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ĪSUMĀ
Portugālē

plosās vairāki
desmiti meža ugunsgrēku,
cīņā ar kuriem iesaistīti
aptuveni 1000 ugunsdzēsēju,
policistu un Civilās aizsardzības
aģentūras darbinieku.
Portugālē sestdien sākās liels
karstuma vilnis, kas, domājams,
ilgs līdz ceturtdienai. Valstī
valda liels sausums un gaisa
temperatūra daudzviet
pārsniedz 40 grādus pēc
Celsija, palielinot ugunsgrēku
risku.

Latvijas

Saeimas Prezidijs
sasaucis parlamenta ārkārtas
sesijas sēdi ceturtdien, 14.
jūlijā. Sēdē paredzēts sākt
skatīt likumprojektus par
atbalstu tam, ka Somija un
Zviedrija iestājas NATO.
Protokolus par Somijas un
Zviedrijas pievienošanos
NATO varētu pieņemt
galīgajā lasījumā. Sēdē
kopumā paredzēts skatīt 33
darba kārtības punktus, tajā
skaitā grozījumus vairākos
enerģētikas jomas likumos.

Krievijas

karaspēka
raķešu triecienā Ukrainas
Doneckas apgabala Časivjarā
sagrauts piecstāvu dzīvojamais
nams, nogalinot vismaz 15
cilvēkus, paziņojis Ukrainas
avārijas dienests. Sākotnēji
tika uzskatīts, ka zem drupām
iesprostoti vēl 23 cilvēki, tai
skaitā viens bērns. Doneckas
apgabala kara administrācijas
vadītājs Pavlo Kirilenko
pavēstīja, ka Časivjara, kas
atrodas aptuveni 20 kilometrus
no Kramatorskas, sestdienas
vakarā apšaudīta ar raķetēm
“Uragan”.

ŠAJĀ DIENĀ

12. jūlijā
1812.

Noticot baumām
par Napoleona karaspēka
tuvošanos, gubernators
Magnuss fon Esens
pavēlēja aizdedzināt
Rīgā Pēterburgas (tagad
Vidzemes) un Maskavas
(tagad Latgales)
priekšpilsētu namus.
Nodega ap 700 namu,
aptuveni 7000 cilvēku
palika bez pajumtes.

1895.

Pirmo reizi
publicēja Rūdolfa
Blaumaņa literāro pasaku
“Velniņi”.

1920.

Oficiāli atklāja
Panamas kanālu.

1996.

Lielbritānijas
princis Čārlzs un princese
Diāna vienojās par
šķiršanās noteikumiem,
izbeidzot 15 gadus ilgo
laulību.

1998.

Pasaules futbola
kausa izcīņas finālā
Francija ar 3:0 sagrāva
Brazīliju.
SAGATAVOJIS INTS GRASIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Politiķi slepeni atbalstījuši “Uber”
Tūkstošiem nopludinātu dokumentu liecina, ka ASV kopbraukšanas pakalpojumu kompānija “Uber” slepus saņēmusi
atbalstu no daudziem augsta
ranga Eiropas politiķiem savos
centienos sagraut Eiropas taksometru nozari.
Dokumenti atklāj plašo atbalstu, ko “Uber” saņēma no
tādiem politiķiem kā tagadējais
Francijas prezidents Emanuels
Makrons, kas tolaik bija ekonomikas ministrs, un no toreizējās
Eiropas Savienības (ES) digitālo jautājumu komisāres Nēlijas
Krūsas.
“Uber” atzinis, ka agrākā
uzņēmuma rīcība nesaskan ar
pašreizējām vērtībām, un apgalvo, ka tagad “Uber” ir citāds
uzņēmums.
Medijiem nopludināti vairāk

nekā 124 000 failu, tai skaitā
83 000 e-pasta vēstuļu, kā arī
sarunu ieraksti par laika posmu
no 2013. līdz 2017. gadam.
Dokumenti nopludināti britu laikrakstam “Guardian”, kas
tajos dalījies ar Starptautisko
pētnieciskās žurnālistikas konsorciju un vairākiem citiem medijiem.
Dokumenti pirmo reizi atklāj,
kā “Uber”, tērējot 90 miljonus
dolāru gadā sabiedriskajām
attiecībām un lobijiem, panāca politiķu atbalstu saviem
centieniem sagraut Eiropas
taksometru nozari.
Kamēr Francijas taksometru vadītāji skaļi un reizēm vardarbīgi protestēja pret “Uber”,
Makrons bija draudzīgās attiecībās ar “Uber” vadītāju Trevisu
Kalaniku, apsolot reformēt Fran-

Pārrunā plašāku militāro sadarbību

Latvija un Zviedrija pārrunā
plašākas militārās sadarbības
iespējas, aģentūrai LETA pastāstīja aizsardzības ministrs
Artis Pabriks (AP).
Viņš apliecināja, ka runājis
ar Zviedrijas kolēģi par valstu
ciešāku divpusējo sadarbību.
Latvija vienlaikus ir ieinteresēta
Zviedrijas karavīru klātbūtnē
Latvijā, taču tas, pēc ministra
vārdiem, ir jāskatās kontekstā.
“Mums ir plašāka rakstura sarunas, jo tās nav tikai
par karavīriem, bet varbūt
ir ekipējums, nodarbības
un citas lietas. Mēs noteikti
priecātos par zviedru klātbūtni Latvijā un ciešāku militāro
sadarbību. Kā šī militārā sa-

Sniegputenis
iesprosto

Andu kalnos Argentīnas
un Čīles robežrajonā
spēcīga sniegputeņa dēļ
uz autoceļiem iestrēguši
vairāk nekā 400 cilvēku,
paziņojušas abu valstu
amatpersonas.
Robežas Argentīnas
pusē policisti un karavīri
evakuēja 120 cilvēku,
tomēr vēl apmēram
200 cilvēku atrodas
transportlīdzekļos vairāk
nekā 3000 metru augstumā
un biezās sniega segas dēļ
nevar turpināt ceļu.
Robežas Čīles pusē līdzīgā
situācijā nonākuši vairāk
nekā 200 cilvēku.
Gaisa temperatūra šajā
apvidū ir apmēram mīnus 10
grādu pēc Celsija.
Cilvēku evakuāciju bija
plānots turpināt vakar,
taču tai traucēja sliktie
laikapstākļi.w

darbība izpaudīsies, es domāju,
ka šodien vēl ir pāragri pateikt,”
uzsvēra ministrs.
Politiķis arī apliecināja, ka
Latvija ir ieinteresēta ciešākā
militārā sadarbībā ar Somiju,
ar kuru jau ir ļoti laba militāri
industriālā sadarbība.
Pagājušajā nedēļā Briselē
Ziemeļatlantijas padomes sēdes laikā Somija un Zviedrija
parakstīja protokolus par pievienošanos NATO.
NATO samitā Madridē Latvija un Kanāda parakstīja deklarāciju par NATO paplašinātās
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas stiprināšanu un turpmāko
attīstību, palielinot to līdz brigādes līmenim.w

cijas likumus par labu “Uber”.
“Uber” nežēlīgās biznesa
metodes jau bija zināmas, taču
šie dokumenti pirmo reizi ļauj
ielūkoties kompānijas iekšējās
lietās, atklājot, cik tālu “Uber”
bija gatavs iet, lai sasniegtu savus mērķus.
Dokumenti atklāj, ka bijusī
EK digitālo lietu komisāre Krūsa
pirms sava amata termiņa beigām apsprieda iespējas strādāt
uzņēmumā un slepus atbalstīja
“Uber” intereses, potenciāli pārkāpjot ES ētikas normas.
Tolaik “Uber” bija ne tikai
viens no pasaulē visstraujāk

augošajiem uzņēmumiem, bet
arī viens no pretrunīgāk vērtētajiem. Ar uzņēmumu bija saistītas
tiesas prāvas, apsūdzības par
seksuālu uzmākšanos un datu
drošības pārkāpumiem.
Galu galā akcionāriem apnika šī situācija, un 2017. gadā Kalaniks tika piespiests atkāpties.
“Uber” apgalvo, ka Kalanika
pēctecim vadītāja amatā Daram
Hosrovšahi tika uzdots pārveidot visus kompānijas darbības
aspektus, un viņš ieviesis stingru kontroli, kas nepieciešama
kompānijai, kuras akcijas tiek
kotētas biržā.w

Savākti paraksti
demisijas pieprasījumam
Saeimā iesniegts Zaļo un
zemnieku savienības (ZZS) un
citu opozīcijas deputātu pieprasījums satiksmes ministra
Tāļa Linkaita (K) atbrīvošanai
no amata.
ZZS preses sekretāre Dace
Kārkliņa informējusi ziņu aģentūru LETA, ka ZZS deputāti
uzskata, ka ministrs nav spējis
nodrošināt efektīvu un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās
nozīmes maršrutu tīklos. Parlamentārietis Viktors Valainis
(ZZS) pauda, ka no vairākām
pašvaldībām saņemti signāli
par iedzīvotāju neapmierinātību
saistībā ar sabiedriskā transporta pieejamību.
“Nav pieļaujams, ka reģionu
iedzīvotājiem ir apgrūtinātas

vai liegtas pārvietošanās iespējas. Ministram ir jāuzņemas
atbildība par to, ka cilvēki
nevar nokļūt pie ārsta, uz
veikalu vai saņemt nepieciešamos pakalpojumus pašvaldībā,” norādīja Valainis.
Arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijā pagājušajā
nedēļā norādīja, ka netika nodrošināta “Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma”
mērķa izpilde – nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus
– un ilgstoši tiek ignorēti nozares pārstāvošo organizāciju
brīdinājumi par iespējamām
problēmām nozarē un aicinājumi sakārtot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
reģionālās nozīmes maršrutu
tīklos.w
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ADRENALĪNS
Pamplonā norisinās Sanferminas festivāla vēršu skrējieni, kuru laikā no aploka
tiek izlaisti seši buļļi, kuri pa šaurām, bruģētām vecpilsētas ieliņām veic 850 metrus. Viņiem pa priekšu skrienošie vīri cenšas noturēties pēc iespējas tuvāk dzīvniekiem,
nenokrītot un nesavainojoties, tiesa, šiem kungiem tas nav izdevies. Katru gadu PamploFOTO – AFP/LETA
nas vēršu skrējienu laikā ievainojumus gūst 50–100 cilvēku.

