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ĪSUMĀ

18. jūlijā
390. p.m.ē. Romas 
armiju Alijas kaujā sakāva 
galli, kuri pēc tam izlaupīja 
Romu.

1204. Indriķa hronikā 
pirmo reizi minēts 
Aizkraukles pilskalns.

1898. Franču 
zinātnieki Marija un Pjērs 
Kirī paziņoja par jauna 
ķīmiskā elementa polonija 
atklāšanu.

1936. Ar dumpi Spānijai 
piederošajā Marokā sākās 
Spānijas pilsoņu karš.

1953. Elviss Preslijs 
veica pirmos ierakstus 
Memfisas studijā “Sun 
Studios”.
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Svētdienas rītā Terehovas ro-
bežpunktā uz Latvijas un Krie-
vijas robežas rindā stāvēja ap 
850 kravas auto, liecina Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) pub-
liskotā informācija.

Iepriekšējās diennakts laikā 
šajā robežpunktā rindu šķērso-
ja 133 kravas transportlīdzekļi. 
Paredzamais gaidīšanas laiks 
kravas automašīnām uz robežas 
ir 153 stundas jeb vairāk nekā 
sešas diennaktis.

Grebņevas robežpunktā 
iebraukšanu Krievijā gaida ap 
400 kravas auto, bet diennak-
tī šo robežpunktu šķērsoja 80 

šādi transportlīdzekļi. Šajā 
robežpunktā gaidīšanas 
laiks ir sešas diennaktis.

Uz Latvijas un Baltkrievijas 
robežas rindas ir ievērojami ma-
zākas. Pāternieku punktā savu 
kārtu vakar gaidīja 150 kravas 
auto, bet Silenē – 200 kravas 
transportlīdzekļi.

TV3 piektdien vēstīja, ka, ne-
skatoties uz to, ka lielākai daļai 
sankcijām pakļauto preču pār-
ejas periods jau ir beidzies un 
pārvadātājiem būtu jāzina, ka 
tās ievest Krievijā neļaus, muitā 
tie joprojām saskaras ar mēģi-
nājumiem ievest kaimiņvalstī 

aizliegtās preces.
“Mēs ļoti cerējām uz to, ka, 

beidzoties pārejas periodam, kad 
līdz 10. jūlijam varēja izvest no-
teiktas preču kategorijas, rinda 
būtiski samazināsies, tomēr ce-
rības neattaisnojās. Katru dienu, 
veicot kravas kontroles abos vir-
zienos, 14–15 transportlīdzekļi 
mēģina apiet sankcijas,” TV3 
pauda Muitas kontroles punkta 
virsuzrauga vietniece Irīna Go-
lubeva.

Muita saskaras ar dažādiem 
gadījumiem, kad pārvadātā-
ji cenšas abos virzienos vest 
sankcijām pakļautās preces – 

kokmateriālus, krāsas, lakas, 
mēbeles, alkoholu un arī dažā-
das luksusa preces.

Golubeva stāstīja, ka 11. jūli-
jā bija mēģinājums ievest granu-
lu kravas vai, piemēram, mobilos 
telefonus izvest uz Krieviju. Tā-
dos gadījumos muita mēģināju-
mus noraida un sūta atpakaļ, kā 
arī nodod tālāk vērtēšanai, vai 
ir saskatāma kāda kriminālat-
bildība. Tāpat Muitas darbinieku 
darbu un arī kravas automašīnu 
raitāku kustību apgrūtina tas, 
ka kopš Krievijas sāktā kara Uk-
rainā ar Krieviju nav iespējama 
informācijas apmaiņa.w

Grieķijā 
avarē 
Ukrainas
lidmašīna 

Netālu no Kavalas Grieķi-
jas ziemeļos sestdien avarēja 
Ukrainas kravas lidmašīna ar 
nezināmu kravu, tādēļ svētdien 
notikuma vietu bija paredzēts 
pārbaudīt ar bezpilota lidaparātu.

Grieķijas valsts televīzija 
vēstīja, ka armijas, sprāgstvielu 
un Grieķijas Atomenerģijas ko-
misijas eksperti notikuma vietu 
iecerēja pārbaudīt ar bezpilota 
lidaparātu pirms ekspertu sū-
tīšanas, jo pastāvēja bažas 
par to, ka krava varētu būt 
toksiska.

Lidmašīna “Antonov An-12” 
avarēja sestdienas vakarā netā-
lu no Palaiohori ciema, informē 
ugunsdzēsēji.

Aculiecinieku sociālajos tīk-
los publiskotajos video redzams, 
ka lidmašīnu, ietriecoties zemē, 
pārņēma lielas liesmas, tomēr 
tā dega jau pirms zemes sa-
sniegšanas.

Svētdien slimnīcā nogādāti 
divi ugunsdzēsēji, kuriem tok-
sisko dūmu dēļ radušās grūtī-
bas elpot.

Medijos izskanējis, ka lidma-
šīna bija ceļā no Serbijas uz Jor-
dānu, un pilots ziņojis par dzinē-
ja problēmām un lūdzis atļauju 
veikt avārijas nolaišanos netālu 
esošajā Kavalas lidostā, tomēr 
avarēja 40 kilometrus no tās.

Oficiāla apstiprinājuma par 
lidmašīnā esošo cilvēku skaitu 
nav, bet Grieķijas valsts televī-
zija ERT vēstīja, ka Ukrainas lid-
mašīnā esot bijuši astoņi cilvēki 
un 12 tonnas bīstamas kravas. 
Kāds ugunsdzēsējs žurnālis-
tiem teicis, ka sākotnējā infor-
mācija liecina, ka lidmašīnā bija 
munīcija.w

Ziemeļmaķedonijas parla-
ments apstiprinājis Francijas 
kompromisa piedāvājumu, kas 
pavērtu Skopjei ceļu uz iestā-
šanās sarunu uzsākšanu ar Ei-
ropas Savienību (ES).

No 120 parlamenta deputā-
tiem priekšlikumu atbalstīja 68. 
Līdz ar 61 deputātu, kas pārstāv 
sociāldemokrātu (SDSM) vadīto 
kreisi centrisko valdošo koalī-
ciju, “par” balsoja arī etnisko 
albāņu partijas.

Opozīcijas deputāti balso-
šanā nepiedalījās un pameta 
sēžu zāli.

Pie parlamenta ēkas atkal 
sanāca protestētāji, kas tur pul-

cējas katru dienu jau pusotru 
nedēļu, un brīžiem viņu protesta 
akcijas ir pāraugušas vardar-
bībā.

Saskaņā ar priekšlikumu, 
ko jūnijā izteica Francijas prezi-
dents Emanuels Makrons, Zie-
meļmaķedonija apņemas grozīt 
savu konstitūciju, tās preambulā 
atzīstot bulgāru minoritāti, kā 
arī aizsargāt minoritāšu tiesības 
un aizliegt tā dēvēto naida runu.

Šī vienošanās paredz 
atbloķēt ES iestāšanās sarunas 
arī ar Albāniju.

Tas noveda pie neuzticības 
balsojuma, kura rezultātā Pet-
kova valdība krita.w

Pārbīdes 
valdībā

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins piektdien veicis pār-
kārtojumus valdībā, ieceļot jau-
nu kosmosa aģentūras vadītāju 
un piešķirot plašas pilnvaras 
vienam no saviem ministriem.

Putins pagājušajā nedēļā 
no amata atbrīvoja kosmosa 
aģentūras “Roskosmos” ģe-
nerāldirektoru Dmitriju Ro-
gozinu. Viņa vietā iecelts Krievi-
jas vicepremjers Jurijs Borisovs, 
kurš pārraudzīja ieroču nozari. 
Borisova atcelšana no viceprem-
jera amata jau tika prognozēta, 
ņemot vērā problēmas Krievijas 
ieroču programmās, ko izgaismo-
ja Krievijas iebrukums Ukrainā.w

ASV prezidents Džo Baidens 
sestdien paziņojis arābu valstu 
līderiem, ka Vašingtona arī 
turpmāk būs pilnībā iesaistīta 
Tuvo Austrumu problēmu 
risināšanā un neatdos savu 
līdzšinējo ietekmi citām 
lielvarām. “Mēs neaiziesim 
un neatstāsim vakuumu, ko 
aizpildīs Ķīna, Krievija vai 
Irāna,” Džidā notiekošajā 
Persijas līča valstu samitā 
uzsvēra Baidens.  
Baltā nama saimnieks samita 
laikā centās pārliecināt 
Persijas līča valstis palielināt 
naftas ieguves apjomus, lai 
nobremzētu straujo degvielas 
cenu kāpumu.

Irānas ārlietu ministrs 
Huseins Amirabullahjans 
noliedzis ziņas, ka Teherāna 
būtu gatava piegādāt 
Krievijai vairākus simtus 
bezpilota kaujas lidaparātu, 
atsaucoties uz itāļu laikrakstu 
“La Repubblica”, vēsta poļu 
ziņu vietne kresy24.pl. 
Amirabullahjans norādījis, ka 
Irāna “izvairās darīt jebko, 
kas varētu novest pie tālākas 
eskalācijas Ukrainā, piemēram, 
no ieroču piegādes”.  
“Mums ir militāri līgumi ar 
Krieviju, taču mēs  
nepalīdzēsim nevienai no 
pusēm šajā konfliktā,” piebildis 
ministrs.

Latvijas Nacionālie 
bruņotie spēki pēc traģēdijas 
Liepājā izvērtē, kādas 
vēl papildu preventīvas 
darbības iespējams veikt, 
lai padziļināti sekotu līdzi 
personāla garīgajam 
un psihoemocionālajam 
stāvoklim, aģentūrai LETA 
pastāstīja NBS komandiera 
preses virsniece Sandra 
Brāle. Tas nepieciešams, 
lai apzinātu savlaicīga 
psiholoģiskā un garīgā atbalsta 
sniegšanas nepieciešamību 
gan karavīriem, gan viņu 
tuviniekiem.

Leģendārās rokgrupas “Rolling Stones” mūziķi Ronijs Vuds (no kreisās), Miks 
Džegers un Kīts Ričards, neskatoties uz teju 80 gadu vecumu, šovasar aizvada 
Eiropas koncerttūri, kas veltīta grupas 60 gadu pastāvēšanai. Ar enerģisku priekš-
nesumu stouni savus fanus priecēja arī Vīnes Ernsta Hapela stadionā Austrijā.

ROĶĪGI

Garas rindas pie robežām

Atbalsta priekšlikumu 
domstarpību atrisināšanai 


