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12. augustā
490. p.m.ē. Maratonas 
kaujā Atēnas uzvarēja 
iebrūkošo persiešu armiju. 

1851. Izgudrotājs Isāks 
Zingers ieguva šujmašīnas 
patentu.

1930. Dzimis 
amerikāņu uzņēmējs 
Džordžs Soross.

1981. Kompānija IBM 
izlaida pirmo personālo 
datoru.

2000. Krievijas 
atomzemūdene “Kursk” 
pēc sprādziena nogrima 
Barenca jūrā, aiznesot 
dzelmē visu 118 apkalpes 
locekļu dzīvības.
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Saeima Krieviju atzīst par terorismu atbalstošu valsti
Saeima vakar oficiālā paziņo-

jumā atzina Krievijas vardarbību 
pret Ukrainas un arī citu valstu 
civiliedzīvotājiem par terorismu, 
bet pašu Krieviju – par terorismu 
atbalstošu valsti.

Saeima norāda, ka Krievija 
mērķtiecīgi vēršas pret Ukrai-
nas civiliedzīvotājiem, izmanto-
jot ciešanas un iebiedēšanu kā 
instrumentu savos mēģinājumos 
demoralizēt Ukrainas tautu un 
bruņotos spēkus, paralizēt valsts 
rīcībspēju, lai okupētu Ukrainu. 
Politiķi atzīmē, ka Krievija šo var-
darbību īsteno politisku mērķu 
sasniegšanai.

Deputāti kategoriski nosoda 
Krievijas militāro agresiju un 
plaša mēroga iebrukumu Ukrai-
nā, kas īstenots ar Baltkrievijas 
režīma atbalstu un iesaisti, kā arī 
aicina eiroatlantisko kopienu un 
tās partnerus steidzami pastipri-
nāt un ieviest visaptverošas sank-

cijas pret Krieviju, lai apturētu 
Krievijas armijas spēju turpināt 
tās militāro agresiju Ukrainā.

Politiķi mudina palielināt 
militāro, finansiālo, humāno un 
diplomātisko atbalstu Ukrainai 
un atbalstīt iniciatīvas, kas no-
soda Krievijas militārās darbības 
Ukrainā, un aicina saukt vainīgos 
pie atbildības, izolēt Krieviju no 
starptautiskajām un reģionāla-
jām organizācijām, kā arī pieņemt 
līdzvērtīgus lēmumus un noteikt 
līdzvērtīgas sankcijas pret Balt-
krieviju kā Krievijas militārās 
agresijas atbalstītāju.

Saeima pieņemtajā paziņo-
jumā aicina Eiropas Savienī-
bas dalībvalstis nekavējoties 
apturēt tūrisma un ierobežot 
ieceļošanas vīzu izsniegša-
nu Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem.

Deputāti piemin visus Krie-
vijas agresijas upurus Ukrainā 

– tūkstošiem civiliedzīvotāju un 
Ukrainas aizstāvju –, kā arī pauž 
solidaritāti ar Ukrainu un ukraiņu 
tautu. Parlamentārieši atzīmē, 
ka kopš Krievijas neprovocētā 
militārā uzbrukuma Ukrainai 
24. februārī 12 miljoni ukraiņu 
bijuši spiesti pamest savas mājas 
un vairāk nekā 5 miljoniem nācies 
pamest savu valsti.

Parlaments Krieviju atzinis 
par terorismu atbalstošu valsti arī 
tādēļ, ka tā  teroristiskiem režī-
miem un organizācijām ilggadēji 
nodrošinājusi finansējumu. Krie-
vija ir lielākais ieroču piegādātājs 
Asada režīmam Sīrijā, īstenojusi 
teroraktus suverēnās valstīs, to-
starp Skripaļu ģimenes indēšanu 
Apvienotās Karalistes teritorijā 
un Malaizijas lidsabiedrības 
“Malaysia Airlines” reisa MH-17 
lidmašīnas notriekšanu, kurā 
dzīvību zaudēja 298 cilvēki.

Pirms lemšanas par paziņoju-

ma atbalstīšanu vairāki deputāti 
nosodīja partijas “Saskaņa” ie-
priekš pausto apņemšanos šajā 
jautājumā nebalsot. 

Igors Pimenovs (S) skaidroja, 
ka “Saskaņas” ieskatā nav racio-
nāli atzīt Krieviju par terorismu 
atbalstošu valsti, kā arī aicināt 
Eiropas Savienības dalībvalstis 
nekavējoties apturēt vīzu izsnieg-
šanu Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem. “Noteikt Krievijai tero-
rismu atbalstošās valsts apzīmē-
jumu tagad nozīmētu paplašināt 
konflikta zonu, tādā veidā kāpinot 
spriedzi, kas būtībā ir iebrucēju 
interesēs,” pauda politiķis.

Iepriekš ASV Senāts vienbal-
sīgi pieņēma rezolūciju, aicinot 
Valsts departamentu atzīt Krie-
viju par valsti, kas sponsorē tero-
rismu, saistībā ar tās darbībām 
Čečenijā, Gruzijā, Sīrijā un Ukrai-
nā, kas novedušas pie neskaitāmu 
vīriešu, sieviešu un bērnu nāves.w

Donalds Tramps 
nesadarbojas ar izmeklētājiem

Mazināsies dubultas 
finansēšanas risks

Francijā  
deg mežs

Francijā vairāk nekā 1000 
ugunsdzēsēji vakar bija iesais-
tīti cīņā ar plašu ugunsgrēku 
priežu mežā valsts dienvidrie-
tumos. Cīņā ar uguni izmantotas 
arī deviņas lidmašīnas un divi 
helikopteri.

Vietējās varasiestādes ziņoja, 
ka kopš otrdienas Žirondas 
departamentā un kaimiņos 
esošajā Landas departamentā 
izdeguši 68 kvadrātkilometri 
meža.

Francijā šī ir karsta vasara, 
un ceturtdien gaisa temperatūra 
valsts dienvidrietumos sasnie-
dza 40 grādus pēc Celsija. Liesmu 
dēļ nācies evakuēties aptuveni 
10 000 cilvēku. Nodegušas vis-
maz 16 mājas.w

Ziemeļkorejas  
diktators Kims Čenuns 
pasludinājis uzvaru pār 
koronavīrusu tikai trīs mēnešus 
pēc tam, kad totalitārā 
valsts oficiāli atzina pirmos 
saslimšanas gadījumus 
ar Covid-19. Uzrunājot 
veselības aprūpes darbinieku 
un zinātnieku sanāksmi par 
Covid-19 jautājumiem, Kims 
sacījis, ka gūta uzvara pār 
ļaundabīgo pandēmisko slimību, 
vakar ziņoja Ziemeļkorejas 
oficiālā informācijas aģentūra 
KCNA. Kims to nodēvējis par 
“nebijušu brīnumu pasaules 
sabiedrības veselības aprūpes 
vēsturē”, vēsta KCNA.

Austrijas galvaspilsētas 
Vīnes pašvaldība, pielāgojoties 
augošajām elektroenerģijas 
cenām, nolēmusi ierobežot 
pilsētas apgaismojumu. 
“Ringštrāsē šogad nebūs 
Ziemassvētku apgaismojuma,” 
ziņu aģentūrai AFP pavēstīja 
Austrijas galvaspilsētas 
pašvaldības preses pārstāve 
Roberta Krafta, runājot par 
slaveno bulvāri, kas aptver 
Vīnes centru. Ziemassvētku 
tirdziņā pie domes 
apgaismojums tiks ieslēgts 
tikai naktī, nevis krēslā kā 
iepriekšējos gados, viņa 
piebilda.

Kubā ugunsdzēsēji tikuši 
galā ar valsts vēsturē lielāko 
ugunsgrēku, kas piecu dienu 
laikā iznīcināja 40 procentus 
no Karību salas galvenās 
degvielas krātuves Matanzas 
ostā un izraisīja milzīgus 
elektroenerģijas padeves 
pārtraukumus. Ugunsgrēku 
pagājušās nedēļas nogalē 
izraisīja zibens, kas iespēra 
vienā no degvielas uzglabāšanas 
tvertnēm. Matanza ir lielākā 
jēlnaftas un degvielas importa 
osta. Kubā elektroenerģiju 
ražo galvenokārt no jēlnaftas, 
mazuta un dīzeļdegvielas.

Madrides “Real” futbolisti savu trofeju skapi papildinājuši ar vēl vienu balvu. Kara-
liskais klubs, kas iepriekšējā sezonā uzvarēja UEFA Čempionu līgā, šonedēļ Helsinkos noti-
kušajā UEFA Superkausā ar 2:0 pārspēja Eiropas līgas uzvarētāju Frankfurtes “Eintracht”.
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Bijušais ASV prezidents Do-
nalds Tramps atteicies atbildēt 
uz jautājumiem saistībā ar Ņu-
jorkas štata izmeklēšanu par 
viņa ģimenes biznesu.

ASV amatpersonas ap-
sūdz “Trump Organization” 
varas iestāžu maldināšanā 
par tās aktīvu vērtību, lai ie-
gūtu izdevīgus aizdevumus 
un nodokļu atvieglojumus.

Tramps noliedz vainu un iz-
meklēšanu nosaucis par raganu 
medībām.

Stundu pēc tam, kad viņš 
ieradās prokurora birojā, kur 
tika nopratināts zem zvēresta, 
Tramps nāca klajā ar paziņoju-
mu, kurā kritizēja Ņujorkas ģe-
nerālprokurori Letītiju Džeimsu 
un plašāku izmeklēšanu.

“Šai ilgi virmojošajai sāgai 
ir iztērēti darba gadi un des-
mitiem miljonu dolāru, un bez 
rezultātiem,” viņš teica. “Es at-
teicos atbildēt uz jautājumiem 
saistībā ar tiesībām un privi-
lēģijām, kas katram pilsonim 
ir piešķirtas saskaņā ar ASV 
konstitūciju.”

Prokurores birojs apstiprinā-
ja, ka Tramps atsaucās uz savām 
konstitūcijas piektā grozījuma 
tiesībām neliecināt pret sevi.

Pirms dažām dienām FIB 
veica bezprecedenta kratīša-
nu Trampa Floridas īpašumā  
“Mar-a-Lago”, kas ir daļa no 
izmeklēšanas saistībā ar sle-
peniem materiāliem, kas va-
rētu būt ASV bijušā prezidenta 
rīcībā.w

Nododot sporta budžetēšanu 
Latvijas Sporta federāciju pa-
domei, tiks mazināti riski, kas 
saistīti ar finansējuma dubultu 
piešķiršanu, līdzekļu trūkumu un 
sarežģītību finansēšanas sistē-
mā, Latvijas Nacionālās sporta 
komitejas sēdē uzsvēra izglītības 
un zinātnes ministre Anita Muiž-
niece (K).

Papildus Muižniece atgādinā-
ja, ka jauna, centralizēta sistēma 
nenozīmē, ka tiks pārtraukti dia-
logi ar dažādām asociācijām, bet 
tā ļaus izvairīties no vienu un 
to pašu līgumu iesniegšanas 
vairākās padomēs.

Latvijas Komandu sporta 
spēļu asociācijas izpilddirektors 
Kaspars Gorkšs norādīja, ka jop-
rojām nerodas skaidrība, kā tieši 

pēc jaunajiem principiem tiks iz-
vērtēts, kam sniegt finansējumu.

Savukārt Latvijas Olimpis-
kās komitejas (LOK) prezidents 
Žoržs Tikmers skaidroja, ka LOK 
piedāvā saglabāt valsts budžeta 
apakšprogrammu “Augstas klases 
sasniegumu sports”, turpinot uz-
ticēt to pārraudzīt un administrēt 
LOK, kā arī nodrošināt sportistiem 
stabilu, prognozējamu un mērķ-
tiecīgu gatavošanos olimpiskajām 
spēlēm Parīzē 2024. gadā un zie-
mas olimpiskajām spēlēm 2026. 
gadā esošajā vienotajā modelī.

Papildus LOK atzīmēja, ka 
ikgadēji un pēc olimpiskajām 
spēlēm nepieciešams izvērtēt 
finansējuma modeļa efektivitā-
ti un tā atbilstību sasniegtajiem 
mērķiem.w


