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19. jūlijā
1333. Helidonas kalna 
kaujā pret Angliju sacēlušies 
skoti tika smagi sakauti, 
līdz ar to arī beidzās skotu 
neatkarības kari. 

1900. Atklāja Parīzes 
metro. 

1980. Maskavā atklāja 
22. vasaras olimpiskās 
spēles, kuras boikotēja 
vairāk nekā 40 valstu, 
protestējot pret Padomju 
Savienības invāziju 
Afganistānā. 

1996. Kara noziegumos 
apsūdzētais Bosnijas 
serbu kara laika prezidents 
Radovans Karadžičs atkāpās 
no amata, paverot ceļu 
jaunām vēlēšanām Bosnijā. 

ŠAJĀ DIENĀ
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Postošos plūdus saista ar klimata pārmaiņām 
Postošajos plūdos Vācijā 

gājuši bojā vismaz 156 cilvēki, 
ziņo policija. Tādējādi kopējais 
upuru skaits Rietumeiropā pēc 
spēcīgo lietusgāžu izsaukta-
jiem plūdiem jau ir 183 cilvēki.

Pēc policijas datiem, Reinze-
mes-Pfalcas federālajā zemē, kas 
cietusi vissmagāk, upuru skaits 
pieaudzis no 98 līdz 110. Vēl 670 
cilvēki šajā apgabalā guvuši dažā-
das traumas. Policija pauž bažas, 
ka upuru skaits turpinās augt. 
Austrijā, Zalcburgas un Tiroles 
federālajās zemēs, ugunsdzēsēji 

atrodas paaugstinātas trauksmes 
stāvoklī, kamēr Halleinas pilsētiņa 
jau ir appludināta. Vācijā sestdie-
nas vakarā no krastiem izgājušas 
upes arī Saksijas federālās zemes 
apvidos, kas atrodas pie robežas ar 
Čehiju. Postoši plūdi pieredzēti arī 
Luksemburgā un Nīderlandē, kur 
no Māstrihtas pilsētas evakuēti 
vairāki tūkstoši cilvēku. Sestdien 
plūdu ūdeņi vairumā katastrofas 
piemeklēto reģionu sāka atkāp-
ties, bet amatpersonas bažījas, ka 
vieglajās un smagajās automašī-
nās, ko aizskalojuši plūdu ūdeņi, 

tiks uzieti vēl citu bojāgājušo līķi. 
Daudzi evakuētie iedzīvotāji at-
griežas mājās, lai saprastu, vai 
tur vēl ir kas glābjams.

Vācijas prezidents Franks 
Valters Šteinmeiers, kurš šajās 
dienās devies uz dabas stihijas 
skartajām vietām, atzinis, ka pla-
šie postījumi viņu pilnībā šokē-
juši. “Tikai apņēmīgi uzņemoties 
cīņu pret klimata pārmaiņām, 
mēs spēsim ierobežot ekstre-
mālos laikapstākļus, piemēram, 
tādus, kādus šobrīd piedzīvojam. 
Šajās dienās un stundās ir svarīgi 

izrādīt solidaritāti tiem, kuri plū-
du dēļ visu zaudējuši,” viņš teica. 
Federālā valdība paziņojusi, ka tā 
izveidos īpašu palīdzības fondu 
plūdu seku likvidācijai. 

Beļģijas premjerministrs 
Aleksandrs De Kro paziņojis, ka 
šie bijuši postošākie plūdi valsts 
vēsturē. Valdība uz četrām no 
desmit valsts provincēm ir no-
sūtījusi armiju, lai palīdzētu eva-
kuācijas, meklēšanas un atjauno-
šanas darbos. Beļģijas premjers 
nākamo otrdienu izsludinājis par 
nacionālo sēru dienu.w

Covid-19 kļūst par 
nevakcinēto pandēmiju 

Bašars al Asads iesoļo 
ceturtajā termiņā 

Pārspēts  
karstuma rekords 

Piektdienas pēcpusdienā 
Dobelē, Jēkabpilī un Daugavpi-
lī pārspēts 16. jūlija nacionālais 
karstuma rekords, rāda Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas centra apkopotā informā-
cija. Līdz šim augstākā gaisa 
temperatūra, kas valstī re-
ģistrēta 16. jūlijā, bija +33,0 
grādi 1994. gadā. Piektdien Do-
belē termometra stabiņš pakāpās 
līdz +33,4 grādiem, Jēkabpilī – līdz 
+33,5 grādiem, Daugavpilī – līdz 
+33,7 grādiem. 16. jūlija rekords 
pārspēts vēl sešās novērojumu 
stacijās – Bauskā, Jelgavā, Mado-
nā, Priekuļos, Saldū un Skrīveros, 
gaisa temperatūrai paaugstinoties 
līdz +31,3/+32,9 grādiem. Vēsāka 
diena bija visā Latvijas piekrastē, 
kur gaiss iesila līdz +27/+29 grā-
diem. Karstuma rekordi Latvijā 
tika pārspēti jau piekto dienu pēc 
kārtas, bet pirmo reizi šomēnes 
labots nacionālais rekords. Vis-
augstākā gaisa temperatūra, kas 
Latvijā novērota vasaras vidus 
mēnesī, ir +36,0 grādi 1994. gada 
13. jūlijā Jelgavā.w

Latvija. Meža ugunsgrēki, 
kas piektdien izcēlās Siguldas 
apkaimē, sestdienas vakarpusē 
tika ierobežoti, taču ugunsgrēka 
likvidācija joprojām turpinājās, 
aģentūrai LETA pavēstīja Valsts 
meža dienesta pārstāve Vineta 
Vilcāne. Kopējā platība, pēc 
aptuvenām aplēsēm, varētu 
būt ap 20 ha. Dzēšanas darbos 
tika iesaistīts VMD, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, uzņēmums “Latvijas 
Valsts meži”, kā arī Nacionālo 
bruņoto spēku helikopters. 
Ugunsgrēka likvidācijā izmantotas 
arī dzelzceļa ūdens cisternas. 

Grenlandes valdība pārtrauks 
iespējamo naftas atradņu 
meklēšanu pasaulē lielākās salas 
piekrastē, par iemeslu minot 
klimata pārmaiņas, kas nākotnē 
var ievērojami izmainīt šīs unikālās 
teritorijas ainavu un ekosistēmu. 
Zinātnieki uzskata, ka Dānijai 
piederošās Grenlandes zemes 
dzīlēs atrodas ievērojamas naftas 
rezerves. Valdības paziņojumā 
teikts, ka tas ir “dabisks solis”, jo 
“nākotne nepieder naftai, bet gan 
atjaunojamiem enerģijas avotiem”, 
ziņo raidsabiedrība “Voice of 
America”.

Francija. Kannu kinofestivāla 
galvenā balva “Zelta palmas 
zars” sestdien piešķirta franču 
režisorei Žulijai Dikurno par filmu 
“Titane” (“Titāns”). Otru prestižāko 
apbalvojumu dala irāņu režisors 
Ašgars Farhadi par filmu “A Hero” 
(“Varonis”) un somu režisors 
Juho Kuosmanens par filmu 
“Compartment Nr.6” (“Kupeja 
Nr.6”). Labākā režisora balva 
piešķirta franču režisoram Leosam 
Karaksam par filmu “Annette” 
(“Anete”). Labākās aktrises balva 
tikusi norvēģu aktrisei Renātei 
Reinsvei par veikumu filmā “Worst 
Person in the World” (“Sliktākais 
cilvēks pasaulē”), bet ar labākā 
aktiera balvu par veikumu filmā 
“Nitram” (“Nitrams”) pagodināts 
amerikāņu aktieris Kalebs Landrijs 
Džonss.

Pēc deviņu mēnešu pārtraukuma līdz 13 000 apmeklētāju dienā atkal gatavs  
uzņemt Eifeļa tornis Parīzē.

Atkal atvērts

Sīrijas prezidents Bašars al 
Asads sestdien inaugurēts ce-
turtajam pilnvaru termiņam. 
Ceremonijā Damaskā viņš pa-
teicās Sīrijas tautai par tās iztu-
rību un vīrišķību grūtībās, kas 
ir saistītas ar valsts teritorijā 
joprojām nerimstošo konfliktu. 
Amata zvērestu, turot roku uz 
Korāna, Asads nodeva preziden-
ta pilī vairāk nekā 600 viesu, arī 
ministru, uzņēmēju, zinātnieku 
un žurnālistu klātbūtnē. Pēc ofi-
ciālajam aplēsēm, 26. maija vēlē-
šanās Asads saņēmis 95% balsu. 
Tiesa gan, vairākas Rietumu 
valstis par vēlēšanu norisi 
paudušas skepsi, norādot, ka 
tās nav bijušas “nedz brīvas, 
nedz taisnīgas”, savukārt sa-
šķeltā opozīcija tās nosauca par 
farsu. Ar kampaņas saukli “Cerība, 

pateicoties darbam!” Asads sevi 
pozicionēja kā konfliktā smagi 
cietušās valsts rekonstrukcijas 
vienīgo arhitektu. “Es sveicu tautu, 
kas aizstāvēja dzimteni, maksājot 
par to ar savām asinīm. Es sveicu 
visus tos, kas saglabāja uzticību 
savās dvēselēs un sirdīs, tos, kas 
nes vēsturisko atbildību un kas ie-
mieso piederību visaugstākajiem 
ideāliem un dzimtenes vienotī-
bai,” inaugurācijas runā sestdien 
sacīja Asads. Sīrijas pilsoņkarš 
aizsākās 2011. gadā, un konflikts 
pakāpeniski sadrumstalojās dau-
dzās frontēs starp kurdu spēkiem, 
mērenajiem un radikālajiem sun-
nītu nemierniekiem, valdības ka-
raspēku un tai lojāliem parami-
litāriem formējumiem. Atbalstu 
atšķirīgiem grupējumiem sniedz 
arī vairākas ārvalstis.w

ASV veselības iestādes mu-
dina vakcinēties pret Covid-19 
laikā, kad pieaug jaunu Covid-19 
gadījumu, hospitalizācijas un nā-
ves gadījumu skaits. “Ir skaidrs 
vēstījums: tā kļūst par nevakci-
nēto pandēmiju,” reportieriem 
sacīja Slimību kontroles un pro-
filakses centra (CDC) direktore 
Rošela Valenska. CDC ziņoja 
par vairāk nekā 33 000 jaunu 
Covid-19 gadījumu ceturtdien, 
kas nozīmē vidēji 26 306 jaunus 
gadījumus dienā septiņu dienu 
periodā – par 70% vairāk nekā 
pirms nedēļas. Šo kāpumu vei-
do kopienas ar zemiem vakci-
nācijas tempiem, un “praktiski 
visi jaunākie Covid-19 hospitali-
zācijas un nāves gadījumi saistās 
ar nevakcinētiem amerikāņiem,” 
sacīja Baltā nama Covid-19 pār-
varēšanas koordinators Džefs 

Zientss. Jauno Covid-19 vilni vei-
cina “deltas” paveids, kas tagad 
ir vairāk nekā 80% no jaunajiem 
inficēšanās gadījumiem. 

ASV prezidents Džo Baidens 
piektdien paziņoja, ka sociālo 
mediju dezinformācija par Co-
vid-19 un vakcināciju “nogalina 
cilvēkus”. Baltā nama preses 
sekretāre Džena Psaki sacīja, ka 
Facebook un citi sociālo mediju 
uzņēmumi nedara pietiekami 
daudz, lai cīnītos pret dezinfor-
māciju. “Katram ir jāuzņemas 
sava loma, lai nodrošinātu precī-
zu informāciju,” teica Psaki. Viņa 
sacīja, ka Baltais nams aicina 
aktīvāk vērsties pret dezinfor-
māciju un ka tieši uzņēmumam 
Facebook vajadzētu ātrāk reaģēt, 
dzēšot dezinformācijas materiā-
lus. Facebook piektdien noraidīja 
Baidena teikto.w


