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1786. Franču alpīnisti 
Žaks Balmā un Mišels 
Gabriels Pakārs uzkāpa 
Monblāna virsotnē, kļūstot 
par pirmajiem cilvēkiem, 
kas iekarojuši šo kalnu.

1963. Lielbritānijā notika 
“Lielā vilciena laupīšana”, 
15 cilvēku grupai apturot 
Glāzgovas-Londonas pasta 
vilcienu un nolaupot 2,6 
sterliņu mārciņas.

1974. ASV prezidents 
Ričards Niksons paziņoja, 
ka saistībā ar Votergeitas 
skandālu viņš atkāpjas no 
amata.

1981. Dzimis šveiciešu 
tenisists Rodžers Federers.

1991. Sabruka 646 
metrus augstais Varšavas 
radio masts, kas bija 
augstākā jebkad uzbūvētā 
konstrukcija.
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Japāna. “Cilvēce spēlējas ar 
pielādētu ieroci”, pasaulē pieaugot 
krīzēm, kuras varētu izraisīt kodol-
katastrofu, sacīja Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretārs 
Antoniu Gutjerešs, pieminot 77. 
gadadienu kopš pirmās atombum-
bas uzbrukuma Hirosimā. Piemi-
ņas pasākumā Japānā Gutjerešs 
brīdināja par Ukrainas, Tuvo Aus-
trumu un Korejas pussalas krīžu 
radītajiem riskiem. Kopš Krievijas 
atkārtotā iebrukuma Ukrainā 
24. februārī, Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins vairākkārt netieši 
ir paudis gatavību izmantot tak-
tiskos kodolieročus. ASV joprojām 
ir pasaules vēsturē vienīgā valsts, 
kas izmantojusi kodolieročus.

ASV Teksasas tiesa radioraidī-
jumu vadītājam un sazvērestības 
teoriju izplatītājam Aleksam 
Džounsam likusi samaksāt vairāk 
nekā 45 miljonus dolāru par to, 
ka viņš vairāku gadu garumā 
izplatījis melus par 2012. gadā 
notikušo masu apšaudi pamatsko-
lā Ņūtaunas pilsētiņā Konektikutas 
štatā, kurā nogalināja 20 bērnus 
un sešus pieaugušos. Pret Džoun-
su prasību tiesā bija iesnieguši 
slaktiņā nogalināta bērna vecāki. 
Džounss apšaudi dēvēja par 
iestudējumu, ko esot sarīkojuši 
stingrāku šaujamieroču tirdzniecī-
bas kontroles atbalstītāji.

Izraēlas Aizsardzības spēki pa-
ziņojuši par “nedēļu ilgu operāci-
ju” pret palestīniešu kaujiniekiem 
pēc tam, kad no Gazas joslas uz 
Izraēlu tika palaistas raķetes, 
reaģējot uz palestīniešu kaujinieku 
grupējuma “Islāma džihāds” līdera 
nogalināšanu. Izraēlas militārās 
operācijas turpinās arī Jordānas 
upes rietumkrastā, kur reidos 
aizturēti desmitiem cilvēku, no 
kuriem 19 esot saistība ar “Islāma 
džihādu”. Eiropas Savienība un 
ASV “Islāma džihādu” iekļāvušas 
teroristisko organizāciju sarakstā.

Krievijas sāktais karš 
Ukrainā drīzumā ieies jaunā 
posmā, kad vissīvākās kau-
jas notiks frontes līnijā gar 
Dņep ras upi no Zaporižjas 
līdz Hersonai.

Lielbritānijas Aizsardzības 
ministrijas ziņojumā par stā
vokli Ukrainas frontē norādīts, 
ka “Krievijas spēki tiek koncen
trēti dienvidos, gaidot Ukrainas 
pretuzbrukumu vai gatavojoties 
iespējamam uzbrukumam,” se
cinājuši britu eksperti, viedokli 
pamatojot ar to, ka no Donbasa 
reģiona uz Ukrainas dienvidaus
trumiem masveidā tiek pārvie
totas Krievijas militārās kravas 
mašīnas, tanki, artilērijas sis
tēmas un citi ieroči. “Bataljona 
taktiskās grupas, kuras veido 
800–1000 karavīru, ir izvietotas 
Krimā un gandrīz noteikti tiks 
izmantotas Krievijas karaspēka 

atbalstam Hersonas apgabalā,” 
lasāms Lielbritānijas aizsardzī
bas ministrijas ziņojumā.

Vienlaikus Ukrainas spēki 
valsts dienvidos arvien vairāk 
mērķē pa tiltiem, munīcijas no
liktavām un dzelzceļa savieno
jumiem, lai traucētu Krievijas 
apgādes iespējas. “Krievijas karš 
ieies jaunā posmā, sīvākajām 
kaujām notiekot apmēram 350 
kilometru garā frontes līnijā 
dienvidrietumu virzienā no Za
porižjas uz Hersonu paralēli Dņ
epras upei,” raksta britu eksperti.

Savukārt britu laikraksts 
“The Times”, atsaucoties uz uk
raiņu izlūkiem, ziņo, ka Krievija 
pārsviež vairāk nekā 25 000 ka
ravīru uz Ukrainas dienvidiem, 
10 000 karavīru izvietojot Dņep
ras rietumu krastā, kas varē
tu liecināt par plāniem ielenkt 
Mikolajivu. “The Times” norāda, 

Kara gaitā prognozē jaunu posmu
ka Krievijai tas nepieciešams, 
lai ukraiņi ar raķešu artilērijas 
sistēmu “HIMARS” nevarētu trā
pīt tiltam caur Mikolajivu, kas 
ir nepieciešams, lai izpildītu 
Krievijas prezidenta Vladimira 
Putina plānu ieņemt Odesu.

Tikmēr Ukrainas karavīri 
pastiprina spēkus, lai atgūtu 
Krievijas okupēto Hersonu, kur 
jau septembrī ir plānots referen
dums par reģiona pievienošanu 
Krievijai. Analītiķi to sauc par 
izšķirošo kauju, kas var salauzt 
Krievijas sāktā kara gaitu. Her
sonas atgūšana būtu milzīgs 

cerību lādiņš Ukrainai un pama
tīgs trieciens Krievijas armijas 
jau tā apšaubāmajai motivācijai.

Hersona atrodas pavisam 
tuvu Mikolajivai, kur nedēļas 
nogalē bija izsludināta koman
dantstunda, lai drošības dienesti 
varētu izķert kolaborantus, proti, 
cilvēkus, kas nodod informāciju 
Krievijas armijai par vēlamajiem 
mērķiem. Pēdējā laikā Mikolajiva 
ir tikusi regulāri apšaudīta un 
joprojām ir viens no Krievijas 
visvairāk iekārotajiem mērķiem 
Ukrainas dienvidos, jo atrodas 
tuvu Odesai un Melnajai jūrai.w

Latvijas vēstniecībā Krievijā 
uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta 
vīzu pieteikumu pieņemšana no 
Krievijas pilsoņiem. Vīzu pietei
kumu pieņemšana notiek vien 
gadījumos, ja personas ieceļoša
na valstī saistīta ar dalību tuva 
radinieka bērēs.

Jau drīz pēc Krievijas atkār
totā iebrukuma Ukrainā šī gada 
pavasarī Latvija pārtrauca iz
sniegt vīzas Krievijas pilsoņiem, 
izņemot gadījumus, kas saistīti 
ar īpašiem humāniem apsvē
rumiem. Izņēmuma gadījuma 
vīzas Latvija izsniedza, piemē
ram, lielam skaitam Krievijas 
žurnālistu, kas kara cenzūras un 
ieviestās kriminālatbildības dēļ 
vairs nespēja strādāt šajā valstī.

Latvijas ārlietu ministra 
padomnieks Mārtiņš Drēģeris 
norādīja, ka ir pagājis pietie-
kami ilgs laiks, lai lielākā 
daļa Krievijas neatkarīgo 

mediju varētu pārcelt savu 
profesionālo darbību ārpus 
Krievijas. Uz Latviju no Mas
kavas ir pārcēlušies tādi mediju 
pārstāvji kā “The Washington 
Post”, “Current Times”, “Deut
sche Welle”, “BBC”, “TV Dozhd” 
un citi mediji, kuriem patlaban 
ir liegta profesionālā darbība 
Krievijā.

Līdz augusta sākumam Lat
vijas pārstāvniecībās vīzas bija 
izsniegtas 247 Krievijas neat
karīgo mediju darbiniekiem un 
206 viņu ģimenes locekļiem. No 
25. februāra līdz 26. jūlijam pār
stāvniecībās Krievijas pilsoņiem 
tika izsniegtas vēl 654 vīzas hu
manitāro apstākļu dēļ, radinieka 
slimības vai bēru gadījumā un 
vīzas Latvijas vai Eiropas Savie
nības pilsoņu ģimenes locekļiem. 
Kopā minētajā periodā Latvijas 
pārstāvniecībās Krievijas pilso
ņiem izsniegtas 1107 vīzas.w

Asu pretreakciju izraisījis 
Starptautiskās cilvēktiesību 
aizsardzības organizācijas “Am
nesty International” ziņojums, 
kurā teikts, ka Ukrainas karavīri, 
cenšoties atvairīt Krievijas iebru
kumu, pakļauj briesmām mierīgos 
iedzīvotājus, izveidojot bāzes un 
izvietojot ieročus dzīvojamo namu 
rajonos, arī skolās un slimnīcās. 
Ukrainas prezidents Volodimirs 
Zelenskis norādīja, ka šādi apgal
vojumi pārliek atbildību no agre
sora (Krievijas) uz upuri (Ukrainu). 

Viņš atzīmēja, ka nav un 
nevar būt pat hipotētiska 
nosacījuma, pēc kura Krie-
vijas triecieni Ukrainai kļūtu 
attaisnojami un nosauca “Am

nesty International” ziņojumu 
par “amorālu izlasi”, kas palīdz 
valstijteroristam.

“Amnesty International” Uk
rainas biroja vadītāja Oksana 
Pokaļčuka paziņojusi par savu 
aiziešanu no amata pēc organi
zācijas skandalozā ziņojuma. Viņa 
piebilda, ka svarīgajās atskaitēs, 
kas publicējamas kara laikā, “ne
var nebūt datu par otru kara pusi, 
par to, kas sāka šo karu.” Pokaļču
ka rezumēja, ka aiziet no amata 
ar cerību, ka “mēs spēsim mainīt 
starptautiskās organizācijas, pa
darīt tās cilvēcīgākas, elastīgākas 
un spējīgākas efektīvi reaģēt uz 
krīzēm ne tikai Ukrainā, bet visā 
pasaulē.”w

Ziņojums izraisa pretreakciju

Pārtrauc izsniegt vīzas 
Krievijas pilsoņiem

Maksās rubļos
Turcijas prezidents Redžeps 

Tajips Erdogans apstiprināja, ka 
Turcija par daļu Krievijas piegā
dātās dabasgāzes maksās rubļos. 
Sākotnēji par tādu lēmumu pa
ziņoja Maskava pēc vairāk nekā 
četras stundas ilgām Krievijas 
prezidenta Vladimira Putina un 
Erdogana sarunām Sočos. 

Izvairīšanās no maksājumiem 
par dabasgāzi ASV dolāros palīdz 
Turcijai izvairīties no konvertēja
mās valūtas rezervju sarukuma. 
Turcijas valdība pēdējā gada 
laikā ir tērējusi desmitiem 
miljardu ASV dolāru vērtas 
summas, lai palielinātu liras 
vērtību. Pē dējo 12 mēnešu laikā 
lira ir zaudējusi 55% vērtības at
tiecībā pret ASV dolāru un inflā
cija sasniegusi 80%. Maksājumi 
rubļos palīdz Krievijai izvairīties 
no darījumiem dolāros, kurus 
ASV cenšas ierobežot. Turcija 
līdz šim atteikusies pievienoties 
starptautiskajām sankcijām pret 
Krieviju.w

Reliģiozākie tamilu hinduisti svētkos par godu kara dievam Muruganam mēdz savu ticī-
bu apliecināt visai nežēlīgi.
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