
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.PIRMDIENA, 2022. gada 25. jūlijs PASAULĒ  | 5

ĪSUMĀ

25. jūlijā
1211. Bīskaps Alberts 
svinīgā ceremonijā ielika 
pamatakmeni Svētās 
Marijas jeb Rīgas Doma 
katedrālei. 

1897. Amerikāņu 
rakstnieks Džeks Londons 
devās uz Klondaiku, lai 
pievienotos “zelta drudzim”, 
kura laikā viņš sarakstīja 
savus pirmos, panākumus 
guvušos stāstus.

1917. Francijas tiesa 
piesprieda nāvessodu 
nīderlandiešu spiedzei 
Margaretai Gertrūdei 
Cellei jeb Matai Hari par 
spiegošanu Vācijas labā.

1980. Austrāliešu grupa 
“AC/DC” izlaida albumu 
“Back in Black”, kas pārdots 
42 miljonos eksemplāru un 
ir otrs visvairāk pārdotais 
albums vēsturē.

1992. Barselonā 
sākās olimpiskās spēles, 
kuras pirmo reizi vēsturē 
neboikotēja neviena valsts.
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Krievijas spēki sestdien uz 
Odesu izšāvuši četras raķetes, 
no kurām divas trāpījušas jūras 
tirdzniecības ostai, ziņo amat
personas. Operatīvais štābs 
“Dienvidi” vēsta, ka ienaidnieks 
raidījis spārnotās raķetes “Ka
libr”. Divas raķetes notriekuši 
pretgaisa aizsardzības spēki, 
bet divas trāpījušas ostas in
frastruktūras objektiem.

Ukrainas deputāts Oleksijs 
Hončarenko pavēstīja, ka pil
sētā bijuši dzirdami seši sprā
dzieni, un apstiprināja, ka Ode
sas ostā izcēlies ugunsgrēks. 
Sociālajos tīklos ievietotajos 
attēlos redzams, kā no ostas 
paceļas melnu dūmu stabs. 
Ukrainas gaisa spēki paziņoja, 
ka trieciens Odesā tika vērsts 

pret graudu uzglabāšanas vietu. 
“Trieciens tika veikts tieši tur, 
kur ir labība. Mēs redzam, cik 
vērti ir līgumi ar teroristu val
sti,” paziņoja Ukrainas armijas 
gaisa spēku pavēlniecības pār
stāvis Jurijs Ignats.

Ukrainas Agrārās politikas 
ministrija pavēstīja, ka Krievi
jas raķešu uzbrukums veikts pa 
eksportam paredzēto graudu 
uzglabāšanas vietām. “Daudzu
mu nepateikšu, jo ar to nodarbo
jas Infrastruktūras ministrija. 
Pirmie sūtījumi bija paredzēti 
rīt vai parīt,” norādīja ministri
jas amatpersona.

Odesas ostai ir centrālā 
loma Ukrainas un Krievijas ar 
Turcijas un ANO starpniecību 
pagājušajā nedēļā parakstītajos 

Krievija apšaudījusi Odesas ostu
nolīgumos, kas paredz atsākt 
Ukrainā bloķētās labības eks
portu pāri Melnajai jūrai.

Krievija ar raķešu uzbruku
mu Odesas ostai rada šaubas 
par vienošanos, ko tā slēgusi 
ar ANO un Turciju, paziņoja Uk
rainas Ārlietu ministrijas pre
ses pārstāvis Olehs Nikolenko. 
“Krievijas Federācijai bija nepie
ciešamas mazāk nekā 24 stun
das, lai ar raķešu triecienu pa 
Odesas ostu pakļautu šaubām 

vienošanos un solījumus, ko tā 
deva ANO un Turcijai Stam
bulā parakstītajā dokumentā. 
Krievijas raķete ir Vladimira 
Putina spļāviens sejā ANO 
ģenerālsekretāram Anto-
niu Gutērrešam un Turcijas 
prezidentam Redžepam Er-
doanam, kuri pielika milzīgas 
pūles, lai vienošanos panāktu, 
un kuriem Ukraina ir pateicīga,” 
sociālajā tīklā Facebook raksta 
Nikolenko.w

Latvijā kopš Krievijas 
iebrukuma Ukrainā ieceļošana 
saistībā ar Valsts drošības 
dienesta (VDD) konstatētiem 
riskiem valsts drošībai kopumā 
liegta 59 ārvalstniekiem. 
Ieceļošana Latvijā atteikta 
39 Krievijas pilsoņiem, 14 
Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī 
sešiem citu valstu pilsoņiem, 
kuri VDD vērtējumā varētu 
radīt apdraudējumu Latvijas 
nacionālajai drošībai.

Vācijas galvaspilsētā Berlīnē 
sestdien atkal ar vērienu notika 
praids, kas iepriekšējos divus 
gadus norisinājās Covid-19 
ierobežojumu apstākļos. 
Organizatori iepriekš pauda, ka 
praidā varētu piedalīties aptuveni 
pusmiljons cilvēku. Berlīnes praids 
ir viens no lielākajiem LGBTIQ+ 
kopienas pasākumiem Eiropā. Tā 
moto ir “Vienoti mīlestībā. Pret 
naidu, karu un diskrimināciju”.

Lietuvas valsts dzelzceļa 
kompānijas “Lietuvos 
geležinkeliai” kravu pārvadājumu 
meitasuzņēmums “LTG Cargo” 
piektdien informējis savus 
klientus, ka saskaņā ar Eiropas 
Komisijas (EK) vadlīnijām atsāk 
kopš jūnija vidus apturēto 
sankcionēto preču tranzītu 
starp kontinentālo Krieviju un 
Kaļiņingradas apgabalu. EK 
vadlīnijas paredz, ka Lietuvai 
un citām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm būs jāpārbauda, 
vai tranzīta apjomi saglabājas 
pēdējo trīs gadu vēsturiskajos 
vidējos rādītājos, atspoguļojot 
reālo pieprasījumu pēc būtiskām 
precēm galamērķī, un vai 
nav neparastu plūsmu vai 
tirdzniecības modeļu.

Viens no Amerikas dīvaiņu lielākajiem sarīkojumiem ir ikgadējā “Comic-Con” jeb 
komiksu konvencija Sandjego, kurā pulcējas dažādu fantāzijas un fantastikas filmu, 
seriālu un komiksu fani. Ja ne visi, tad ļoti liela daļa apmeklētāju iejūtas savu iemīļoto 
varoņu tēlos. Šis fans savā izskatā apvienojis filmas “Top Guns” kreklu un “Lego” cilvēciņa 
seju.

MASKA Video straumēšanas plat
forma YouTube trīs stundas pēc 
izdzēšanas atjaunojusi piekļuvi 
animācijas seriāla pieauguša
jiem “Masjaņa” jaunākajai epizo
dei, kurā rādīts Ķīnas iebrukums 
Krievijā.

Seriāla autors Oļegs Kuva
jevs pavēstīja, ka par viņa kanā
lā izlikto epizodi sūdzējies kāds 
Igors Soboļevs, kurš apgalvojis, 
ka multfilmā redzamā Svētā Iza
ka katedrāle Sanktpēterburgā 
esot nokopēta no viņa fotogrā
fijas.

13. jūlijā Kuvajevs savā You-
Tube kanālā izlika jaunu multfil
mas epizodi “Sanktmariuburg”, 
kas asi vērsās pret Krievijas ie
brukumu Ukrainā.

Epizodē tiek atspoguļots 
Krievijai draudzīgās Ķīnas uz-
brukums Maskavai, Sanktpē-
terburgai un citām Krievijas 
pilsētām, velkot paralēles ar 
Krievijas iebrukumu Ukrainā. 

Multfilmas nosaukums ir 
atsauce uz Mariupoli, kas tika 
iznīcināta Krievijas iebrukumā. 
Pirms izdzēšanas epizode bija 
skatīta teju četrus miljonus 
reižu.w

Sestdien ar uzstāšanos Jel
gavā grupa “Prāta Vētra” sāka 
koncerttūri “Gads bez kalendāra”, 
vēsta “Delfi”. “Prāta vētra” kon
certprogrammā iekļāvusi gan 
klausītāju jau iemīļotas melodi
jas, gan jaunā albuma “Gads 
bez kalendāra” dziesmas. Par 
koncertturnejas skatuves vizuālo 
konceptu un scenogrāfiju rūpējas 
Kaspars Roga un Ainars Pastars. 
Grupas muzikālo  sniegumu pa
pildina labāko gaismas režiso

ru un videomākslinieku veidoti 
krāšņi gaismas un video efekti.

Tūres “Gads bez kalendārā” 
koncertos kā īpašais viesis pie
dalās Jānis Šipkēvics ar savu 
soloprojektu “Shipsea”. 

Nākamie koncerti notiks 
30. jūlijā Valmierā, Dīvaliņa 
pļavās, 6. augustā Daugavpilī, 
stadionā “Lokomotīve”, 13. au
gustā Ventspilī, Reņķa dārzā, 
un 20. augustā Rīgā, Mežaparka 
Lielajā estrādē.w

Pasaules Veselības organi
zācija (PVO) sestdien pērtiķu 
baku uzliesmojumu vairāk nekā 
70 valstīs pasludināja par “glo
bālu ārkārtas situāciju”. “Lai 
gan es pasludinu starptautisku 
sabiedrības veselības ārkārtas 
situāciju, šobrīd tas ir uzlies
mojums, kas koncentrējas vī
riešu vidū, kuriem ir sekss ar 
vīriešiem, un īpaši skar tos, kam 
ir vairāki seksuālie partneri,” 
paziņoja PVO ģenerāldirektors 
Tedross Adanoms Gebrejesuss.

“Tas nozīmē, ka šis ir uz-
liesmojums, ko var apturēt 
ar pareizu stratēģiju parei-
zajās grupās,” viņš piebilda.

Ārkārtas situācijas izslu

dināšana ir PVO augstākais 
brīdinājuma līmenis veselības 
apdraudējumu jomā, taču tam 
nav tūlītēju seku. Tas paredzēts 
kā brīdinājums valdībām rīko
ties, lai aizsargātu savus iedzī
votājus.

Pērtiķu bakas ir reta, vīrusu 
izraisīta infekcijas slimība, kas 
visbiežāk sastopama Centrālāf
rikas un Rietumāfrikas valstīs, 
bet nesen tā sākusi izplatīties 
valstīs, kurās iepriekš nebija 
konstatēta. Slimības simptomi 
līdzinās bakām, bet parasti ir 
vieglāki un aprobežojas ar niezi, 
drudzi un izsitumiem. Reizēm 
gan slimībai var būt arī smaga 
gaita.w

PVO izsludina globālu 
ārkārtas situāciju

Turneja sākusies

YouTube 
atbloķē pretkara 
multfilmu


