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Ferdinanda Magelāna 
ekspedīcijas kuģiem – 
“Victoria” – atgriezās 
Spānijā un kļuva 
par pirmo kuģi, kas 
apceļojis apkārt 
zemeslodei.

1936. Hobārtas 
zoodārzā nomira 
pēdējais zināmais 
Tasmānijas tīģeris 
Bendžamins, kas, 
iespējams, bija mātīte. 

1991. Padomju 
Savienība atzina 
Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas neatkarību.

2005. Kalifornija 
kļuva par ASV pirmo 
štatu, kas atļāva viena 
dzimuma pāru laulības. 

2011. Krievija 
sāka pārsūknēt gāzi 
pa cauruļvadu “Nord 
Stream”, kas pa Baltijas 
jūru savieno Viborgu 
Krievijā un Greifsvaldi 
Vācijas ziemeļos.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Līdz pirmdienas rītam glā-
bējiem nebija izdevies atrast 
nevienu cilvēku no lidmašīnas, 
kas svētdienas vakarā avarēja 
Baltijas jūrā, netālu no Ventspils, 
intervijā TV3 pastāstīja Nacio-
nālo bruņoto spēku (NBS) Jūras 
meklēšanas un glābšanas koor-
dinācijas centra vadītājs Pēteris 
Subbota.

Meklēšanas darbi noritējuši 
visu nakti, taču jūrā pamanīts 
tikai viens lidmašīnas atlūzu 
gabals un plankums ar pastip-
rinātu gružu koncentrāciju, kas 
varētu būt saistīts ar negadīju-
mu. Lielākā atlūza vakar nogā-
dāta Ventspilī.

Subbota stāstīja, ka saskaņā 

ar glābēju rīcībā esošo infor-
māciju lidmašīnā bijuši četri 
cilvēki, bet sakari ar lidaparātu 
pazuduši jau ilgu laiku pirms 
avārijas.

Meteoroloģiskie apstākļi 
meklēšanas darbiem pirmdien 
bija diezgan labvēlīgi. Apsekot 
avārijas vietu devās arī Valsts 
robežsardzes helikopters. Pēc 
tam tiks lemts, kā īstenot tālā-
kos meklēšanas darbus, pastās-
tīja Subbota.

Savukārt Latvijas Televīzi-
jā viņš stāstīja, ka meklēšanas 
darbi notika 6x6 kilometrus lielā 
teritorijā, kur jūras dziļums ir ap 
60 metriem. Darbus atviegloja 
tas, ka zināma precīza avārijas 

Nav izdevies atrast jūrā avarējušās lidmašīnas pasažierus
vieta un laiks.

Meklēšanu veikuši divi kras-
ta apsardzes kuģi un viens ro-
bežsargu kuģis, aicināti palīgā 
arī kaimiņvalstu dienesti.

Saskaņā ar vietnes “Flightra-
dar” informāciju, Baltijas jūrā 
netālu no Ventspils avarēja Aus-
trijā reģistrēta privāta pasažieru 
lidmašīna, kas piederējusi vācu 
uzņēmējam Karlam Pēteram 
Grīzemanam, pirmdien apstip-
rinājis viņa uzņēmums “Quick 
Air”. Uzņēmuma pārstāvis at-
teicies apstiprināt Ķelnes laik-
raksta “Express” izplatītās ziņas, 
ka lidmašīnu pilotējis pats Grīze-
mans un ka tajā atradusies viņa 
sieva, meita un meitas draugs. 

Grīzemans Ķelnē bija ietekmīga 
persona, un viņam bija vērā ņe-
mama loma ikgadējo karnevālu 
organizēšanā.

Lidmašīna izlidojusi no He-
resas, Spānijas dienvidos, un 
kontakts ar dienestiem uz ze-
mes pazudis drīz pēc tam, kad 
lidmašīna bija pametusi Ibērijas 
pussalas gaisa telpu, vēsta “Bild”. 
Lidmašīnai vajadzēja nosēsties 
Ķelnes-Bonnas lidostā svētdie-
nas vakarā. Atbilstoši sākotnē-
jai izmeklēšanai, pilots varētu 
būt zaudējis samaņu. Pulksten 
20.37 radaros fiksēts, ka lidma-
šīna strauji zaudēja augstumu 
un ātrumu, pēc tam lidaparāts 
no radariem pazuda.w

Valsts prezidents Egils Le-
vits Saeimā iesniedzis likum-
projektu, lai mainītu Latvijas 
Pareizticīgās baznīcas statusu 
un tā darbotos pilnībā patstā-
vīgi un neatkarīgi, par to va-
kar pēc tikšanās ar parlamenta 
frakciju vadību paziņoja Valsts 
prezidents.

Latvijas Pareizticīgā baz-
nīca darbojas zem Maskavas 
patriarhāta, kas savukārt at-
balsta Krievijā valdošo režīmu 
un šīs valsts karadarbību pret 
Ukrainu. Pēc Levita vārdiem, ar 
viņa piedāvāto likumu tiktu 
atjaunots Latvijas Pareizti-
cīgās baznīcas vēsturiskais 
statuss un izslēgta Maska-
vas patriarha jebkāda vara 

pār baznīcu Latvijā.
Valsts prezidents saklau-

sījis Saeimas frakciju atbalstu 
likumprojekta pieņemšanai. Sa-
vukārt pareizticīgo baznīca par 
šāda likumprojekta virzīšanu “ir 
informēta”.

Atbildot uz jautājumu par to, 
vai baznīcai iekšēji arī būtu jā-
skata šī lieta, Valsts prezidents 
norādīja, ka tas ir baznīcas iek-
šējo statūtu jautājums, kas būs 
“jāpiekārto šim likumam”.

“Atteikšanās no jebkādas 
saites ar Maskavas patriarhu 
ir būtisks jautājums mūsu pa-
reizticīgajiem, visai Latvijas 
sabiedrībai un mūsu nacionā-
lajai drošībai,” uzsver Valsts 
prezidents.w

Zviedrijas tiesa divus kine-
matogrāfistus atzinusi par vai-
nīgiem Baltijas jūrā nogrimušā 
prāmja “Estonia” miera traucē-
šanā. Tiesa atzinusi, ka kapu 
aizsardzība esot nozīmīgāka 
nekā runas un informācijas iz-
platīšanas brīvības aizsardzība.

Filmas uzņemšanas grupa, 
kas vraka izpētei 2019. gada 
septembrī izmantoja tālvadī-
bas zemūdeni, filmēšanas gai-
tā atklāja nogrimušā kuģa 
korpusā četrus metrus lie-
lu caurumu. Dokumentālistu 
atklājums raisījis šaubas par 
oficiālās izmeklēšanas atzinu-
miem. Filmai ir sagatavota arī 
otrā daļa.

Zviedrijas pilsoņi režisors, 

žurnālists Henriks Evertsons 
un operators, jūras dzelmju ek-
sperts Linuss Anderšons tika 
apsūdzēti par “Estonia” vraka 
neaizskaramības pārkāpšanu. 
Tiesa abiem piesprieda attiecīgi 
22 400 un 18 800 kronu (2270 
un 1750 eiro) lielus naudassodus.

Pērn pirmās instances tiesa 
Gēteborgā abus filmas “”Esto-
nia” – atklājums, kas maina 
visu” veidotājus attaisnoja ap-
sūdzībās par tā dēvētā “Estonia” 
likuma pārkāpšanu.

Lai gan Evertsons un An-
deršons pērn februārī uzvarēja 
prāvā pirmās instances tiesā, 
apelāciju tiesa šogad februārī 
nolēma, ka lieta ir atkārtoti iz-
skatāma.

Siguldas novadā demon-
tēti trīs okupācijas laikā 
uzstādīti akmeņi, kas saistīti 
ar padomju režīmu, “jo tiem 
nav vietas neatkarīgas un 
brīvas Latvijas teritorijā, 
tostarp Siguldas novadā”, 
aģentūru LETA informēja 
pašvaldībā.

Pašvaldības speciālisti 
demontējuši Panfilova divīzi-
jai par godu novietoto piemi-
nekli Kniediņu pusē Mālpilī, 
kur bija notikušas kaujas un 
apbedīti kritušie padomju 
karavīri, kuri pārapbedīti 
Mālpils kapos, pieminekli 
Siguldā pie Peldu ielas, kas 
uzstādīts vietā, kur 1927. 
gada augustā notika nele-
gāla Latvijas komunistis-
kās Jaunatnes savienības 
Vislatvijas konference, kā 
arī akmeni Stacijas un Gāles 
ielas krustojumā Siguldā, 
kas tur novietots, godinot 
padomju karavīrus.w

Demontēti 
akmeņi

Piedāvā saraut baznīcas 
saites ar Maskavu

Kinematogrāfisti vainojami 
miera traucēšanā

Aptuveni 1000 airētāju 230 laivās pa Sēnas upi devās Eifeļa torņa virzienā, 
piedaloties 37. ikgadējā regatē “Ceļojums cauri Parīzei”.

CEĻOJUMS

Afganistānas 
galvaspilsētā Kabulā pirmdien 
sprādzienā pie Krievijas 
vēstniecības nogalināti 
divi diplomātiskās misijas 
darbinieki, pavēstījusi Krievijas 
Ārlietu ministrija. Atsaucoties 
uz anonīmiem avotiem, 
Krievijas ziņu aģentūra “RIA 
Novosti” vēsta, ka sprādzienā 
dzīvību zaudējuši un ievainoti 
15 līdz 20 cilvēki. Sprādziens 
noticis brīdī, kad Krievijas 
diplomāts bija iznācis pie 
rindā stāvošajiem cilvēkiem, 
lai nosauktu vīzu kandidātu 
vārdus.

Ukrainas bruņotie spēki 
atbrīvojuši vēl trīs apdzīvotās 
vietas – divas dienvidu virzienā 
un vienu Doneckas apgabalā 
–, kā arī pavirzījušies uz 
priekšu Lisičanskas-Siverskas 
virzienā, videouzrunā 
sacījis Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis. Pēc visa 
spriežot, runa ir par Doneckas 
apgabala Ozernes ciema 
atbrīvošanu. Ciems atrodas 
Siverskijdonecas ziemeļu 
krastā, dienvidaustrumos no 
Limanas. Hersonas apgabalā 
ukraiņu spēki atbrīvojuši 
Visokopiļju.

Lielbritānijā cīņā 

par Konservatīvās partijas 
līdera amatu vakar uzvarēja 
līdzšinējā ārlietu ministre Liza 
Trasa, kura automātiski kļūs arī 
par nākamo premjerministri. 
Par Trasu balsojuši 81 326 
Konservatīvās partijas biedri, 
kamēr viņas sāncensi bijušo 
finanšu ministru Riši Sunaku 
atbalstījuši 60 399 toriji.


