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Latvija. Jauno Covid-19 saslim-
šanas gadījumu skaits sasniedzis 
824, kas ir lielākais jaunatklāto 
gadījumu skaits kopš 21. aprīļa, kad 
tika paziņots par 1133 saslimu-
šajiem. Laboratoriski veikti 3588 
Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 
23% bijuši pozitīvi. Divu nedēļu Co-
vid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā 
palielinājies no 160,6 līdz 189,7 uz 
100 000 iedzīvotāju. Pēc aģentūras 
LETA aprēķiniem, septiņās dienās ar 
Covid-19 inficējušies 2050 cilvēki.

Lietuvas parlaments pieņēmis 
likuma grozījumus, ar kuriem valstī 
tiek aizliegts Krievijas dabasgāzes 
imports, izņemot gāzes tranzītu 
Lietuvas teritorijā uz Kaļiņingradas 
apgabalu. Grozījumus “Dabas-
gāzes likumā” atbalstīja 123 no 
klātesošajiem Seima deputātiem, 
neviens nebija pret, bet divi deputā-
ti balsojumā atturējās. Pieņemtie 
grozījumi noteic, ka Lietuvas gāzes 
pārvades sistēmai un sašķidrinātās 
dabasgāzes terminālim Klaipēdā 
piekļuve liegta piegādātājiem no 
valstīm, kuras uzskatāmas par 
draudu nacionālajai drošībai. Aizlie-
gums neattiecas uz piegādātājiem, 
kas gāzi caur Lietuvu transportē 
uz Kaļiņingradas apgabalu. Aprīļa 
sākumā Lietuva pilnībā atteicās 
no Krievijas gāzes piegādes pa 
cauruļvadiem.

Vācijas tiesa piespriedusi piecu 
gadu cietumsodu 101 gadu veca-
jam bijušajam Zaksenhauzenes 
koncentrācijas nometnes apsar-
gam Jozefam Šicam, kurš kļuvis 
par vecāko cilvēku, kas notiesāts 
par līdzdalību kara noziegumos 
holokausta laikā. Šics strādāja par 
apsargu Zaksenhauzenes koncen-
trācijas nometnē Orānienburgā 
no 1942. līdz 1945. gadam. Tiesa 
atzina viņu par līdzvainīgu vairāku 
tūkstošu ieslodzīto slepkavībās. 
Šics tiesā noliedza vainu viņam 
izvirzītajās apsūdzībās. Viņš 
apgalvoja, ka neko neesot darījis 
un neesot zinājis par šaušalīgajiem 
noziegumiem, kas tika pastrādāti 
nometnē. Cienījamā vecuma dēļ 
Šics, visticamāk, cietumā nenonāks.

Aicina atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti
Tirdzniecības centra ap-

šaude ar raķetēm Ukrai-
nas pilsētā Kremenčukā, ko 
pirmdien īstenoja Krievijas 
spēki, ir viens no vēsturē ne-
kaunīgākajiem teroraktiem, 
paziņojis Ukrainas prezi-
dents Volodimirs Zelenskis, 
aicinot ASV atzīt Krieviju par 
terorismu atbalstošu valsti.

Zināms, ka tirdzniecības 
centrā pirms gaisa trauksmes 
atradušies vairāk nekā 1000 cil-
vēku un, par laimi, daudz cilvē-
ku paspēja pamest tirdzniecības 
centru. Pagaidām zināms, ka bojā 
gājuši vismaz 18 cilvēki, bet vēl 
36 pazuduši bez vēsts. Līdz šim 
saņemtas ziņas par 59 ievaino-
tajiem, no kuriem 25 cilvēki no-

gādāti slimnīcā. Notikuma vietā 
turpina darbu glābēji, meklējot 
drupās apraktos.

Krievijas raķetes trāpīja tirdz-
niecības centram “Amstor” Polta-
vas apgabala Kremenčukā. Pēc 
raķešu trāpījuma tirdzniecības 
centrs dega vairāk nekā 10 000 
kvadrātmetru platībā, tā dzēša-
nā bija piesaistīti 130 cilvēki un 
23 tehnikas vienības. Ukrainas 
Bruņoto spēku Gaisa spēku pa-
vēlniecība ziņoja, ka okupanti uz 
tirdzniecības centru Kremenčukā 
izšāvuši raķetes no tāla darbības 
rādiusa bumbvedējiem. Ienaid-
nieka lidmašīnas pacēlās no Kur-
skas apgabala. Vēl viena raķete 
trāpījusi arī pilsētas stadionā. 

Ukrainas prezidents sacīja, 

ka tirdzniecības centra apšaude 
ir viens no vēsturē nekaunīgāka-
jiem teroraktiem Eiropā. Dot trie-
cienu ar raķetēm pa šādu objektu 
var tikai pilnīgi atsaldēti teroristi, 
kuriem nav vietas uz Zemes. Tas 
nav kļūdains raķešu trāpījums, 
tas ir aprēķināts Krievijas trie-
ciens, skarbi izteicās Ukrainas 
prezidents.

Zelenskis aicinājis ASV atzīt 
Krieviju par terorismu atbalstošu 
valsti. Attiecīgu rezolūciju ir sa-
skaņojusi ASV Senāta komiteja, 
bet juridisks lēmums ir jāpieņem 
ASV Valsts departamentam, sa-
cīja Zelenskis, piebilstot, ka šāds 
lēmums ir acīmredzami vajadzīgs 
un visai demokrātiskajai pasaulei 
tas jāatbalsta. Saistībā ar uzbru-

kumu Kremenčukai, G7 valstu 
līderi samitā Vācijā ir pieņēmuši 
paziņojumu, kurā teikts, ka ir ne-
pieciešams saukt pie atbildības 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu un citus vainīgos.

Krievijas Aizsardzības mi-
nistrija atzinusi Kremenčukas 
apšaudīšanu, taču apgalvo, ka 
tas esot bijis trieciens militāram 
objektam – ar augstas precizi-
tātes raķetēm Kremenčukas 
mašīnbūves rūpnīcas teritorijā 
apšaudīti “angāri, kuros glabā-
jās no ASV un Eiropas valstīm 
saņemtie ieroči un munīcija”, un 
munīcijas sprāgšanas rezultātā 
esot aizdedzies “nestrādājošs 
tirdzniecības centrs netālu no 
rūpnīcas teritorijas”.w

Rīga pārtrauks jaunu 
Ukrainas bēgļu uzņemšanu

Sola turpināt palīdzību

Atrod mirušu
Pēc gandrīz trīs dienu nepār-

trauktiem meklējumiem vakar 
starp Gaujas ciematu un Siguldu 
kopīgā valsts un pašvaldības poli-
cistu, zemessargu un brīvprātīgo 
patruļa Gaujā bez dzīvības pazī-
mēm atrada svētdien pazudušo 
piecgadīgo meiteni. Precīzs nāves 
iemesls tiks skaidrots ekspertīzē. 
Par notikušo sākts kriminālpro-
cess par noziedzīgiem nodarī-
jumiem pret personas veselību, 
kurā tiks skaidroti visi notikušā 
apstākļi. Policija turpina izmek-
lēšanu. Meitene atrasta apmē-
ram 10 kilometru attālumā no 
vietas, kur pazuda.

Šo dienu laikā meitenes mek-
lēšanā un meklēšanas koordinā-
cijā tika iesaistīti plaši spēki no 
Valsts policijas un citiem die-
nestiem. Ārkārtīgi lielu atbalstu 
meitenes meklēšanas pasākumos 
sniedza vairāk nekā 200 brīvprā-
tīgie. Piecus gadus vecā meitenīte 
Evita pazuda gaišā dienas laikā 
ļaužu pilnā pludmalē Gaujas kras-
tā. Lielākie spēki tika veltīti ūdens 
pārmeklēšanai, jo meitene pēdējo 
reizi tika redzēta ūdenī.w

Tiesa Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijā Gibraltārā devusi rīkojumu pār-
dot 72 metrus garo jahtu “Axioma”, kas martā tika konfiscēta krievu oligarham 
Dmitrijam Pumpjanskim. Arī Spānijas, Itālijas un Francijas varasiestādes ir arestējušas 
jahtas, kas saistītas ar Krievijas oligarhiem.

Pārdos

Nesaņemot atbalsta finansē-
jumu, Rīga no 1. jūlija pārtrauks 
jaunu Ukrainas bēgļu uzņemša-
nu, turpinot apkalpot vien līdz 
šim atbraukušos bēgļus, vakar 
informēja Rīgas domes priekš-
sēdētājs Mārtiņš Staķis. Viņš 
uzsvēra, ka atbildīgo ministriju 
neatsaucības dēļ šobrīd ir ap-
draudēta bēgļu izmitināšana, 
kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta centra darbība bijušajā 
Rīgas Tehniskās universitātes ēkā 
pie Rātsnama.

No 1. jūlija būtiski sama-
zināsies valsts piešķirtais at-
balsts bēgļu izmitināšanai. 
Valsts atbalsts būs 3,5 eiro die-
nā, un Rīgas apstākļos tas esot 

nepietiekami. Līdz ar to tūristu 
mītnēs par šādu samaksu bēg-
ļus izmitināt nevarēs. Pašlaik 
galvaspilsētā ir 1800 Ukrainas 
civiliedzīvotāju, kuri mitinās tū-
ristu mītnēs.

Rīgas mērs arī uzsvēra, ka 
pašlaik Rīgā ieradušies 16 600 
bēgļu, kas ir par 3000 cilvēku 
vairāk, nekā noteikts nacionālajā 
bēgļu izmitināšanas plānā. Līdz 
ar to Rīga vairs jaunus bēgļus 
neuzņems, ja netiks atrasts to 
uzturēšanas finansējums. 

Arī daudzās citās pašvaldībās 
ir sasniegtas bēgļu izmitināša-
nas kvotas. Turklāt jāapzinās, ka 
bēgļu plūsma tuvākajā laikā var 
palielināties.w

G7 valstu līderi vakar noslē-
guši samitu Vācijā ar solījumu 
turpināt atbalstīt Ukrainu tik 
ilgi, cik nepieciešams, un izpē-
tīt, ar kādiem tālejošiem soļiem 
iespējams ierobežot Kremļa 
ienākumus no naftas. Samita 
noslēguma ziņojumā G7 valstis 
uzsvērušas savu nolūku radīt 
Krievijai “smagas un tūlītējas 
ekonomiskās izmaksas”. Ziņoju-
mā nav konkrēti izklāstīts, kā 
praksē darbotos fosilā kurināmā 
cenu griesti, bet paredzēts nāka-
majās nedēļās turpināt diskusi-
jas, lai izpētītu pasākumus, ar 
kādiem aizliegt Krievijas naftas 
importu virs konkrēta līmeņa.

Cenu griestu noteikšana nozī-
mētu, ka valstis turpina importēt 

no Krievijas energoresursus, kas 
tām nepieciešami, bet atsakās 
maksāt vairāk par konkrētu 
cenu. Teorētiski tas mazinātu 
inflācijas spiedienu Rietumos 
un reizē mazinātu Krievijas 
peļņu. Rietumi cer, ka Maskavai 
nebūs citu variantu kā piekrist, 
jo tai ļoti nepieciešami ienākumi 
no naftas. Līderi arī vienojās aiz-
liegt importēt zeltu no Krievijas 
un palielināt palīdzību valstīm, 
kuras skāris pārtikas trūkums, 
jo Krievijas karaspēks nobloķējis 
Ukrainas ostas, liedzot eksportēt 
graudus.

G7 līderi arī solīja izveidot 
jaunu “klimata klubu” valstīm, 
kas vēlas rīkoties ambiciozāk 
cīņā ar globālo sasilšanu.w


