8

| PASAULĒ

ĪSUMĀ
ASV spēcīgākās futbola līgas

(MLS) spēļu raidtiesības par 2,5
miljardiem ASV dolāru uz desmit
gadiem pārdotas “Apple TV”. Jaunā vienošanās paredz, ka spēles
tiešraidē varēs vērot Apple TV+
un Apple aplikācijās, turklāt MLS
komandu sezonas abonementu
īpašniekiem aplikācijas būs pieejamas bez maksas. MLS izveidoja
1996. gadā, kad tajā piedalījās 10
komandas. Šosezon līga paplašinājās līdz 28 komandām.

Bulgārijas lielākā opozīcijas

partija vakar iesniegusi priekšlikumu par neuzticības izteikšanu
premjerministra Kirila Petkova
valdībai tās ekonomikas politikas
dēļ, un gaidāmā balsojuma rezultātā valdība, kas pie varas bijusi vien
sešus mēnešus, varētu krist. Bijušā
premjerministra Boiko Borisova
labēji centriskā partija GERB apsūdz
valdību, ka tā nav spērusi pienācīgus soļus, lai vērstos pret lielo
inflāciju, ko izraisījis Krievijas karš
pret Ukrainu. Balsojums paredzēt
jaunnedēļ. Patēriņa cenas Bulgārijā
aprīlī pieaugušas par 14,4%, sasniedzot augstāko atzīmi 14 gados.

Šveices gaisa telpa, kas da-

torkļūmes dēļ vakar uz vairākām
stundām tika slēgta, trešdien no
rīta atkal tika atvērta, ziņo gaisa
satiksmes navigācijas uzņēmums
“Skyguide”. Daudzas lidmašīnas,
kam trešdienas rītā bija paredzēts
nosēsties Ženēvā vai Cīrihē, tika
novirzītas uz kaimiņvalstu lidostām.
Gaisa telpas slēgšanu izraisīja
tehniska kļūme, kuras rezultātā
bija traucēta gaisa satiksmes
navigācijas pakalpojumu sniedzēja
“Skyguide” darbība.

ŠAJĀ DIENĀ

16. jūnijā
1904. Šajā dienā nori-

sinās visa Džeimsa Džoisa
romāna “Uliss” darbība.

1940. PSRS iesniedza

Latvijai notu, pieprasot neka
vējoties izveidot jaunu valdību
un ielaist Latvijas teritorijā
PSRS karaspēka papilddaļas,
draudot ar bruņotu iebrukumu. Vakarā Latvijas valdība
ultimātu pieņēma, un 17. jūnijā sākās Latvijas okupācija.

1948. Avioreisā no Makao
uz Honkongu notika pirmā
komerciālās lidmašīnas
nolaupīšana vēsturē. Vēlāk
lidaparāts avarēja, un katastrofā izdzīvoja tikai lidmašīnu
sagrābušās ķīniešu noziedznieku bandas līderis.

2001. Pizas torni atkal

atvēra apskatei pēc 11 gadus
ilga darba, lai novērstu tā
sabrukšanu.

2006. Taivāna atklāja

13 kilometrus garo “Sniega
kalna” tuneli, kas ir garākais
tunelis Āzijā un piektais garākais pasaulē. Tunelis savieno
salas ziemeļus ar dienvidiem.
SAGATAVOJIS INTS GRASIS

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
CETURTDIENA, 2022. gada 16. jūnijs
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Uzbrucējam tikai piespiedu darbs
Vīrietim, kurš apsūdzēts par
uzbrukumu jaunietim Ukrainas
karoga dēļ, piemērots 200 stundu piespiedu darbs sabiedrības
labā, aģentūru LETA informēja
prokuratūrā.
Prokuratūra secinājusi,
ka noziegumam nav naida
pazīmju, vēsta “Delfi”. Vīrietis jaunietim uzbrucis tādēļ, ka

personisku un huligānisku motīvu dēļ viņam radies nodoms apdraudēt cietušā mieru, ierobežot
viņa pārvietošanos, prettiesiski
noteikt viņa rīcību, nobiedēt
viņu un nodarīt viņam miesas
bojājumus.
Apsūdzētais samaksājis jaunieša prasīto morālā kaitējuma
kompensāciju 6034 eiro apmērā.

Tikmēr jaunieša advokāts plāno
šo sodu pārsūdzēt, jo uzskata, ka
šādos gadījumos jāpiespriež reāls
cietumsods.
20. maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam
Pārdaugavā notika gājiens “Par
atbrīvošanos no padomju mantojuma”. Pēc gājiena netālu no
pasākuma vietas kāds automa-

šīnas “BMW” vadītājs izkāpa no
sava transportlīdzekļa un vairākkārt iesita 2003. gadā dzimušam
jaunietim, kuram ap pleciem bija
aplikts Ukrainas karogs.
Vainīgais ātri noskaidrots un
aizturēts, lai arī viņš automašīnai
bija nomainījis numurzīmes, bet
pats bija paslēpies savas dzīvesvietas bēniņos aiz skursteņa.w

Atklāti mēģinājumi pārkāpt sankcijas
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atklājis vairāk nekā 400
gadījumus, kad tiek mēģināts
pārkāpt pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas, intervijā aģentūrai LETA sacīja VID
ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.
Viņa atzīmēja, ka patlaban
par šiem gadījumiem ir ierosināti

vairāk nekā 10 kriminālprocesi.
Jaunzeme skaidro, ka pārsvarā
runa ir par precēm, kas iekļautas sankciju sarakstā un ko
ievest nedrīkst. Tas attiecas,
piemēram, arī uz sadzīves tehniku
vērtībā virs 300 eiro. VID ģenerāldirektore stāstīja, ka pārkāpumi
galvenokārt ir saistīti ar līgumu

falsifikāciju, jo ir izņēmumi, kas
ļauj ievest preces, ja spēkā ir pirms
sankciju noteikšanas noslēgts līgums. Tādēļ ir mēģinājumi falsificēt līgumus, mainot termiņus.
Vēl viena lieta, uz ko norādījuši visi Eiropas Savienības muitas dienesti, ir saistīta ar to, ka
muitas kontrole balstās uz pre-

ču kodiem, bet pirmajā sankciju
paketē bija preču apraksti, nevis
kodi. Tad VID speciālisti kopā ar
Ārlietu ministriju piemeklēja šīm
precēm kodus. Jaunzeme uzsvēra, ka tas bijis ļoti liels darba apjoms. Viņa atzina, ka pārkāpumu
skaits mazinās, taču arī atslābt
VID nevarot.w

Makrons pauž
“Viskija karš” beidzies
stingrāku nostāju
Francijas prezidents Emanuels Makrons vakar pēc Francijas
un citu NATO karavīru apmeklējuma bāzē Rumānijā paudis
stingrāku nostāju pret Krieviju, cenšoties kliedēt bažas, kas
Ukrainā un vairāku Eiropas sabiedroto vidū radušās saistībā
ar viņa agrākajiem izteikumiem
par Maskavu.
Makrons ieradās Rumānijā
otrdien, uzsākot trīs dienu vizīti
NATO dienvidu flanga valstīs,
kā arī Moldovā, bet ceturtdien
viņš, iespējams, kopā ar Vācijas
kancleru Olafu Šolcu un Itālijas
premjerministru Mario Dragi

apmeklēs Kijivu, apliecināja divi
diplomātiskie avoti.
Francijas prezidents izpelnījies nosodījumu no Ukrainas un
Austrumeiropas sabiedroto puses
par viņa nepietiekamo atbalstu
Ukrainai tās karā pret Krieviju.
“Mēs darīsim visu, lai apturētu Krievijas karaspēku,
lai palīdzētu ukraiņiem un
viņu armijai un turpinātu
vest sarunas,” Francijas un
NATO karavīriem armijas bāzē
Rumānijā sacīja Makrons. Francijas līderis pēdējo nedēļu laikā
vairākkārt sacījis, ka ir svarīgi
nepazemot Krieviju.w

BTS ņem pauzi

FOTOFAKTS

Korejas mūzikas grupas BTS
dalībnieki savus fanus visā pasaulē pārsteiguši ar paziņojumu par savas aktīvās darbības
apturēšanu. Ar šo vēsti K-popa
zvaigznes nāca klajā vakariņās
par godu grupas dibināšanai
2013. gadā.
BTS dalībnieki paziņoja,
ka viņi dodas atpūtā uz nenoteiktu laiku.
Grupa, kas ir ienesusi miljardiem dolāru Dienvidkorejas
ekonomikai, ar skaļo paziņojumu
nāca klajā savu ikgadējo “FESTA” vakariņu laikā, kas ir daļa
no svinībām, kas iezīmē grupas
dibināšanu un tika straumētas
tiešsaistē.
Šī ziņa izraisīja pamatīgu
satraukumu fanos, taču grupas
dalībnieks Suga uzsvēra, ka BTS
neizformējas – dalībnieki tikai
kādu laiku pavadīs šķirti.w

DEJA

Dānija un Kanāda atrisinājušas gandrīz 50 gadus ilgušās
domstarpības par Hansa salas
piederību. Abas puses vienošanās parakstīšanas ceremonijā Otavā oficiāli paziņoja
par salas sadalīšanu aptuveni uz pusēm, tādējādi faktiski
izveidojot sauszemes robežu
starp Kanādu un Eiropas Savienību (ES).
“Arktika ir starptautiskās
sadarbības piemērs, kur virsroku gūst likuma vara,” norādīja
Kanādas ārlietu ministre Malānija Džolija. “Kad tiek apdraudēta globālā drošība, ir īpaši
svarīgi, ka tādas demokrātijas
kā Kanāda un Dānija sadarbojas, lai kopā ar iedzimto tautām

atrisinātu savas domstarpības
saskaņā ar starptautiskajām
tiesībām.”
Domstarpības par tikai 1,3
kvadrātkilometrus lielo neapdzīvoto klinšu saliņu, kas atrodas
starp Kanādai piederošo Elsmīra
salu un Dānijas karalistes sastāvā esošo autonomo Grenlandi,
ilgušas kopš 1973. gada.
Pagājušo desmitgažu laikā
gan dāņu, gan kanādiešu amatpersonas regulāri apmeklējušas
saliņu, lai nostiprinātu savas
teritoriālās pretenzijas. Šis demonstratīvi miermīlīgais konflikts, kas ieguvis “Viskija kara”
apzīmējumu, izpaudies tomēr arī
diplomātiskajās protesta notās
un demonstrācijās.w

Pola Teilora deju
kompānijas dejotāji
Alekss Kleitons un
Liza Borresa uzstājas ģenerālmēģinājumā, izpildot ainu
no izrādes “Fibers”.
1954. gadā dibinātās
modernās dejas trupas izrādes jūnija vidū
vērojamas Londonā,
kur skatītājiem būs
iespēja iepazīt horeogrāfa Pola Teilora
agrīnos darbus.

FOTO – AFP/LETA

