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1057. Skotijas karali 
Makbetu kaujā nogalināja 
karalis Malkolms III,  
kura tēvu tieši pirms 17 
gadiem nogalināja pats 
Makbets.

1769. Dzimis Francijas 
imperators Napoleons 
Bonaparts.

1914. Kravas kuģis 
“Ancon” pirmais šķērsoja 
Panamas kanālu, ko oficiāli 
atklāja 1920. gada jūlijā.

1945. Pēc Japānas 
kapitulācijas miljoniem 
cilvēku visā pasaulē svinēja 
Otrā pasaules kara beigas. 

1969. Ņujorkā sākās 
Vudstokas Mūzikas un 
mākslas festivāls.
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Prezidents rosina anulēt  
uzturēšanās atļaujas un vīzas 

Latvijā ir jāanulē līdz šim 
izdotās uzturēšanās atļaujas 
un vīzas tām personām, kuras 
atbalsta Krievijas agresiju, sest-
dien Ikšķilē uzrunājot Latvijas 
politiski represēto personu 23. 
salidojuma dalībniekus, norādīja 
Valsts prezidents Egils Levits.

Valsts prezidenta kancelejā 
aģentūru LETA informēja – Le-
vits pauda, ka pēdējā laikā ne 
tikai Latvijā, bet arī vairākās 
Eiropas valstīs, it sevišķi Igau-
nijā, Somijā, kas tieši robežojas 
ar Krieviju, tāpat arī Čehijā, kas 
ir Eiropas Savienības prezidentū-
ras valsts, sākusies diskusija par 
krievu tūristiem Eiropā.

“Vai tas ir politiski un morā-

li attaisnojami: kamēr krievu 
armija slepkavo un dedzina 
Ukrainā, krievu tūristi mie-
rīgi atpūšas Eiropā?” retoriski 
vaicājis prezidents.

Levits atgādināja, ka Latvija 
tūristu vīzas jau neizsniedz kopš 
kara pirmās dienas – 24. februā-
ra, taču citas valstis turpina tās 
izsniegt. Latvijā krievu tūristi ie-
brauc ne tikai ar Latvijas, bet arī 
citu Šengenas valstu, piemēram, 
Somijas vai Itālijas izsniegtajām 
tūristu vīzām.

Ņemot to vērā, Levits uzskata, 
ka Latvijai kopā ar Somiju, 
Igauniju, Čehiju un citām līdzīgi 
domājošām valstīm ir jāizvirza 
prasība turpmāk jau Eiropas 

līmenī pārtraukt tūristu vīzu 
izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. 
Tās būtu papildu sankcijas pret 
Krieviju.

Vienlaikus prezidents zinot, 
ka virkne Eiropas valstu, kur 
krievu tūristi atstāj daudz nau-
das, par šādu priekšlikumu nebūs 
sajūsmā. Arī Vācijas kanclers par 
to ir izteicis šaubas. “Taču es uz-
skatu, ka par to ir jārunā. Jārunā 
principa pēc,” uzsvēra Levits.

Tāpat prezidents uzskata, ka 
vienlaikus būtu jāpārskata Latvi-
jā jau izdotās uzturēšanās atļau-
jas un vīzas. Tiem, kuri atbalsta 
Krievijas agresiju, tās būtu jā-
anulē. Taču jebkurā gadījumā tās 
principā vairs nebūtu jāpagarina, 

izņemot, ja konkrētā gadījumā ir 
pierādīti īpaši apstākļi.

Arī tiem Latvijas pastāvīga-
jiem iedzīvotājiem, kuri turpmāk 
pieņems Krievijas pilsonību, uz-
turēšanās atļaujas vairs nedrīkst 
izsniegt, un viņiem mūsu valsts 
būtu jāpamet, uzskata prezidents.

“Iepriekšējo valdību tirgoša-
nās ar uzturēšanās atļaujām, to 
nepamatotais devīgums, Krievi-
jas pilsoņiem piešķirot uzturēša-
nās atļaujas, aiz kā tikai slēpās 
dažu politbiznesmeņu savtīgās 
intereses, ir radījis drošības ris-
kus un veicinājis divvalodību. Ir 
laiks revidēt šīs neveiksmīgās un 
bīstamās politikas sekas,” uzsvē-
ris Levits.w

“Memory Water” 
būs jāmaksā sods 

Salmans Rušdi joprojām 
atrodas slimnīcā

Trešdaļa  
stūrē runājot

Vairāk nekā trešdaļa jeb 
35% autovadītāju pie stūres 
mēdz runāt pa telefonu, nelie-
tojot brīvroku sistēmu, gandrīz 
tikpat daudzi jeb 34% dzer kafi-
ju, bet 24% atzīst, ka pie stūres 
mēdz arī ēst, liecina “Carlsberg 
0.0 atbildīgas braukšanas in-
deksa” dati.

Pētījums apliecina, ka 7% 
autovadītāju mēdz rakstīt 
ziņas telefonā, braucot pie 
stūres, bet 2% lasa ziņas vai 
pēta jaunumus sociālajos tīk-
los. 43% norādījuši, ka ne-
mēdz pie stūres darīt vēl 
citas lietas.

Autovadītāju atbildes 
liecina, ka ar blakus lietām 
pie stūres biežāk nodarbojas 
vīrieši.w

Spānijā, spēcīgam vējam 
daļēji sagraujot vienu no 
skatuvēm, deju mūzikas festivālā 
netālu no Valensijas valsts 
austrumos sestdienas rītā gājis 
bojā viens cilvēks, bet 17 guvuši 
ievainojumus. Laikapstākļu 
dēļ festivāla norise līdz 
turpmākajam ir apturēta. Naktī 
uz sestdienu Valensijas apkārtnē 
vēja ātrums brāzmās sasniedza 
23 metrus sekundē.

Igaunijā aizturēti divi 
Krievijas totalitārajam režīmam 
lojālā laikraksta “Izvestija” 
žurnālisti, kuriem anulētas 
vīzas un uz trim gadiem 
aizliegta ieceļošana Eiropas 
Savienībā (ES). Viņu vīzas atzītas 
par nederīgām, jo uzrādītie 
ieceļošanas mērķi nav atbilduši 
faktiskajiem, teikts Igaunijas 
varasiestāžu oficiālajā lēmumā 
par Ksenijas Soldatovas un 
Dmitrija Timofejeva izraidīšanu. 
“Izvestija” apgalvo, ka žurnālisti 
Igaunijā esot uzturējušies kā 
tūristi, taču neesot varējuši 
ignorēt pēdējos notikumus 
un nolēmuši sagatavot 
materiālus par vīzu izsniegšanas 
ierobežojumiem Krievijas 
pilsoņiem un pieminekļa statusa 
atņemšanu komunistiskās 
okupācijas laikā Narvā uz 
postamenta uzliktajam PSRS 
karaspēka tankam. 

Lielbritānijas atpūtniekiem 
un futbola līdzjutējiem sestdien 
nācās samierināties ar lielām 
grūtībām, jo visā valstī vilcienu 
lokomotīvju mašīnisti sāka 
kārtējo streiku. 24 stundas ilgajā 
streikā piedalījās arodbiedrības 
“Aslef” biedri un deviņu dzelzceļa 
uzņēmumu darbinieki, kuri 
pieprasa algu paaugstināšanu 
un darba apstākļu uzlabošanu. 
Streiks paralizējis lielu daļu 
no Lielbritānijas dzelzceļa 
tīkla, un dažviet pārtraukti visi 
pakalpojumi.

Minhenē notiekošajā Eiropas riteņbraukšanas čempionātā vizuāli iespaidīgs 
lēciens padevies Lielbritānijas sportistei Sašai Pardou. Lai gūtu panākumus BMX 
frīstailā, iespējams, tiešām nedaudz jāprot lidināties mākoņos.
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Augstākajai tiesai atsako-
ties ierosināt kasācijas tiesve-
dību, stājies spēkā apgabaltiesas 
spriedums, ar kuru noraidīta 
uzņēmuma “Memory Water” 
prasība par soda atcelšanu sais-
tībā ar negodīgu komercpraksi, 
aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Administratīvā apgabaltiesa 
8. aprīlī noraidīja SIA “Memory 
Water” prasību, ar kuru tika lūgts 
atcelt Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centra (PTAC) lēmumu par 
uzņēmuma sodīšanu saistībā ar 
negodīgu komercpraksi. Tiesa arī 
noraidīja uzņēmuma prasību par 
250 000 eiro mantiskā kaitējuma 
atlīdzināšanu.

Arī Administratīvā rajona 
tiesa iepriekš noraidīja uzņēmu-

ma prasību, bet uzņēmums par 
spriedumu iesniedza apelācijas 
sūdzību.

2020. gada decembrī PTAC 
pieņēma lēmumu patērētāju 
kolektīvo interešu pārkāpuma 
lietā, kurā par konstatēta-
jiem pārkāpumiem “Memory 
Water” tika piemērota soda 
nauda 15 000 eiro apmērā, 
aizliegta lēmumā konstatē-
tās negodīgās komercprak-
ses īstenošana, kā arī uzlikts 
pienākums mainīt produktu 
marķējumu.

Jāņa Pļaviņa dibinātā uzņē-
muma “Memory Water” īpaš-
niece ir Tatjana Pļaviņa, bet 
uzņēmuma valdes loceklis līdz 
2019. gadam bija J. Pļaviņš.w

Pasaulslavenais rakstnieks 
Salmans Rušdi joprojām atro-
das slimnīcā pēc vairākkārtējas 
saduršanas uz skatuves Ņu-
jorkas rietumos, kā rezultātā 
viņš var zaudēt aci, sestdien 
tiesas procesa laikā paziņoja 
prokurors.

75 gadus vecais godalgotais 
autors, kura darbi viņam gadu 
desmitiem ir radījuši nāves 
draudus, piektdien gatavojās 
nolasīt lekciju Šautaukas insti-
tūtā, kad kāds vīrietis uzlēca 
uz skatuves un iedūra Rušdi 
vairākās vietās, tostarp kak-
lā un vēderā.

Uz skatuves nekavējoties 
metās sarīkojuma darbinieki un 
apmeklētāji, aizturot aizdomās 

turamo, kurš identificēts kā 24 
gadus vecais Hadi Matars. 

Autoram ir trīs durtas brū-
ces kakla priekšējā labajā pusē, 
četras durtas brūces vēderā, 
durta brūce labajā acī un krū-
tīs, kā arī plēsta brūce labajā 
augšstilbā, norāda apgabala 
prokurors.

Rušdi 1988. gada romāns 
“Sātaniskās vārsmas” daļā 
musulmaņu izsauca milzu sa-
šutumu, jo, viņuprāt, tas zaimo 
pravieti Muhamedu. Toreizē-
jais Irānas augstākais vadītājs 
ājatolla Homeinī izdeva fatvu 
par Rušdi nogalināšanu. Par 
rakstnieka galvu islāmisti izslu-
dināja atlīdzību, kas joprojām 
ir spēkā.w


