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Jaunas sankcijas Krievijas gāzei un naftai
Paplašinot sankcijas Krievijai saistībā ar tās iebrukumu
Ukrainā, Eiropas Savienības
(ES) dalībvalstu līderi pirmdienas vakarā samitā Briselē
vienojušies aizliegt vairāk nekā
divas trešdaļas Krievijas naftas
importa.
Vienošanās aizliegt eksportēt Krievijas naftu uz ES atņems
“milzīgu finansējuma avotu tās
kara mašīnai”, uzskata Eiropadomes prezidents Šarls Mišels.
Avoti diplomātiskajās aprindās ziņu aģentūrai DPA teikuši,
ka līdz gada beigām paredzēts
pakāpeniski pārtraukt naftas
importu no Krievijas ar tankkuģiem pa jūru.

Savukārt Vācija un Polija solījušas pakāpeniski atteikties
no naftas importa pa cauruļvadiem. “Līdz gada beigām
faktiski pārtrauks apmēram
90% ES naftas importa no
Krievijas,” norādījusi Eiropas
Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
EK bija ierosinājusi pilnībā
pārtraukt Krievijas naftas importu, taču pret to iebilda Ungārija, kas no Krievijas importē
60% no patērētās naftas.
Sestā sankciju pakete, par
kuru panākta vienošanās samitā, paredz arī atslēgt Krievijas lielāko banku “Sberbank”
no starptautiskās maksājumu

Tiesa atzinusi
viendzimuma ģimeni
Administratīvā rajona tiesa
ir pieņēmusi pirmo spriedumu,
ar kuru apmierināts viena
dzimuma pāra pieteikums un
konstatēta “publiski tiesisko
attiecību pastāvēšana”, proti,
atzīts, ka starp pieteicējiem
pastāv ģimenes attiecības.
Tiesa spriedumā, tulkojot
minētās tiesību normas jēgu,
ir atsaukusies uz Satversmes
tiesas un Senāta atziņām.
Atbilstoši tām ģimenes
jēdziens aptver arī viena
dzimuma pāri, ja starp pāra
attiecībās esošajām personām
pastāv ciešas personiskas saites, kuru pamatā ir sapratne
un cieņa.
Situācijā, kad nav izveidots
speciāls mehānisms šādu ģimenes attiecību publiski tiesiskai

atzīšanai un nostiprināšanai,
tiesai, izskatot atbilstošu pieteikumu, jākonstatē, vai pieteicēju attiecības ir atzīstamas
par ģimenes attiecībām Satversmes 110. panta izpratnē.
Šajā pantā ir noteikts, ka valsts
aizsargā un atbalsta laulību –
savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna
tiesības.
Izskatot konkrēto lietu,
tiesa secināja, ka valsts savu
pienākumu joprojām nav izpildījusi, proti, nedz “Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likumā”, nedz
arī kādā citā likumā likumdevējs attiecīgu tiesisko regulējumu joprojām nav noteicis
– Saeima “Civilās savienības
likuma” projekta skatīšanā ir
tikusi līdz otrajam lasījumam.w

informācijas nodošanas sistēmas SWIFT, bloķēt vēl trīs
Krievijas valsts raidorganizācijas, kā arī noteikt sankcijas
personām, kas atbildīgas par
kara noziegumiem Ukrainā,
piebildis Mišels.
Latvijas prezidents Egils
Levits vakar tikās ar Latvijas
Bankas prezidentu Mārtiņu
Kazāku, lai pārrunātu Krievijai
piemēroto sankciju ietekmi uz
Latvijas ekonomiku. Tikšanās
laikā Kazāks informēja, ka gāzes un naftas cenas tuvākajā
nākotnē nekļūs zemākas, tāpēc
“šī nebūs vienīgā ziema ar dārgu enerģiju”.
Pēc Levita domām, valdībai
būtu jāpalīdz samaksāt rēķinus
par apkuri un elektrību tiem iedzīvotājiem, kuri ir riska grupā
un kuriem šī palīdzība ir svarīga izdzīvošanai. Tāpat palīdzībai jābūt uz noteiktu laiku,
un tai nevajadzētu izpausties
tikai pabalstu formā, bet valdībai jāpiedāvā iedzīvotājiem arī
atbalsts mājokļu siltināšanai

un risinājumi siltumenerģijas
veidu maiņai.
Krievijas gāzes koncerns
“Gazprom” vakar paziņoja, ka
pārtraucis piegādāt gāzi Nīderlandei. Krievija pārtraukusi
gāzes piegādi, jo Nīderlande
atteikusies par Krievijas gāzes piegādēm maksāt rubļos.
Nīderlandes gāzes kompānija
“GasTerra” pirmdien pavēstīja,
ka šādā gadījumā problēmu nebūs, jo gāze jau iepirkta citur.
Dānijas enerģētikas uzņēmums “Orsted” brīdināja, ka
Krievija varētu pārtraukt dabasgāzes piegādes Dānijai, jo tā
arī atsakās par šīm piegādēm
maksāt rubļos. “Orsted” uzstāj,
ka tā turpinās par Krievijas
dabasgāzes piegādēm maksāt
eiro. “Orsted” vēstī, ka Krievija
nevar pa tiešo atslēgt gāzes
piegādes Dānijai, jo starp abām
valstīm nav tieša gāzesvada.
Tas nozīmē, ka Dānija joprojām
spēs nodrošināt gāzes piegādes, iegādājoties gāzi Eiropas
tirgū.w

Bondars atkāpjas no amata
Saeimas Mandātu, ētikas
un iesniegumu komisija vakar
atbalstīja lēmumprojektu pēc
prokuratūras lūguma izdot Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru (AP) kriminālvajāšanai.
Pēc prokuratūras lēmuma
prasīt Bondara izdošanu kriminālvajāšanai politiķis paziņoja par atkāpšanos no
parlamenta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
priekšsēdētāja amata un
lēmumu nekandidēt 14. Saeimas vēlēšanās.
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Kamēr Latvijā Covid-19 ierobežojumi ir atcelti, Šanhajas pilsētā Ķīnā turpinās
Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktais lokdauns. Tomēr dzīve turpinās un mati jāgriež
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arī laikā, kad ir slēgts vesels pilsētas rajons.

Komisijas sēdē izskanēja,
ka šī lieta saistīta ar Bondaru
ģimenes īpašumiem un savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.
Bondars iepriekš bija izteicies,
ka jautājums ir par “senu ar
mani saistītu lietu”. Prokurore
uzsvēra, ka iespējamā apsūdzība un kriminālvajāšana pret
Bondaru nav saistīta ar viņa
politisko darbību. Viņa norādīja, ka kriminālprocess šajā
lietā tika sākts jau 2018. gadā
– pirms Bondars kļuva par
13. Saeimas deputātu.w

Putinu pamet
padomnieks
Krievijas bijušā prezidenta
Borisa Jeļcina znots Valentīns
Jumaševs, kurš palīdzēja pie varas nākt Vladimiram Putinam,
pametis prezidenta padomnieka
amatu pēc tajā pavadītiem 22
gadiem.
Jumaševs bija Putina padomnieks uz sabiedriskiem
pamatiem – viņš par to nesaņēma atalgojumu. Viņa aiziešana
sarauj Putina administrācijas pēdējo saiti ar Jeļcina
valdīšanas laiku, ko simbolizē liberālisms un Krievijas atvērtība attiecībām ar
Rietumiem.
Aiziešana no padomnieka
amata bija Jumaševa iniciatīva, apliecina Jeļcina centra izpilddirektora pirmā vietniece
Ludmila Tjeļena. Viņš amatu
pametis jau aprīlī.w
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Izraēla parakstījusi brīvās

tirdzniecības līgumu ar
Apvienotajiem Arābu Emirātiem
(AAE), kas ir tās pirmā šāda
veida vienošanās ar arābu
valsti. Noslēdzot šo līgumu,
muitas nodevas tiks atceltas
96% produktu, kuru tirdzniecība
tiek veikta abu valstu starpā.
Sarunas par brīvās tirdzniecības
līgumu starp AAE un Izraēlu
sākās novembrī, un tās noslēdzās
pēc četriem sarunu raundiem.
Divpusējā tirdzniecība starp AAE
un Izraēlu pērn veidoja aptuveni
900 miljonus dolāru.

Nepālas centrālajā daļā

svētdien neilgi pēc pacelšanās
pazuda sakari ar nelielu
lidmašīnu, kurā atradās 22
cilvēki. Vakar glābēji paziņoja,
ka ir atraduši visu Himalajos
avarējušās lidmašīnas pasažieru
un apkalpes locekļu mirstīgās
atliekas. Lidmašīnas atlūzas
atrastas kalnos 4420 metru
augstumā. Aviokompānijas
“Tara Airlines” lidmašīna bija
ceļā uz Džomsomu no Poharas,
apmēram 200 kilometrus uz
rietumiem no Katmandu. Nepālas
policijā informēja, ka lidmašīnā
atradās četri Indijas, divi Vācijas
un 16 Nepālas pilsoņi. Lidmašīnā
bija 19 pasažieri un trīs apkalpes
locekļi.

Beļģijā vakar notika valsts

sektorā strādājošo streiks,
paralizējot sabiedrisko
transportu. Lielā valsts daļā
nekursēja trīs ceturtdaļas
vilcienu, bet Ljēžas,
Luksemburgas un Namīras
provincēs vilcienu satiksme
tika pilnībā pārtraukta. Būtiski
traucēta bija arī autobusu,
tramvaju un Briseles metro
kustība. Streika laikā ar lieliem
ierobežojumiem strādāja valsts
iestādes, to vidū arī izglītības
iestādes. Trīs valsts sektorā
strādājošo arodbiedrības
pieteikušas streiku, pieprasot
uzlabot darba apstākļus un
paaugstināt algas.

ŠAJĀ DIENĀ

1. jūnijā
1215. Čingishana

vadītie mongoļu karapulki
ieņēma Pekinu.

1831. Britu jūras

pētnieks Džeims Klārks
Ross atklāja ziemeļu
magnētisko polu.

1926. Dzimusi

amerikāņu aktrise Merilina
Monro.

1958. Ģenerālis Šarls

de Golls kļuva par Francijas
premjerministru.

2002. Latvijā stājās

spēkā jaunais “Darba
likums”, aizstājot spēkā
esošo LPSR Darba likumu
kodeksu, kas bija spēkā no
1972. gada.
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