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1934. Alkatrasas salā 
atklāja slaveno cietumu.

1948. Dzimis Jans 
Palahs, čehu students, 
kurš sadedzinājās protesta 
akcijā Prāgā pret “Prāgas 
pavasara” apspiešanu.

1981. Prezentēts pirmais 
personālais dators IBM PC.

1984. ASV prezidents 
Ronalds Reigans tehnikas 
pārbaudes laikā pirms radio 
uzrunas kļūdas dēļ tiešajā 
ēterā paziņoja: “Amerikas 
pilsoņi, esmu priecīgs jums 
šodien paziņot, ka esmu 
parakstījis likumu, kas uz 
visiem laikiem pasludina 
Krieviju ārpus likuma. Mēs 
sākam bombardēšanu piecu 
minūšu laikā.”

2003. NATO pārņēma 
Kabulas miera uzturēšanas 
spēku vadību, uzsākot pirmo 
operāciju ārpus Eiropas 54 
gadus ilgajā vēsturē.

ŠAJĀ DIENĀ
FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.
FOTO – AFP/LETA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Turpinot izmeklēšanu 
maksātnespējas administratora un 
advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavī-
bas lietā, Valsts policija aizturējusi 
vēl vienu personu. Šogad maijā po-
licija paziņoja, ka izdevies noskaid-
rot Bunkus slepkavībā faktiski visu 
iesaistīto personu ķēdi, sākot no 
pasūtītāja un beidzot ar organizē-
tāju un izpildītāju. 24. maijā tikušas 
aizturētas vairākas personas, 
tostarp izpildītājs un pasūtītājs. 
Policija norādīja, ka izmeklēšanā 
aizvien notiek aktīvs darbs, tāpēc tā 
atturas no plašākiem komentāriem, 
tostarp par aizturēto personu un 
izmeklēšanas niansēm.

Latvija. Satversmes aizsardzī-
bas biroja Totalitārisma seku do-
kumentēšanas centrs konstatējis, 
ka septiņu 14. Saeimas deputātu 
kandidātu vārdi atrodas Valsts dro-
šības komitejas kartotēkā. Kopumā 
centrā pārbaudīta 1832 deputātu 
kandidātu atbilstība “Saeimas 
vēlēšanu likuma” normām. Saeimā 
nevar ievēlēt personas, kuras ir 
ārvalstu valsts drošības dienestu, 
izlūkdienestu vai pretizlūkošanas 
dienestu štata darbinieki, vai perso-
nas, kuras ir bijušas PSRS, Latvijas 
PSR valsts drošības dienesta, 
izlūkdienesta vai pretizlūkošanas 
dienesta štata darbinieki. Nav liegts 
kandidēt tiem, kas sadarbojušies ar 
PSRS vai ārvalstu valsts drošības 
dienestiem un izlūkdienestiem kā 
ārštata darbinieki.

Latvija. Mūžībā devies Rīgas 
domes deputāts, bijušais Valsts 
policijas priekšnieks Ints Ķuzis. 
Viņš dzimis 1962. gadā, mācījies 
Minskas Augstākajā milicijas skolā 
un Latvijas Policijas akadēmijā. Par 
Valsts policijas priekšnieku viņš kļu-
va 2011. gadā un šo amatu ieņēma 
līdz pat 2020. gadam. Ķuzis bija 
informējis, ka 2020. gadā viņam 
atklāja aizkuņģa dziedzera audzēju.

Krievija pašlaik ir lielā-
kais drauds Eiropai, vakar 
Rīgā žurnālistiem uzsvēra 
ASV aizsardzības ministrs 
Loids Ostins, kurš ieradies 
vizītē Latvijā. Šī ir pirmā ASV 
aizsardzības ministra vizīte 
Latvijā, kopš valsts iestājās 
NATO 2004. gadā.

Ostins uzsvēra, ka ASV vien-
mēr iestāsies par Latvijas brīvību 
un tās teritoriālo nedalāmību. 
Tieši tāpēc ir svarīgi palīdzēt 
Ukrainai, lai tā uzvar karā pret 
Krieviju. “Krievija ir izvēlējusies 
agresiju un karu. Tā nogalina Uk-
rainas civiliedzīvotājus, iznīcina 
svarīgo infrastruktūru,” uzsver 

Ostins, papildinot, ka Krievija 
pašlaik ir lielākais drauds Eiropai.

ASV ministrs vērtēja, ka 
Krievijas iebrukums Ukrainā ir 
padarījis NATO spēcīgāku. Arī 
Somijas un Zviedrijas iestāšanās 
NATO turpinās palielināt drošī-
bu reģionā. Vienlaikus politiķis 
pauda nostāju, ka Krievijai NATO 
nav jāuztver kā drauds, jo NATO 
ir aizsardzības alianse. Tomēr 
“Krievijai ir svarīgi saprast, ka 
jebkurš uzbrukums NATO da-
lībvalstij automātiski nozīmēs 
karu pret visu NATO”, atgādināja 
Ostins.

Viņš norādīja, ka ASV kopā 
ar sabiedrotajiem dara daudz, 

Krieviju nosauc par lielāko draudu Eiropai
lai Ukraina šajā kara uzvarētu. 
ASV katru nedēļu apspriež ar 
Ukrainu kara gaitu, lai izprastu, 
kādi ieroči ir nepieciešami. “Mēs 
turpināsim palīdzēt Ukrainai, no-
gādājot spēcīgus ieročus, kuri ir 
parādījuši, ka tie ir efektīvi karā 
pret Krieviju, un mēs to darīsim 
tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” 
uzsvēra Ostins.

Savukārt Latvijas Aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks norā-
dīja, ka Latvija novērtē draudzību 
starp abām valstīm. Tikšanās lai-
kā tika apspriesti vairāki jautā-
jumi, tai skaitā Krievijas agresija 
Ukrainā, kā arī iespējas NATO 
drošības stiprināšanai. 

Ar ASV aizsardzības minis-
tru tikās arī Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš, un abas amat-
personas pārrunāja Latvijas un 
ASV divpusējo sadarbību dro-
šības jomā un tās tālāko stipri-
nāšanu, NATO samitā Madridē 
pieņemto lēmumu iedzīvināšanu 
un atbalsta turpināšanu Ukrai-
nai cīņā pret Krievijas militāro 
agresiju. Puses pārrunāja arī 
divpusējās sadarbības stipri-
nāšanas iespējas, tostarp bru-
ņojuma iegādē – Latvija no ASV 
ir iegādājusies “Black Hawk” he-
likopterus, kā arī plāno iegādā-
ties “Himars” raķešu artilērijas 
sistēmas.w

Pēc otrdien Krievijas okupē-
tās Krimas kara lidlaukā noti-
kušajiem sprādzieniem izskan 
dažādas versijas par to, kāds 
bijis to iemesls un kādi ieroči 
varētu būt izmantoti. Novofe-
dorivkas aerodroms ir viens 
no galvenajiem Krievijas aviā-
cijas lidlaukiem. No tā Krievi-
jas armija veic uzlidojumus un 
bombardē Zaporižjas, Mikola-
jivas un Hersonas apgabalus. 
Novofedorivku masveidā tagad 
steidz pamest tūristi un vietējie 
iedzīvotāji; izbraucot no pilsēti-
ņas, veidojas sastrēgumi. Sprā-
dzienos gājis bojā viens cilvēks, 
bet 13 ievainoti, ziņo Krievijas 
propagandas mediji.

Ukrainas bruņotie spēki 
informē, ka sprādzienos iz-
nīcinātas deviņas Krievijas 
kara lidmašīnas. Krievijas 
Aizsardzības ministrija izskaid-
roja sprādzienus ar “munīcijas 
detonāciju”. Tomēr ekspertu un 
amatpersonu izteikumi vedina 
domāt, ka Ukraina lidlaukam 
devusi triecienu. ASV domnīcas 

“Kara pētījumu institūts” ana-
lītiķi pieļauj, ka Kremlim nav 
īpaša iemesla vainot Ukrainu 
uzbrukumā, nodarot postīju-
mus, jo tas demonstrētu Krie-
vijas pretgaisa aizsardzības 
sistēmu neefektivitāti.

No Ukrainas kontrolētās 
teritorijas šis Krimas lidlauks 
atrodas vairāk nekā 200 kilo-
metru attālumā, kas nozīmē, ka 
trieciens dots ar tālas darbības 
artilēriju. Vienlaikus izskanējis 
arī viedoklis, ka triecienu Uk-
raina varētu būt īstenojusi no 
okupētās teritorijas, ko tā spējot 
paveikt.

Vairāki analītiķi uzsver ne 
tikai šī trieciena militāro, bet 
arī politisko nozīmi, ņemot vērā, 
cik Krievijai būtiska ir Krima 
un cik triumfāli Vladimirs Pu-
tins 2014. gadā paziņoja, ka tā 
ir “atgūta”. Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis teicis, 
ka Krievijas karš pret Ukrai-
nu sākās ar Krimas okupāciju 
un tam jābeidzas ar Krimas 
atbrīvošanu.w

Ķīna atkāpusies no solījuma 
nesūtīt karaspēku vai jaunu ad-
ministrāciju uz Taivānu gadīju-
mā, ja tā pārņems kontroli pār 
salu. Taivāna un kontinentālā 
Ķīna tiek pārvaldītas atsevišķi, 
kopš 1949. gadā šajā salā patvē-
rās pilsoņkarā sakautā Ķīnas 
Republikas nacionālistu valdī-
ba. Pašreiz Ķīna pie Taivānas 
turpina militārās mācības, kas 
tika sāktas pagājušajā nedēļā 
pēc tam, kad vizītē salā ieradās 
ASV Kongresa Pārstāvju palātas 
spīkere Nensija Pelosi.

Iepriekšējos divos dokumen-
tos, kuros 1993. un 2000. gadā 
tika izklāstīta Ķīnas nostāja 
Taivānas jautājumā, bija teikts, 
ka pēc “atkalapvienošanās”, ar 

ko domāta kontroles atgūša-
na pār salu, Pekina neizvietos 
Taivānā karaspēku un nesūtīs 
uz turieni administrāciju. Šī 
frāze ļāva domāt, ka gadīju-
mā, ja Ķīna iegūtu kontroli 
pār salu, Taivāna saglabātu 
zināmu autonomiju, kļūstot 
par Ķīnas īpašo administratīvo 
reģionu. Taču jaunākajā doku-
mentā šāda solījuma vairs nav. 
Pazudusi arī 2000. gada doku-
mentā iekļautā frāze, ka “par 
visu iespējams vienoties”, ja Tai-
vāna pieņem, ka ir tikai viena 
Ķīna. Taivāna nosodījusi Ķīnas 
jaunāko dokumentu, paziņojot, 
ka tas ir pilns ar meliem, ignorē 
faktus un to, ka Taivāna ir su-
verēna valsts.w

Reaģējot uz Briseles signā-
liem, ka tā joprojām nav apmie-
rināta ar Polijas tiesu sistēmas 
reformām, Varšava brīdinājusi, 
ka varētu vērsties pret Eiropas 
Savienību, ja poļi nesaņems savu 
daļu no līdzekļiem, kas atvēlēti 
atlabšanai pēc Covid-19 pandē-
mijas. Polijai grantos un aizde-
vumos no ES tautsaimniecības 
atveseļošanas fondiem pienākas 
35 miljardi eiro, taču līdzek-
ļu piešķiršana ir apturēta 
Varšavas domstarpību dēļ 
ar Briseli par tiesu sistēmas 
reformām, kas, kā apgalvo Ei-
ropas Komisija, esot pretrunā ar 
demokrātijas standartiem.

Polijas valdošā konservatīvā 
partija “Likums un taisnīgums” 
atkārtoti norādījusi, ka tiesu 
sistēmas reformas nepiecieša-
mas, lai tā sāktu strādāt efektī-
vāk, un noliedz, ka notiktu poli-
tiska tiesu ietekmēšana. “Ja būs 
mēģinājumi bloķēt maksājumus 
un Eiropas Komisija mēģinās 
izdarīt uz mums spiedienu, 
mums nebūs citas izvēles kā 
atklāt uguni no visiem stobriem, 
kas ir mūsu arsenālā, atbildot 
ar viesuļuguni,” izteicies parti-
jas ģenerālsekretārs Kšistofs 
Soboleskis. Iespējams, Varšava 
varētu uzlikt veto atsevišķiem 
ES lēmumiem.w

Draud Briselei

Stiprina cerības par 
okupantu padzīšanu

Ķīna atkāpusies no solījuma

Somijas galvaspilsētā Helsinkos demontēts pie-
mineklis “Pasaules mieram”, ko PSRS norieta gados 
Helsinki saņēma kā dāvanu no Maskavas.
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