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1905. Dzimis franču 
filozofs un rakstnieks Žans 
Pols Sartrs.

1933. Vācijā aizliedza 
politiskās partijas, izņemot 
nacistu partiju.

1934. Turcijā atcēla 
Osmaņu impērijas titulus 
un goda vārdus, ieviešot 
uzvārdus.

1963. Par Romas 
pāvestu kļuva Pāvils VI.

2004. “SpaceShipOne” 
kļuva par pirmo privāto 
pilotēto kosmisko 
lidaparātu, kas veicis 
kosmisko lidojumu.
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Irānas ultrakonservatīvais 
garīdznieks Ebrahims Raisi 
uzvarējis prezidenta vēlēšanās, 
iegūstot 61,95% balsu. 
Nobalsojuši 48,8% no Irānas 
vairāk nekā 59 miljoniem 
balsstiesīgo vēlētāju, kas ir 
rekordzems rādītājs prezidenta 
vēlēšanās. No pieciem 
kandidātiem Raisi jau iepriekš tika 
uzskatīts par favorītu. Vēlēšanas 
notika laikā, kad Teherāna turpina 
sarunas ar pasaules lielvarām par 
2015. gada kodolpakta likteni, 
vienlaikus sankcijām pakļautās 
valsts sabiedrībā saglabājas 
neapmierinātība ar smago 
ekonomisko un sociālo krīzi.

Lielbritānijas valdošā 
Konservatīvā partija 
parlamenta starpvēlēšanās 
zaudējusi apgabalā, kuru 
kontrolējusi gandrīz 50 gadus. 
Premjerministra Borisa Džonsona 
vadītie toriji cietuši sakāvi 
Česemā un Ameršemā, kas ir 
turīgās vidusšķiras vēlēšanu 
apgabals ziemeļrietumos no 
Londonas. Šoreiz tajā uzvarējusi 
liberāldemokrātu kandidāte Sāra 
Grīna, kas ieguvusi 56% balsu. 
Laikraksts “The Times” norāda, 
ka šī sakāve liek apšaubīt toriju 
stratēģiju, kurā galvenā uzmanība 
tiek pievērsta to vēlēšanu 
apgabalu atkarošanai, kurus 
kontrolē opozīcijā esošie leiboristi, 
nevis savu vēlēšanu apgabalu 
nosargāšanai.

Vācija atzīst savu atbildību 
par noziegumiem, kas saistīti ar 
nacistiskās Vācijas uzbrukumu 
PSRS 1941. gada 22. jūnijā, 
paziņoja kanclere Angela Merkele. 
“Mums, vāciešiem, tas ir pamats 
kaunam,” norādīja Merkele. 
“Gāja bojā miljoniem cilvēku, 
īpaši teritorijās, kas šodien 
pieder Krievijai, Ukrainai un 
Baltkrievijai, kā arī Baltijas valstīs. 
Nedrīkst aizmirst, ka mēs esam 
parādā miljoniem upuru un viņu 
pēctečiem.” Viņa atgādināja, ka, 
neskatoties uz kara šausmām, 
daudzi Berlīnei snieguši izlīgšanas 
roku. Par to Vācija izjūt dziļu 
pateicību, norādīja Merkele.

Atklāj konferenci Eiropas nākotnei
Atklājot Konferenci par 

Eiropas nākotni, tās līdz-
priekšsēdētāji – Eiropas 
Parlamenta (EP) deputāts 
Gijs Verhofstats, Portugā-
les Eiropas Savienības (ES) 
lietu valsts sekretāre Ana 
Paula Zakariaša un Eiropas 
Komisijas (EK) priekšsēdē-
tāja vietniece demokrātijas 
un demogrāfijas jautājumos 
Dubravka Šuica – uzsvēra 
pasākuma nozīmi Eiropas 
nākotnes veidošanā.

Verhofstats norādīja, ka Kon-
ference par Eiropas nākotni zi-
nāmā mērā ir stafetes skrējiens, 
ko aizsāks Eiropas pilsoņi savos 
paneļos, kur viņi definēs vēlmes, 
noformulēs tās, izstrādās reko-

mendācijas un vairāku plenār-
sēžu laikā nodos šo stafeti tālāk, 
kad iesaistītās institūcijas kopā 
ar viņiem apspriedīs priekšli-
kumus, prasības un vajadzības. 
Pamatojoties uz šo informāciju, 
tiks noformulēti konkrēti priekš-
likumi reformām. Savukārt sta-
fetes skrējiena gala posms būs 
reformu apstiprināšana atbilsto-
ši ES līgumiem.

Viņš norādīja, ka Konference 
par Eiropas nākotni ir unikāla 
pieredze. Tā būs pirmā reize, kad 
trīs iestādes – EP, ES Padome un 
EK – kopīgiem spēkiem kopā ar 
nacionālajiem parlamentiem ap-
spriedīs un definēs jaunu vīziju 
Eiropas nākotnei. EP deputāta 
ieskatā, ir jāidentificē tās lietas, 

kas ES darbojas labi un kam būtu 
jāmainās, lai izveidotu tādu ES, 
kas atbilst izvirzītajām prasībām. 
Tāpat būtiski ir atbildēt uz jautā-
jumiem, kā padarīt ES darboties 
spējīgu nākotnē un izturīgāku 
pret dažādiem riskiem.

“Pasaule strauji mainās, un 
tā pilnīgi noteikti negaidīs uz 
mums. Šī mainīgā pasaule nes 
līdzi arī tādus jautājumus, kas 
sniedzas pāri nacionālo dalīb-
valstu robežām,” uzsvēra Kon-
ferences par Eiropas nākotni 
līdzpriekšsēdētājs. Tāpat viņš 
vērsa uzmanību, ka arvien vai-
rāk parādās autoritāri režīmi, 
līdz ar to ir jāsaprot, kā šajā jau-
najā pasaulē aizstāvēt ES ide-
ālus, vērtības, pamatprincipus 

un intereses, kā atšķetināt sa-
strēguma punktu, ko nereti rada 
sarežģītais lēmumu pieņemša-
nas process un dalībvalstu veto 
tiesības, kā radīt vajadzīgo telpu 
reformām, ņemot vērā pilsoņu 
domas un idejas.

Konferences par Eiropas 
nākotni līdzpriekšsēdētāja Za-
kariaša uzsvēra, ka konference 
būs īsts iesaistīšanās process, 
kas noritēs sadarbībā ar ES pil-
soņiem. Savukārt Šuica norādīja, 
ka konference ļaus miljoniem 
ES pilsoņu līdzdarboties un ap-
spriesties, lai kopīgiem spēkiem 
varētu īstenot pārmaiņas un iz-
veidotu Eiropu par tādu vietu, 
kur vēlamies dzīvot un audzināt 
nākamo paaudzi.w

Vakcinācijas pret Covid-19 
procesu Latvijā noslēguši jau 
25,18% iedzīvotāju, liecina Na-
cionālā veselības dienesta dati. 
Ja iedzīvotāji vasarā atliks vak-
cināciju uz rudeni, tas beigsies 
ar “lokdaunu”, prognozē mediķi.

Viņiem nebija jānomirst – tā 
ārsti šobrīd saka par katru hro-
nisku pacientu, kura nāves ie-
mesls ir Covid-19 vai tā izraisīts 
hroniskas slimības saasinājums. 
Hronisko slimību pacientus pret 
Covid-19 potē kopš ziemas. Tie, 
kuri šobrīd slimnīcās mirst, ir 
izvēlējušies nepotēties. Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas 
infektologs Uga Dumpis uzsvē-
ra, ka reanimācijas nodaļā nav 
Covid-19 pacientu, kuri būtu 

vakcinēti.
Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas valdes lo-
ceklis Haralds Plaudis norādīja, 
ka šoruden iespējams novērst 
to cilvēku nāvi, kuru nebija 
iespējams novērst pērn, kad 
vakcīnas nebija pieejamas. Gaidīt 
rudeni un vakcinēties tad esot 
muļķīgākais, ko šobrīd var darīt. 
“Vīruss cirkulē un nepazūd. Un 
nepazudīs, tāpēc gaidīt rude-
ni nevajadzētu. Infekcijas var 
uzvarēt apsteidzoši,” mudināja 
Plaudis. Abi ārsti pauda –  ja būs 
vakcinēti mazāk nekā 70 pro-
centi iedzīvotāju, rudenī atkal 
nāksies pieņemt lēmumus par 
iestāžu slēgšanu un attālinātu 
dzīvi.w

Neskatoties uz koronavīru-
sa pandēmiju, pagājušajā gadā 
pieaudzis cilvēku skaits, kas bēg 
no kara un vajāšanas, kopējam 
pārvietoto personu skaitam 
pārsniedzot 82 miljonus, kas ir 
divreiz vairāk nekā pirms desmit 
gadiem, teikts ANO Bēgļu lietu 
augstā komisāra biroja ziņoju-
mā. Pagājušajā gadā pārvietoto 
personu skaits pieaudzis par ap-
tuveni trim miljoniem, un šobrīd 
kā bēgļi dzīvo viens procents pa-
saules iedzīvotāju.

Ziņojumā norādīts, ka cilvē-
kiem joprojām liek bēgt ieilgu-
šie konflikti Sīrijā, Afganistānā, 
Somālijā un Jemenā, un jaunus 
bēgļu plūdus izraisa vardar-
bības uzliesmojumi tādās 

vietās kā Etiopija un Mo-
zambika. Pārvietoto personu 
skaits turpinājis pieaugt devīto 
gadu pēc kārtas, neskatoties uz 
pandēmijas dēļ ieviestajiem ie-
robežojumiem. Pandēmijas laikā 
“viss pārējais apstājās, ieskaitot 
ekonomiku, taču turpinājās kari, 
konflikti, vardarbība, diskrimi-
nācija un vajāšana, kas liek šiem 
cilvēkiem bēgt”, sacīja biroja va-
dītājs Filipo Grandi.

2020. gada beigās 82,4 mil-
joni cilvēku dzīvoja kā bēgļi vai 
patvēruma meklētāji vai tā dēvē-
tajās iekšējās pārvietošanas no-
metnēs pašu valstīs, salīdzinot 
ar 40 miljoniem 2011. gadā. 42% 
no pasaulē pārvietotajiem cilvē-
kiem ir jaunāki par 18 gadiem.w

Noslēdzoties 2020./2021. mā-
cību gadam, trīs nedēļu pagari-
nājumā sekmes dažādos mācību 
priekšmetos uzlabo 5035 skolēni. 
Pēc Valsts izglītības informācijas 
sistēmas datiem 17. jūnijā, paga-
rinātajā mācību gadā pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs mā-
cās 4956 skolēni, savukārt pri-
vātajās – 79 skolēni. Kā norādīja 
Izglītības un zinātnes ministrijā, 
papildu mācību pasākumi un 
pēcpārbaudījumi ir atļauti 
līdz nākamā mācību gada 
sākumam, tātad līdz augusta 
beigām.

Iepriekšējais mācību gads 
tika pagarināts nepilniem 4000 
skolēnu, kas ir par vismaz 1000 
bērniem mazāk nekā šogad. “Taču 
jāatceras, ka šogad atšķirībā no 
pagājušā gada papildu pasākumi 
ir atļauti arī 10. un 11. klasei. Arī 
tas palielina kopējo skolēnu skai-
tu, kuriem pagarinātā termiņā 
ir iespējams piedalīties papildu 
mācību pasākumos, lai uzlabotu 
savus rezultātus, iegūtu vērtēja-
mu un viņi tiktu pārcelti nāka-
majā klasē,” skaidroja ministrijā.w 

Bangkokā, Taizemē, nabadzīgo rajonu ielās drīz dosies īpaši apmācītais labradors Bra-
vo un citi viņa sugas brāļi, lai pēc sviedru aromāta atpazītu Covid-19 slimniekus.
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