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1832. Amerikāņu ģeo-
logs un ģeogrāfs Henrijs 
Rovs Skūlkrafts atrada 
Misisipi upes izteku.

1923. Kalnos virs Holi-
vudas Losandželosā  
oficiāli novietoja pasaul-
slaveno Holivudas zīmi. 
Sākotnēji uz tās bija 
rakstīts “Hollywoodland”, 
taču pēdējos četrus burtus 
atmeta pēc atjaunošanas 
1949. gadā. 

1985. Īru rokmūziķa 
Boba Geldofa vadībā Liel-
britānijā un ASV vienlaikus 
notika koncerti “Live Aid”, 
kuros Āfrikas badacie-
tējiem tika savākti 60 
miljoni dolāru. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Apelācijā attaisno digitālās televīzijas lietā apsūdzētos 
Rīgas apgabaltiesa vakar, 

apelācijas kārtībā no jauna 
pabeidzot skatīt tā dēvēto 
digitālās televīzijas krimi-
nāllietu, lēma visas apsū-
dzētās personas attaisnot, 
aģentūra LETA noskaidroja 
tiesā.

Rīgas apgabaltiesas Krimi-
nāllietu tiesas kolēģija – tiesas 
sēdes priekšsēdētāja tiesnese 
Aina Nicmane, tiesneses Iveta 
Brimerberga un Daiga Kalniņa 
– norādīja, ka attaisnojoša sprie-
duma pamatā ir “Kriminālproce-
sa likuma” 519. panta 1. punkts, 
proti, tiesa nekonstatēja apsū-

dzēto izdarītajā noziedzīga no-
darījuma sastāvu. Tiesa plašā-
kus komentārus sniegs pēc pilna 
sprieduma sagatavošanas, kam 
sākotnējais termiņš ir 26. jūlijā, 
bet lietas apjoma un juridiskās 
sarežģītības dēļ šis datums var 
mainīties. Šodienas spriedumu 
vēl varēs pārsūdzēt kasācijas 
kārtībā. Ar vakar pasludināto 
spriedumu par nevainīgiem atzī-
ti Andrejs Ēķis, Jurģis Liepnieks, 
Guntars Spunde, Jānis Loze, Ha-
rijs Krongorns, Jānis Svārpstons, 
Jānis Zips, Uldis Kokins, bet kri-
minālprocesu pret Māri Pauderu 
nolemts izbeigt. Jau vēstīts, ka 

šī gada 11. maijā Rīgas apgabal-
tiesa nolēma no lietas nodalīt 
kriminālprocesu apsūdzībā pret 
bijušo “Kempmayer” valdes lo-
cekli Andreju Zabecki. Lieta at-
sevišķi tiks skatīta 7. septembrī. 

Tiesas pieņemtais attaisno-
jušais spriedums ir vairāk nekā 
tendenciozs, aģentūrai LETA 
komentēja prokurors Monvīds 
Zelčs. Viņš paredz, ka par šo tie-
sas spriedumu iesniegs kasāci-
jas protestu, kas tādā gadījumā 
varētu tikt vērtēts Augstākās 
tiesas Senātā. “Pateikt, ka ne-
viens nav vainojams nevienā 
inkriminētajā nodarījumā ir 

dīvaini. Iepriekš četri tiesneši ir 
piekrituši tam, ka ir izdarīti no-
ziegumi, taču tagad trīs tiesneši 
no šīs pašas tiesas pasaka pre-
tējo. Protams, vērtējumi var būt 
dažādi, bet es nevaru piekrist 
tam, ka šādi vērtējumi atšķiras 
tik kardināli,” norādīja Zelčs.

Tagad Zelčs gaidīšot tiesas 
sprieduma motivāciju. Ņemot 
vērā, ka Rīgas apgabaltiesa šo 
lietu skatījusi apelācijas kārtībā, 
Augstākajā tiesā to var pārsū-
dzēt tikai tad, ja var pamatot, 
ka nav pareizi piemērots likums. 
“Pierādījumus Augstākā tiesa 
nevērtēs,” piebilda prokurors.w

Brensons dodas izmēģinājuma 
lidojumā kosmosā 

Igauņu uzņēmums  
plāno iegādāties “Lido” 

Aizliegums  
tikai retajiem 

Šobrīd aizliegums potēties 
ar vakcīnām pret Covid-19 ir 
tikai tiem pacientiem, kuriem 
ir smaga alerģiska reakcija jeb 
anafilakse pret kādu no vakcīnu 
sastāvdaļām, aģentūrai LETA 
pavēstīja Zāļu valsts aģentū-
rā. Pašlaik personas saka, ka 
vakcinēties neiesakot mediķi 
veselības stāvokļa dēļ. 

ZVA norāda, ka smaga 
alerģiska reakcija novēro-
jama ļoti retos gadījumos. 
Aģentūrā informē, ka ZVA šo-
brīd ir saņemti četri blakuspa-
rādību ziņojumi par anafilaktis-
kām reakcijām. Taču Latvijā nav 
konstatēts neviens TTS rakstu-
rīgs gadījums pēc vakcinācijas 
ar Covid-19 vakcīnām. ZVA arī 
uzsver, ka Latvijā nav apstipri-
nāts neviens letāls gadījums, 
kuram būtu noteikta cēloniska 
saistība ar vakcīnu. Vakcīnu 
pret Covid-19 mērķis ir pasargāt 
no saslimšanas pēc inficēšanās 
ar vīrusu, veicinot organisma 
aizsargreakciju pret to.w

Krievijas un Vācijas 
gāzesvada “Nord Stream 2” 
celtniecība tiks pabeigta 
šovasar, svētdien intervijā 
paziņoja projekta uzraugošā 
uzņēmuma “Nord Stream 2 AG” 
ģenerāldirektors Matiass Varnigs. 
Neraugoties uz ASV sankciju 
draudiem, “mums būs cauruļvads, 
kas atbilst visām licencēšanas 
prasībām un starptautiskiem 
nozares standartiem”, norāda 
Varnigs. Viņš pauž cerības, ka 
gāzesvads varētu darbību sākt 
līdz šī gada beigām. Paredzēts, ka 
1230 kilometru garais cauruļvads 
nodrošinās Vācijai līdz 55 
miljardiem kubikmetru Krievijas 
dabasgāzes gadā.

Moldovas parlamenta 
pirmstermiņa vēlēšanās visvairāk 
balsu saņēmusi proeiropeiskās 
prezidentes Maijas Sandu partija 
“Rīcība un solidaritāte”, liecina 
rezultāti, kas iegūti pēc balsu 
saskaitīšanas vairāk nekā 90% 
iecirkņu. PAS ieguvusi 47% 
balsu, bet par šī politiskā spēka 
galvenajiem sāncenšiem – 
komunistu un sociālistu bloku –, 
ko vada eksprezidenti Vladimirs 
Voroņins un Igors Dodons, 
balsojis 31% vēlētāju. Nacionāli 
konservatīvā partija “Šor”, 
ko vada uzņēmējs Ilans Šors, 
saņēmusi 6,65% balsu. 

Lietuva migrantu pieplūduma 
dēļ uz robežas ar Baltkrieviju 
nosūtīs papildu karavīrus, vakar 
paziņoja iekšlietu ministre Agne 
Bilotaite. “Pašlaik uz mūsu 
robežas koncentrēts maksimāls 
Lietuvas Robežsardzes dienesta 
darbinieku skaits, tiek iesaistīti 
arī citi iekšlietu sistēmas 
spēki, un šodien mēs konkrēti 
apspriedām papildu bruņoto 
spēku izmantošanu,” sacīja 
Bilotaite preses konferencē pēc 
Valsts aizsardzības padomes 
sēdes, kuru prezidents Gitans 
Nausēda bija sasaucis, lai 
apspriestu migrantu pieplūdumu 
uz robežas ar Baltkrieviju. 

Dubaijā, kas pazīstama ar pasaulē augstākajiem debesskrāpjiem, tagad izveidots arī 
pasaulē dziļākais baseins nirējiem, kura dziļums ir 60 metri.

Dziļumā

Igaunijas izklaides pakalpoju-
mu un ēdināšanas grupa “Apollo 
Group” plāno iegādāties 51% ēdi-
nāšanas uzņēmuma “Lido” akciju. 
Attiecīgās akcijas “Apollo Group” 
pirks no Igaunijas uzņēmēja Ivara 
Vendelina kompānijas “Mirrow 
Institute”. Darījuma summu pu-
ses neatklāj. Plānotajam darī-
jumam vēl jāsaņem Latvijas 
un Igaunijas konkurences uz-
raugu atļauja. Vendelins, kurš 
ir arī “Apollo Group” līdzīpaš-
nieks, “Lido” 51% akciju iegādi 
nodēvēja par stratēģisku. Viņš 
norādīja, ka ir loģiski apvienot 
“Lido” spēcīgo zīmolu ar pašreizē-
jo “Apollo Group” biznesu. “”Lido” 
17 restorānu un 15 veikalu tīklu 
zina ikviens latvietis un arī ļoti 
daudzi igauņi, un šāda atzīšana 
ir cietā valūta,” pauda Vendelins, 

piebilstot, ka “Lido” bufetes kon-
cepciju ir iespējams uzlabot vēl 
vairāk, un tas būs cienīgs izaici-
nājums “Apollo Group”. Pārējās 
49% “Lido” akcijas arī turpmāk 
piederēs Gunāram Ķirsonam.

Šogad jūnijā par “Lido” lie-
lāko akcionāru kļuva “Mirrow 
Institute” piederošā Igaunijas 
kompānija “Treeland”. Vendelins 
ir mazākuma akcionārs “Apollo 
Group”, kurai pieder grāmatnī-
cas, kinoteātri, filmu izplatīša-
nas kompānija, sulu bāri, sal-
dējuma kafejnīcas un restorāni.  
“Lido” grupa 2019. gadā strādāja 
ar 56,123 miljonu eiro apgrozīju-
mu, kas ir par 4,4% vairāk nekā 
gadu iepriekš, taču koncerns 
cieta zaudējumus 102 778 eiro 
apmērā pretstatā peļņai gadu 
iepriekš.w

Britu miljardieris Ričards 
Brensons svētdien devās savā 
pirmajā kosmosa lidojumā, kura 
laikā vairākas minūtes pavadīja 
bezsvara stāvoklī, bet pēc tam 
atgriezās uz Zemes. Brensona uz-
ņēmuma “Virgin Galactic” divu 
fizelāžu lidmašīna ar diviem 
pilotiem, zem kuras bija piestip-
rināts nelielais kosmosa kuģis 
“Unity 22”, kurā bija divi piloti 
un četri pasažieri, viņu vidū arī 
70 gadus vecais Brensons, pacē-
lās no kosmodroma “Spaceport 
America” ASV Ņūmeksikas štatā. 
Kad lidmašīna bija sasniegusi 
aptuveni 15 kilometru aug-
stumu, no tās tika palaists 
kosmosa kuģis, kurš dažas 
minūtes pavadīja uz kosmosa 
robežas un tajā esošie cilvē-
ki varēja piedzīvot bezsvara 
stāvokli. Pēc tam kosmosa kuģis 

sekmīgi atgriezās kosmodromā 
Ņūmeksikā. 

Brensona nolūks ir, izmantojot 
“Virgin Galactic”, piedāvāt iespē-
ju par samaksu doties kosmosā. 
Lai noskatītos Brensona došanos 
kosmosa lidojumā, kosmodromā 
“Spaceport America” ieradās ame-
rikāņu miljardieris Īlons Masks, 
kuram pieder kosmosa transporta 
uzņēmums “SpaceX”. Laikraksts 
“The Sunday Times” svētdien zi-
ņoja, ka Masks samaksājis 10 000 
ASV dolāru (apmēram 6400 eiro) 
depozītu par vietu kādā no Bren-
sona uzņēmuma “Virgin Galactic” 
kosmosa kuģa lidojumiem, kura 
datums vēl nav noteikts. Savu-
kārt 20. jūlijā kosmosā plānojis 
doties vēl viens amerikāņu mil-
jardieris – interneta tirdzniecības 
uzņēmuma “Amazon” dibinātājs 
Džefs Bezoss.w 


