisām partijām. Golobs 
solīja, ka viņa ministru kabinets 
īstenos reformas un zaļo kursu, kā 
arī veicinās sociālo vienlīdzību.

Neizdodas pieņemt Civilās savienības likumprojektu

Baltija nepirks Krievijas 
elektroenerģiju

ASV un Turcija palīdz, 
Ungārija traucē

normu piemērotāji – iestādes un 
administratīvās tiesas – Satversmi 
piemēros tieši un nepastarpināti.

1. jūnijā pienāca termiņš ST 
spriedumu izpildei, kuros lemts 
par viendzimuma pāru tiesisko 
atzīšanu. Līdz šim neesot bijis 
indikāciju par spriedumu izpildi 
tiesas noteiktajā laikā. Kucina 
norādīja, ka ar ST spriedumiem 
regulējums, ciktāl tas neparedz 
noteiktas tiesības viendzimuma 
pāriem, atzīts par spēkā neesošu 
no šī gada 1. jūnija.

Savukārt Administratīvā rajo-
na tiesa ir pieņēmusi pirmo sprie-
dumu, ar kuru tika apmierināts 
viena dzimuma pāra pieteikums 
un konstatēta “publiski tiesisko 
attiecību pastāvēšana”, proti, at-
zīts, ka starp pieteicējiem pastāv 
ģimenes attiecības Satversmes 
110. panta izpratnē.

Pie Saeimas, būtībā neatbals-

tot likumprojekta pieņemšanu, 
vakar notika partijas “Latvija 
pirmajā vietā” rīkotais pikets “Par 
dabisku ģimeni”, kurā piedalījās 
tuvu pie 100 cilvēkiem. Pasākumā 
piedalījās vairāki LPV politiķi, tajā 
skaitā tās līderis Ainārs Šlesers 
un Saeimas deputāte Ramona 
Petraviča. Klātesošie turēja dažā-
dus “dabiskajai ģimenei” veltītus 
plakātus, kuros pausti gan attiecīgi 
vēstījumi, gan arī ilustrēta ģime-
ne. Kādā no plakātiem pausts, ka 
šodien Saeimā skatāmais Civilās 
savienības likumprojekts esot pielī-
dzināms Latvijas tautas “iznīcībai”.

LGBT un viņu draugu apvie-
nības “Mozaīka” valdes loceklis 
Kaspars Zālītis iepriekš pauda, 
ka Civilās savienības likumpro-
jekta nepieņemšanas gadījumā 
jautājumi par ģimenes fakta 
konstatāciju tiks risināti starp-
tautiska līmeņa tiesā.w

Bondaru izdod 
kriminālvajāšanai


