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1606. Angliju 
pamet kuģi “Susan 
Constant”, “Godspeed” un 
“Discovery”, kuri Amerikā 
nogādā kolonistus, kas 
Džeimstaunā izveidoja 
pirmo no 13 kolonijām, uz 
kuru bāzes vēlāk izveidojās 
ASV.

1965. Šarls de Golls 
Francijas prezidenta 
vēlēšanās uzvarēja Fransuā 
Miterānu.

1983. No Brazīlijas 
Futbola konfederācijas 
mītnes Riodežaneiro 
nozaga oriģinālo FIFA 
Pasaules kausu.

1997. Uz ekrāniem 
nonāca filma “Titāniks” 
ar Leonardo di Kaprio un 
Keitu Vinsletu galvenajās 
lomās.

2001. Teroristu 
uzbrukumos sagrautajā 
Pasaules Tirdzniecības 
centrā Ņujorkā pēc trīs 
mēnešu darba apdzēsa 
pēdējo ugunsgrēku.
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Ārlietu ministrija (ĀM) pēdē-
jo mēnešu laikā novēro satrau-
cošu tendenci, ka sociālajos tīk-
los starptautiskās organizētās 
noziedzības grupējumi aktīvi 
vervē Latvijas valstspiederīgos, 
piedāvājot pārvadātāju darbu 
Eiropas valstīs – Ungārijā, Če-
hijā, Horvātijā, Polijā un Serbijā.

Darba piedāvājums un so-
lītais atalgojums ir vilinošs, 

tāpēc, pēc ĀM rīcībā esošajām 
ziņām, tam jau ir piekrituši vai-
rāki desmiti Latvijas valstspie-
derīgo, portāls “Delfi” uzzināja 
ministrijā.

Lai gan vervētāji sola, ka 
darba pienākumos ietilpst preču 
pārvadāšana, realitātē dar-
biniekiem tiek likts Eiropas 
Savienības (ES) teritorijā 
nelegāli ievest imigrantus 

no Irānas, Sīrijas un citām 
trešajām valstīm.

2021. gadā Ungārijā tika 
aizturēti 11 nelegālo migrantu 
pārvadātāji no Latvijas, bet kopš 
šī gada sākuma Latvijas vēstnie-
cība Ungārijā ir saņēmusi ziņas 
jau par 30 gadījumiem. Šādu ga-
dījumu skaits turpina pieaugt.

Vidējais aizturētās personas 
profils ir 20–40 gadus vecs vī-

rietis, kurš ar Latvijā vai kādā 
citā valstī nomātu mikroauto-
busu vai vieglo automašīnu ir 
vedis imigrantus pāri Serbijas–
Ungārijas robežai vai uzņēmis 
tos Ungārijas teritorijā robežas 
tuvumā ar mērķi nogādāt Aus-
trijā.

Par šādu noziedzīgu noda-
rījumu personām draud aiztu-
rēšana un bargi sodi. w

Saseksas hercogs un herco-
giene, kuri pēdējā laikā atsve-
šinājušies no britu karaliskās 
ģimenes un izteikuši tai dažā-
dus pārmetumus, tiks aicināti uz 
prinča Harija tēva karaļa Čārlza 
kronēšanu, atsaucoties uz anonī-
miem avotiem karaļnamā, ziņo 
laikraksts “The Daily Telegraph”.

Ceremonija Londonā plānota 
6. maijā, kad Saseksas hercogu 
dēlam Ārčijam būs ceturtā dzim-
šanas diena. Bekingemas pils 
oficiālu komentāru nav sniegusi, 
tomēr avots uzsvēris, ka karalis 
Čārlzs “mīl abus savus dēlus”.

Gan Bekingemas pils, gan 
Velsas prinča un princeses pār-

stāvji Kensingtonas pilī nav ko-
mentējuši prinča Harija apgal-
vojumus straumēšanas vietnes 
“Netflix” dokumentālajā filmā 
“Harry and Meghan”, ka viņa 
brālis Viljams ir kliedzis uz 
viņu tikšanās laikā Sendrin-
gemas muižā 2020. gada jan-
vārī, kad tika lemts par Sasek-

sas hercoga turpmāko iesaisti 
karaliskajā ģimenē. 

Harijs arī apgalvoja, ka Ken-
singtonas pils tolaik “meloja, 
lai pasargātu brāli”, kad izpla-
tīja paziņojumu, lai noliegtu, ka 
Viljams terorizējis viņu, panā-
kot aiziešanu no karaliskajiem 
pienākumiem.w

Izmeklētāji Vācijā atraduši 
lielu daļu no pirms trim gadiem 
Drēzdenes pilī esošajā muzejā 
nolaupītajām vērtslietām.

Tiesībsargājošās institūcijas 
piektdienas vakarā Berlīnē kon-
fiscējušas 31 atsevišķu priekš-
metu, bet daži no nolaupītajiem 
priekšmetiem joprojām nav at-
rasti.Pirms priekšmetu atraša-
nas notika sarunas starp proku-

ratūru un apsūdzēto advokātiem 
par iespējamu vienošanos.

2019. gada 25. novembrī 
tika nozagts 21 priekšmets 
ar kopumā 4300 dimantiem 
un citiem dārgakmeņiem 
vairāk nekā 113 miljonu eiro 
vērtībā. 

Divi laupītāji muzejā ar cirvi 
sadauzīja vienu no vitrīnām un 
nolaupīja nenovērtējamus ro-

taslietu komplektus, kas rotāti 
ar dimantiem un rubīniem un 
datējami ar 17. un 18. gadsimtu.

Aizdomās turētie pirms 
laupīšanas sarīkoja uguns-
grēku, lai pārrautu elektroapgā-
di un nedarbotos ielas apgaismo-
jums pie muzeja. Pēc laupīšanas, 
pa ceļam uz Berlīni, viņi aizde-
dzināja automašīnu pazemes 
autostāvvietā un sabojāja 61 

automašīnu.
Aizdomās turamie darbo-

jas arābu noziedznieku bandā 
“Remmo klans”. Šī banda tiek 
vainota arī par 100 kilogramu 
smagās Kanādas monētas “Lielā 
kļavas lapa” nolaupīšanu 2017. 
gadā Bodes muzejā. Tā ir viena 
no pasaules lielākajām zelta mo-
nētām. Monēta nav atrasta, un 
tiek uzskatīts, ka tā ir sadalīta. w

Džolija 
aizies 
no amata

Holivudas aktrise Andže-
līna Džolija paziņojusi par 
savu aiziešanu no ANO bēg-
ļu lietu aģentūras UNHCR 
vēstnieces amata, kurā viņa 
bijusi kopš 2001. gada.

Džolija sacīja, ka bēgļi ir 
“cilvēki, kurus es pasaulē vis-
vairāk apbrīnoju” un ka viņa 
tagad pievērsīsies darbam or-
ganizācijās, kuras “vada cilvēki, 
kurus vistiešāk skāruši [bruņo-
ti] konflikti”.

Džolija sociālo mediju plat-
formā Instagram raksta, ka 
pavadīs savu atlikušo mūžu, 
strādājot ar bēgļiem.

UNHCR paziņojumā atzinīgi 
novērtēja viņas nenogurstošo 
darbu vairāk nekā 60 misijās 
dažādās valstīs, tostarp Je-
menā un Burkinafaso, un no-
sauca viņu par vienu no vis-
ietekmīgākajām bēgļu tiesību 
aizstāvēm.w

Vācijas kanclers Olafs Šolcs 
sestdien atklāja Vācijā pirmo 
sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) 
termināli, kas atrodas valsts 
ziemeļos Lejassaksijas pilsētā 
Vilhelmshāfenē. Peldošais 
terminālis pie Ziemeļjūras 
krastiem izveidots, lai mazinātu 
Vācijas atkarību no Krievijas 
gāzes piegādēm. Plānots, ka 
termināļa jauda būs 7,5 miljardi 
kubikmetru dabasgāzes gadā, 
kas ir vairāk nekā 8% no 2021. 
gada gāzes patēriņa Vācijā.

Peru Kongress noraidījis 
ieceri par parlamenta 
pirmstermiņa vēlēšanu 
rīkošanu. Protestētāji pieprasa 
parlamenta atstādinātā 
prezidenta Pedro Kastiljo 
atbrīvošanu, viņa pēcteces 
Dinas Boluartes atstādināšanu 
un jaunu vēlēšanu sarīkošanu. 
Nekārtību dēļ valstī slēgtas 
vairākas lidostas. Arī 
starptautiskā lidosta Kusko, 
ko izmanto uz Maču Pikču 
braucošie tūristi. Kusko 
iestrēguši aptuveni 5000 tūristu, 
kuri gaida iespēju pamest Peru.

Malaizijā, netālu no 
galvaspilsētas Kualalumpuras, 
piektdien notika zemes 
nogruvums, kurā gāja bojā 
vismaz 24 cilvēki, bet apmēram 
10 pazuduši bez vēsts. Zemes 
nogruvums notika agrā rītā 
pie Batangkali pilsētas esošā 
kempingā, kad tur atradās 
vairāk nekā 90 cilvēku, kas 
pārsvarā bija aizmiguši. 
Kempingu netālu no kalnu 
kazino kūrorta bija ierīkojusi 
kāda lauku saimniecība bez 
licences. 

Šīgada pirmais sniegs sasniedzis arī Islandes galvaspilsētu Reikjaviku, kur baltā 
iekrāsojies arī jūrasbraucēja Leifa Eriksona memoriāls un Hallgrimura baznīca.
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