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20. jūnijā
451. Šalonas kaujā Romas 
ģenerālis Flāvijs Etijs un gotu 
spēki uzvarēja Atilas vadītos 
huņņu karapulkus. 

1887. Aleksandrs Greiems 
Bells Kanādā izveidoja 
pasaulē pirmo komerciālo 
telefona sakaru dienestu.

1991. Vācijas parlaments 
nolēma pārvietot valsts 
galvaspilsētu no Bonnas uz 
Berlīni.

1997. Lidostā “Liepāja” 
atklāja regulāro reisu 
maršrutā Maskava–Liepāja–
Maskava. 

1999. Bernātos atklāja 
tēlnieka Viļņa Titāna veidoto 
Latvijas rietumu sauszemes 
tālākā punkta robežzīmi 
“Zaļais stars”.
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Eiropas Komisija nolēmusi 
ieteikt piešķirt Eiropas Savienības 
kandidātvalsts statusu Ukrainai un 
Moldovai, paziņoja EK prezidente 
Urzula fon der Leiena. Ukraina 
un Moldova pieteikumus par 
uzņemšanu ES iesniedza drīz pēc 
tam, kad Krievijas karaspēks 24. 
februārī iebruka Ukrainā. Lēmumu 
par kandidātvalsts statusa 
piešķiršanu pieņem ES valstu un 
valdību vadītāji. Tomēr gaidāms, ka 
arī tad, ja Ukraina un Moldova tiks 
atzītas par kandidātvalstīm, to ceļš 
uz dalību ES būs diezgan ilgs.

Lielbritānijas 
premjerministrs Boriss Džonsons 
pēc atgriešanās no Kijivas paudis 
viedokli, ka Ukrainai būtu jādod 
iespēja nākamgad rīkot Eirovīziju. 
Šogad starptautiskajā dziesmu 
konkursā uzvarēja Ukrainas 
pārstāvji grupa “Kalush Orchestra” 
ar dziesmu “Stefania”. Ukrainai 
kā konkursa uzvarētājai normālos 
apstākļos būtu tiesības rīkot 
nākamo Eirovīziju, taču Krievijas 
iebrukums Ukrainā licis Eiropas 
Raidorganizāciju apvienībai 
(EBU) apšaubīt Ukrainas spējas 
noorganizēt šādu pasākumu. EBU 
piektdien paziņoja, ka nākamgad 
konkurss nenotiks Ukrainā, bet 
varētu notikt Lielbritānijā, kas 
šogad Eirovīzijā ieguva otro vietu. 
Džonsons sacīja, ka Kijiva šoreiz 
bijusi daudz dzīvīgāka nekā viņa 
vizītes laikā pirms dažām nedēļām.

Austrālijas pilsoni Džūljenu 
Asanžu drīzumā varētu izdot 
Amerikas Savienotajām Valstīm. 
Lielbritānijas iekšlietu ministre 
Priti Patela parakstījusi rīkojumu 
par vietnes “WikiLeaks” dibinātāja 
Asanža izdošanu ASV, kur viņš 
apsūdzēts spiegošanā, pavēstīja 
Iekšlietu ministrija. Vašingtona 
vēlas tiesāt 50 gadus veco Asanžu 
par ASV pretspiegošanas likumu 
pārkāpumu saistībā ar 2010. 
gadā “WikiLeaks” publicētajiem 
tūkstošiem nopludināto militāro un 
diplomātisko dokumentu. Atbilstoši 
apsūdzībām Asanžam draud 175 
gadu cietumsods.

Francijas dienvidrietumu pilsētā Tulūzā jūnija vidū gaisa temperatūra sasniegusi +43 grā-
du atzīmi. Šīs valsts laika apstākļu dienests «Meteofrance” ziņo, ka šogad fiksēts agrākais 
karstuma vilnis vēsturē. Tā dēļ valsts 25 departamentos izsludināts oranžais brīdinājums, 
bet 12 – sarkanais jeb augstākais.

Rīgas praida gājienā sest-
dien piedalījušies apmēram 
5000 cilvēku, neskaitot vien-
kārši interesentus, liecina 
Valsts policijas aplēses.

Kā norāda policijā, gājiens 
noslēdzies mierīgi, tomēr viena 
persona aizturēta par gājiena 
traucēšanu un policistu likumī-
go prasību nepildīšanu.

Policija pēc gājiena turpinā-
ja darbu, uzraugot sabiedrisko 
kārtību un drošību Vērmanes 
dārza apkārtnē. 

Aģentūra LETA novēroja, 
ka gājienu no malas vēroja sa-
mērā neliels skaits protestētā-
ju. Vairums no viņiem stāvēja 
pie Ministru kabineta ēkas 
Elizabetes un Brīvības ielas 
krustojumā.

Viens vīrietis ar ruporu 

krievu valodā izkliedza praida 
dalībniekiem veltītas frāzes, 
paužot nepatiku pret sarīko-
jumu. Tāpat pie Ministru ka-
bineta ēkas stāvēja divi vīrieši 
ar plakātiem, uz kuriem bija 
rakstīts “Grēks tevi pazudi-
nās” un tāda pati frāze angļu 
valodā.

Pēc pasākuma “Riga Pride” 
līdzpriekšsēdētāja Kristīne Ga-
rina aģentūrai LETA norādīja, 
ka aizvadītais gājiens vēlreiz 
apliecina, ka sabiedrība ir 
gatava pārmaiņām un po-
litiķiem vairs nav atrunu 
nepieņemt likumus, kas no-
drošinātu LGBTQ cilvēkiem 
vienlīdzīgas tiesības.

“Ir izaugusi jauna paaudze, 
kas uztver LGBTQ tiesības kā 
pašas par sevi saprotamas, un 

tie ir jaunie vēlētāji, uzņēmumu 
klienti un nodokļu maksātāji. 
Ir prieks, ka arvien vairāk uz-
ņēmumu to redz, ko pierāda 
rekordlielais uzņēmumu skaits, 
kas šogad piedalījās gājienā,” 
pauda Garina.

Rīgas praids šogad norisi-
nās sadarbībā ar Kijivas praidu 
un kā daļa no tā. Gājiens par 
brīvību kopā ar Kijivas praidu 
noslēdza Rīgas praida nedēļu. 

Pēc gājiena Vērmanes dār-
zā norisinājās noslēguma kon-
certs “Kopā par brīvību!”, kurā 
uzstājās daudzi Latvijā zināmi 
mākslinieki un mūziķi.

Koncertā sanākušos praida 
dalībniekus uzrunāja arī Rīgas 
mērs Mārtiņš Staķis, kurš no-
rādīja, ka 17 gadu pastāvēšanas 
vēsturē Rīgas praids izvedis 

pilsētu cauri “ugunskristībām”, 
kuru laikā Rīga ir kļuvusi paš-
apzinīgāka, tādā veidā pietu-
vojoties Eiropas lielākajām 
pilsētām.

“Šis ir tas brīdis, kad kā ne-
kad ir svarīgi izvēlēties parei-
zās vērtības – Eiropas vērtības, 
Rietumu vērtības. Iepretim tām 
vērtībām, ko mēs redzam tur 
aiz austrumu robežas,” pauda 
Rīgas mērs.

Staķis norādīja, ka nav prie-
cīgs par to, ka, Rīgas domei, 
organizējot šo pasākumu, bija 
jānorobežo Vērmanes dārza te-
ritorija. Tomēr politiķis pauda 
cerību, ka kādreiz pienāks tāda 
diena, kad nepastāvēs risks, ka 
kāds sabiedrības loceklis pasā-
kuma dalībniekus provocēs vai 
kādam uzbruks.w

Jaunākās laika prognozes 
vēsta, ka Jāņos un brīvdienās 
pēc svētkiem Latvijā gaidāms 
pārsvarā sauss un saulains 
laiks.

“Global Forecast System” 
prognozē, ka šīs nedēļas otrajā 
pusē laikapstākļus noteiks aug-
sta spiediena apgabals. Iepriekš 
tika prognozēts, ka ciklons at-
nesīs daudz nokrišņu un brāz-
mainu vēju.

Saskaņā ar aktuālo “Global 
Forecast System” prognozi Līgo 
dienā vēl būs daudz mākoņu un 
vietām uzlīs, savukārt nākama-
jās trijās brīvdienās gaidāms 
sauss un pārsvarā saulains 
laiks.

Atbilstoši šai prognozei 
Jāņu nakts paies bez lietus, 
gaidāms lēns vējš un bez-
vējš, tādēļ vietām veidosies 
migla, gaisa temperatūra paze-
mināsies līdz +11–15 grādiem.

Prognozētā maksimālā gaisa 
temperatūra ir +19–24 grādi 23. 
jūnijā un +24–29 grādi turpmā-
kajās dienās, par dažiem grā-
diem mazāk daļā piekrastes, 
vējam pūšot no jūras. Pārsvarā 
gaidāms lēns vējš. 

Jau ziņots, ka vasaras saul-
griežu brīdis šogad būs otrdien, 
21. jūnijā, pulksten 12.13. Gada 
garākā diena arī būs 21. jūnijs, 
savukārt gada īsākā nakts būs 
nakts no otrdienas uz trešdienu.w

Tūkstošiem protestētāju 
sestdien pulcējās Londonas 
centrā, pieprasot Lielbritānijas 
valdībai aktīvāku rīcību dzīves 
dārdzības krīzē.

Demonstrāciju organizēja 
Arodbiedrību kongress (TUC), 
kas apvieno valsts lielākās 
arodbiedrības.

Protestētāju plakāti vēstīja 
“Izbeidziet degvielas nabadzī-
bu, siltiniet mājas”, “Pārtrauciet 
karu, nevis labklājību”, “Atbrīvo-
jiet Asanžu”, “Medmāsas, nevis 
kodolieročus”. Pa skaļruņiem tika 
atskaņota mūzika, tai skaitā tā-
das dziesmas kā “9 To 5”, “I Need 
A Dollar” un “Money, Money”. Cil-
vēki dziedāja līdzi un dejoja.

“Man katru dienu klasē ir 

bērni, kuri pēc tam dodas mā-
jas, kur viņiem nav pietiekami 
daudz ēdamā,” sacīja viena no 
protestētājām, kura strādā par 
skolotāju.

Cits demonstrācijas dalīb-
nieks, kurš strādā labdarības 
organizācijā, norādīja, ka bieži 
saskaras ar cilvēkiem, kuriem 
jāizvēlas, vai paēst pašiem 
vai pabarot savus bērnus. 
Viņaprāt, valdība pietiekami 
neapzinās un neatzīst, cik slik-
ti patiešām klājas un klāsies 
trūcīgiem cilvēkiem.

Viņš sacīja, ka sabiedrībā 
turpina pieaugt atšķirība starp 
ļoti bagātajiem un pārējiem 99% 
cilvēku, kuriem vienkārši nepie-
tiek iztikas līdzekļu.w

Saeimas deputāts Artūrs 
Rubiks (S) pērn dāvinājumā no 
tēva, kādreizējā Eiropas Parla-
menta deputāta un viena no 
pēdējiem aktīvajiem padomju 
komunistiskās partijas aktīvis-
tiem Latvijā Alfrēda Rubika, sa-
ņēmis 124 000 eiro, liecina viņa 
iesniegtā valsts amatpersonas 
deklarācija.

Saņemot dāvinājumu, 
deputāts pērn nomaksājis 
savas parādsaistības 89 000 
eiro apmērā. Tāpat viņam 2021. 
gadā izveidojušies skaidrās 
naudas uzkrājumi 29 879 eiro 
apmērā. Pirms gada skaidras 
naudas uzkrājumus viņš nebija 
uzrādījis.

Pērn deputāta algā Saeimā 
politiķis saņēmis 38 368 eiro, 
kas bija līdzīga summa 2020. 
gadā parlamentā nopelnītajam.w

Praidā pulcējās vairāki tūkstoši
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