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ĪSUMĀ
ASV rokgrupas “Bon Jovi”

kādreizējais basģitārists un
viens no grupas dibinātājiem
Aleks Džons Sačs miris 70 gadu
vecumā, paziņojusi grupa. Sačs
spēlēja grupā no 1983. līdz 1994.
gadam, kad “Bon Jovi” laida klajā
tādus hitus kā “You Give Love a
Bad Name”, “Livin’ on a Prayer”
un “Bad Medicine”. Netiek ziņots,
kur Sačs miris un kādi bijuši viņa
nāves cēloņi. Sačs kopš bērnības
draudzējās ar bundzinieku Tiko
Toresu un piesaistīja grupai
ģitāristu Ričiju Samboru, norādīja
Bon Džovi. Savulaik Sačs atklāja,
ka pameta “Bon Jovi” vecuma
dēļ.

Latvijas policija sākusi

kriminālprocesu pret kādu
sievieti par kravas automašīnas
vadīšanu 3,39 promiļu reibumā
un bez tiesībām. Sestdien, 4.
jūnijā, Valmieras novada Rencēnu
pagastā, “Lizdēnos”, pie pieturas
“Jāņparks”, sieviete vadīja kravas
automašīnu “Magirus Deutz”
bez jebkāda veida mehāniskā
transporta līdzekļa vadīšanas
tiesībām, būdama alkoholisko
dzērienu ietekmē. Minimālā
alkohola koncentrācija izelpā
– 3,39 promiles. Policijā sākts
kriminālprocess.

Vācijas autobūves

uzņēmums “Mercedes-Benz”
pasaulē atsauc gandrīz miljonu
vecāka ražojuma automobiļu,
ņemot vērā, iespējams,
problēmas ar bremžu sistēmu,
paziņojusi federālā motorizēto
transportlīdzekļu aģentūra KBA.
Tā norāda, ka šis atsaukums
aptver ML, GL un R klašu
automobiļus, kas ražoti no 2004.
līdz 2015. gadam. “Korozija
uz bremžu pastiprinātāja var
izraisīt savienojuma zudumu
starp bremžu pedāli un bremžu
sistēmu,” skaidro KBA. “Tādējādi
var pārstāt darboties darba
bremzes.”

ŠAJĀ DIENĀ

7. jūnijā
1099. Pirmajā krusta
karā sākās Jeruzalemes
aplenkums.

1929. Romā, izveidojot

Vatikānu, atjaunoja pāvesta
valsti, kas nepastāvēja kopš
1870. gada.

1965. Kompānija “Sony”

laida Japānas tirgū pirmo
videomagnetofonu, kas spēj
ierakstīt melnbaltu video.

1966. Bijušais aktieris
Ronalds Reigans kļuva
par Kalifornijas štata
gubernatoru.

1990. Varšavas pakta

valstis oficiāli atteicās no
Kremļa varas sargu lomas
Austrumeiropā un apņēmās
veikt demokrātiskas
reformas.
SAGATAVOJIS INTS GRASIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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TV “Dožd” darbu turpinās Rīgā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
vakar nolēmusi izsniegt apraides
atļauju televīzijas programmai
“Dožd” (“Дождь”/”TV Rain”), kas
nozīmē, ka kanāls turpmāk tiks
pārraidīts no Rīgas, aģentūrai
LETA pastāstīja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Krievijas neatkarīgais televīzijas kanāls “Dožd” darbību uz
laiku pārtrauca marta sākumā.
Telekanāla ģenerāldirektore
Nataļja Sindejeva šādu lēmumu
skaidroja ar likuma par “viltus
ziņām” pieņemšanu Valsts domē.
Jau tobrīd telekanāla vadība sākusi apspriest “Dožd” darbības
atjaunošanas formātu.

Līdz ar kanāla darbības apturēšanu tā galvenais redaktors
Tihons Dzjadko un vairāki citi
redakcijas darbinieki pameta
Krieviju.
“Dožd” Latvijā reģistrēto
TV programmu sarakstā būs
no 9. jūnija.
Āboliņš apliecināja, ka sarunas par TV programmas raidīšanu no Latvijas ilga apmēram trīs
mēnešus. Sarunās par “Dožd”
raidīšanu no Rīgas piedalījās
vairāki mediju nozares komersanti.
Kopš Krievija 24. februārī
sāka iebrukumu Ukrainā, šīs
valsts varasiestādes ir pastiprināti vērsušās pret jau tā ap-

spiestajiem medijiem.
Krievijas varasiestādes par
viltus ziņām pasludinājušas
jebkuru informāciju, kas atklāj Ukrainā pastrādātos kara
noziegumus, civiliedzīvotāju
slepkavošanu, krievu ciestos
zaudējumus un ukraiņu tautas
pretestību iebrucējiem.
Uz Rīgu pārcēlies arī Vācijas raidsabiedrības “Deutsche
Welle” (DW) Maskavas birojs un
vairāki citi Krievijas neatkarīgie
mediji.
Vakar arī kļuva zināms, ka
NEPLP aizliegusi Latvijā izplatīt
atlikušos 80 Krievijā reģistros
televīzijas kanālus, kas līdz šim
bija pieejami Latvijas skatītājiem.

Ivars Āboliņš skaidro, ka lēmums pieņemts, balstoties uz
jauno likuma normu, kas paredz,
ka Latvijā nedrīkst darboties
programmas, kas reģistrētas
valstī, kas apdraud citas valsts
teritoriālo integritāti un neatkarību.
Šāds lēmums būs spēkā līdz
brīdim, kamēr Krievija pārtrauks
karadarbību Ukrainā un atdos
Krimu. Lēmums stāsies spēkā
9. jūnijā.
Aizliegto kanālu klāstā ir,
piemēram, TV programma “E
TV”, “Иллюзион+”, “Кино24”,
“Мир ТВ”, “Охота и рыбалка”,
“Перец!”, “Русский Иллюзион”
un citi.w

Reorganizēs izglītības iestādes Reirs nav lūdzis apžēlot “ABLV Bank”
Turpinot skolu tīkla sakārtošanu, 2022. gadā Latvijā tiks
reorganizētas vairāk nekā 50
izglītības iestādes, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā pieejamā
informācija.
IZM apkopojusi informāciju par 63 lēmumiem par skolu
dibināšanu, reorganizāciju un
likvidāciju šogad un vēl četriem
– turpmākajos divos gados.
Tomēr šāds šogad reorganizācijai un likvidācijai pakļaujamo skolu skaits, visticamāk,
nav galīgs un varētu pieaugt
vēl apmēram par desmit vienībām.
Šī gada reorganizējamo
un slēdzamo skolu saraksts
ir viens no plašākajiem pēdējo piecu gadu laikā.
2021. gadā tika likvidētas
sešas un dažādos veidos reorganizētas 38 izglītības iestā-

Pārsūdz lēmumu
Maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā aizdomās
turētie uzņēmēji Mihails Uļmans
un Aleksandrs Babenko Rīgas
apgabaltiesā pārsūdzējuši tiesas
lēmumu par apcietinājuma piemērošanu, noskaidroja aģentūra
LETA.
Trešais šajā lietā iesaistītais vīrietis patlaban nav
pārsūdzējis šo tiesas lēmumu.
Maija beigās Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesa pēc
policijas ierosinājuma trijotnei
kā drošības līdzekli piemēroja
apcietinājumu.
Valsts policija 24. maijā paziņoja, ka policijai izdevies noskaidrot faktiski visu Bunkus slepkavībā iesaistīto personu ķēdi, sākot
no pasūtītāja līdz organizētājam
un izpildītājam. Aizturētas vairākas personas, tostarp izpildītājs
un pasūtītājs.w

des, 2020. gadā pieņemts lēmums par 13 izglītības iestāžu
likvidāciju un 23 izglītības iestāžu reorganizāciju. 2019. gadā
lēma par 14 izglītības iestāžu
slēgšanu un 50 vienību reorganizāciju, 2018. gadā slēdza 20
un reorganizēja 40 izglītības
iestādes.
Bez reorganizējamām un
likvidējamām izglītības iestādēm kopumā skolu tīkla sakārtošanā šogad tiks iesaistītas vēl
apmēram 20 tādas izglītības
iestādes, pie kurām pievienos
reorganizējamās vai slēdzamās
vienības vai kuras pārņems to
izglītības programmas.
Šis mācību gads pēdējais ir
kopumā 25 skolām. Vairākas
no slēgšanai lemtajām skolām
gan kļūs par daļu kādās citās
izglītības iestādēs. Vēl vienas
skolas likvidēšana ieplānota
nākamgad.w

Finanšu ministrs Jānis Reirs
(JV) aprīlī nav lūdzis ASV Finanšu ministriju atcelt ierobežojumus “ABLV Bank”, bet gan aicinājis ASV pusi sniegt vērtējumu
par Latvijas paveiktajām finanšu sektora reformām, aģentūrai
LETA pavēstīja finanšu ministra
padomniece sabiedrisko attiecību un komunikācijas jautājumos
Mudrīte Grundule.
No 19. līdz 25. aprīlim finanšu ministrs kopā ar delegāciju atradās vizītē ASV,
kur piedalījās Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas
Pavasara sanāksmē, kā arī tikās
ar ASV Valsts kases sekretāres
vietnieku Voliju Adejemo.
Tikšanās laikā tika pārrunāta ģeopolitiskā situācija,
Latvijas un ASV puses nostāja
par ieviestajām un plānotajām
sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī to ekonomiskā

ietekme, tajā skaitā uz Latvijas
tautsaimniecību, un plānotā rīcība enerģētikas atkarības no
Krievijas pārtraukšanai. Viena
no tēmām bija paveiktais Latvijas finanšu sektora sakārtošanā, lai veicinātu finanšu sektora
ilgtspējīgu izaugsmi, kas var
atbalstīt un finansēt Latvijas
tautsaimniecību.
Ministrs sarunas laikā ar
ASV Valsts kases sekretāres
vietnieku atzīmēja, ka ieviestās
sankcijas parāda Latvijas tautsaimniecības vairāku sektoru
atkarību no Krievijas, kas liek
mums domāt par nepieciešamību piesaistīt investīcijas šo
sektoru pārorientācijai uz Rietumu tirgiem. Investīciju piesaistē
būtiska ir finanšu sektora spēja
kreditēt uzņēmējdarbību, investoru uzticība Latvijas finanšu
sektoram un Latvijas starptautiskā reputācija.w
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Persijas līcī ik gadu notiek tradicionālā regate “Al-Gaffal”, kuras dalībnieki ar šī
reģiona tradicionālajiem buriniekiem kuģo no Abu Nuairas salas līdz Dubaijai. FOTO – AFP/LETA

