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ĪSUMĀ
Dienvidkorejas

prezidents Juns Sukjols,
pieaugot bažām, ka
Ziemeļkoreja pēc piecu gadu
pārtraukuma varētu veikt
kodolizmēģinājumu, vakar
pavēlējis armijai uz jebkuru
Phenjanas provokāciju
sniegt tūlītēju un bargu
atbildi. Phenjana šogad vēl
nepieredzētā mērogā veic
raķešu izmēģinājumus, un tiek
uzskatīts, ka tā gatavo septīto
kodolizmēģinājumu.

Francijā dzelzceļa

darbinieku streika dēļ trešdien
traucēta vilcienu satiksme,
paziņojis Francijas dzelzceļa
operators SNCF. Uzņēmums
norāda, ka streika dēļ nekursē
katrs ceturtais ātrgaitas
vilciens, bet reģionālie
pakalpojumi saskārušies
ar darbības traucējumiem.
Arodbiedrības aicināja trešdien
rīkot vienas dienas streiku,
lai pieprasītu atalgojuma
palielināšanu laikā, kad pieaug
dzīves dārdzība.

Lielbritānijas

premjerministrs Boriss
Džonsons trešdien saņēmis
kārtējo triecienu, par savu
atkāpšanos paziņojot vēl diviem
viņa kabineta ministriem. No
sākuma par savu demisiju
paziņoja Transporta ministrijas
parlamentārā sekretāre Lora
Trota, bet brīdi vēlāk par
kabineta pamešanu pavēstīja arī
bērnu lietu ministrs Vils Kvinss.
Dienu iepriekš savus amatus
pameta finanšu ministrs Riši
Sunaks un veselības ministrs
Sadžids Džavids, izsaucot
spekulācijas, ka Džonsona
dienas premjera krēslā ir
skaitītas.

ŠAJĀ DIENĀ

7. jūlijā

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Talsu mācītājs, iespējams,
seksuāli izmantojis nepilngadīgos
Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldē izmeklēšana notiek piecos savstarpēji
nesaistītos kriminālprocesos
par seksuālu vardarbību Talsu
novadā pret personām, kuras
nav sasniegušas 16 gadu vecumu, aģentūru LETA informēja
VP Kurzemes reģiona pārvaldes
pārstāve Madara Šeršņova.
Latvijas Radio iepriekš vēstīja, ka tā rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no aizturētajiem varētu būt bijušais

Talsu baptistu draudzes mācītājs, kurš pirms vairākiem
gadiem bijis arī Talsu novada Sociālā dienesta dienas
centra vadītājs.
Talsu pašvaldība aģentūru LETA informēja, ka tai nav
oficiālas informācijas par šī
cilvēka aizturēšanu, taču tādas runas pilsētā esot, turklāt
vienmēr sociāli aktīvais seniors
jau kādu laiku pilsētā neesot
redzēts.
Kriminālprocesi ir sākti

Vardarbīgi protesti
Ziemeļmaķedonijā
Ziemeļmaķedonijā vardarbīgos protestos pie parlamenta ēkas ievainoti 47 policisti,
no kuriem divi guvuši smagas
traumas, paziņojusi policija.
Skopjē kopš nedēļas nogales
notiek protesti pret Francijas
kompromisa ierosinājumu, kura
mērķis ir panākt, ka Bulgārija
atceļ savus iebildumus pret Ziemeļmaķedonijas dalību Eiropas
Savienībā (ES). Arī vakar Skopjē
bija plānoti protesti.
Otrdienas naktī jaunieši
apmētāja parlamenta ēku ar
akmeņiem, olām, metāla stieņiem un Molotova kokteiļiem.
Policija ziņo, ka aizturēti 11
protestētāji.
Bulgārijai kā ES dalībvalstij
ir veto tiesības attiecībā uz bloka paplašināšanos, un tā prasa,
lai Ziemeļmaķedonija oficiāli at-

zīst, ka tās valodai ir bulgāru
saknes, atzīst bulgāru minoritāti un cīnās ar naidu kurinošiem
izteikumiem par Bulgāriju.
Ziemeļmaķedonijā daudzi
uzskata, ka piekrišana Bulgārijas prasībām iedragās
viņu nacionālo identitāti.
Ziemeļmaķedonijas prezidents Stevo Pendarovskis un
valdība atbalsta Francijas ierosinājumu, kas aicina valstij atzīt
savā konstitūcijā etniskās bulgāru minoritātes pastāvēšanu.
Tas arī paredz regulāri pārskatīt, kā tiek risinātas divpusējās
domstarpības, kas, iespējams,
varētu kavēt Ziemeļmaķedonijas turpmāko virzību uz ES.
Bulgārija jau oficiāli pieņēmusi Francijas priekšlikumu,
kam nepieciešams Ziemeļmaķedonijas parlamenta atbalsts. w

pēc dažādiem krimināllikuma
pantiem. Vienā kriminālprocesā izmeklēšana turpinās par
tādas personas izvarošanu,
kura nav sasniegusi 16 gadu
vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar mūža
ieslodzījumu vai ar brīvības
atņemšanu uz laiku no 10 līdz
20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem
gadiem.
Par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar
cietušā ķermeni, ja tas izdarīts
ar personu, kura nav sasniegusi
16 gadu vecumu, izmeklēšana
turpinās divos kriminālprocesos. Par to soda ar brīvības
atņemšanu uz laiku no 5 līdz
15 gadiem.
Par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu
netiklībā, ja tas izdarīts ar mazgadīgo, izmeklēšana turpinās

divos kriminālprocesos.
Visos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana, tādēļ policija
neatklāj cietušo un aizturēto
personu skaitu.
Valsts policija norāda, ka
bērni galvenokārt nerunā par
lietām, kas ar viņiem notikušas, taču ja bērns tomēr uzticas un pastāsta kaut vienam
tuviniekam vai pazīstamajam,
aicinājums šim cilvēkam reaģēt
un vērsties pie speciālistiem,
kuri tālāk strādās ar bērnu un
pārbaudīs, ko viņš ir pārdzīvojis
un kam izgājis cauri. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus, un bērnam
ir būtiski saņemt psiholoģisko
palīdzību.
Valsts policija atgādina, ka
neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā
noteiktajā kārtībā.w

EP atbalsta investīcijas dabasgāzes
un kodolenerģijas projektos
Eiropas Parlaments (EP)
vakar atbalstīja ierosinājumu
investīcijas dabasgāzes un kodolenerģijas projektos atzīt par
ilgtspējīgām.
Ierosinājuma mērķis ir novirzīt privātās investīcijas, lai
palīdzētu Eiropas Savienībai
(ES) sasniegt mērķi līdz 2050.
gadam panākt nulles siltumnīcefekta gāzu emisiju.
Vides aizstāvju organizācijas
un daļa ES likumdevēju kritizējuši šo ierosinājumu, uzskatot,

kas tas nepamatoti atzīst
par zaļām fosilo un kodolenerģiju un tam ir potenciāls palielināt ES atkarību
no Krievijas energoresursu
importa.
Ierosinājuma atbalstītāji noraida šo kritiku, uzskatot, ka
atteikšanās atzīt kodolenerģiju
un dabasgāzi par ilgtspējīgām
novestu pie vēl augstākām
enerģijas cenām un vēl vairāk
apgrūtinātu atteikšanos no
oglēm.w

1456. Lietas atkārtotā
izskatīšanā 25 gadus pēc
franču tautas varones
Žannas d’Arkas nāves
nolēma, ka viņa nav bijusi
vainojama ķecerībā.

1929. Piedzima latviešu
aktieris Eduards Pāvuls.

1947. ASV slepenie

dienesti pie Rouzvelas
ASV Ņūmeksikas štatā
savāca avarējuša lidaparāta
atliekas. Šis notikums
kļuva par pamatu leģendai,
ka Rouzvelā nogāzies
citplanētiešu kosmosa
kuģis.

1985. Iepriekš

mazpazīstamais Boriss
Bekers 17 gadu vecumā
uzvarēja Vimbldonas tenisa
turnīrā.

1993. Latvijas

Republikas Saeima par
Valsts prezidentu ievēlēja
Gunti Ulmani.
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Prasa
aizsardzības
sistēmas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā
atkārtoti pieprasījis Rietumiem
paātrināt ieroču piegādes, īpaši
uzsverot nepieciešamību pēc
modernām pretraķešu aizsardzības sistēmām.
Līdz gada beigām pasargāt valsti no Krievijas raķešu triecieniem ir viens no
svarīgākajiem Ukrainas valdības uzdevumiem, norādīja
Zelenskis.
“Taču šī uzdevuma izpilde
ir atkarīga ne tikai no mums,
bet arī no mūsu fundamentālo vajadzību izpratnes no
mūsu partneru puses,” piebilda
prezidents.w
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Austrālijā turpinās postoši
plūdi, kuru dēļ valsts lielākajā
pilsētā Sidnejā nācies
evakuēt tūkstošiem
iedzīvotāju. Applūdušas ir
mājas, ielas, kā arī vecais Vindzoras tilts pāri Hauksberijas upei.
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