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ĪSUMĀ
Dānijas galvaspilsētā

Kopenhāgenā notikusī apšaude
vienā no pilsētas iepirkšanās
centriem nebija terorakts, vakar
paziņoja Dānijas galvaspilsētas
policijas priekšnieks Sērens
Tomasens. Tirdzniecības centrā
“Field’s” notikušajā apšaudē
trīs cilvēki tika nogalināti, bet
vēl četri guva ievainojumus.
Aizturētais šāvējs ir kāds 22
gadus vecs etniskais dānis.
Tomasens norādīja, ka uzbrucējs
šāvis pūlī bez tēmēšanas uz
konkrētiem cilvēkiem. Iepriekš
šāvējs saņēmis psihiatrisko
palīdzību.

Itālijas varasiestādes

uzskata, ka 15 cilvēki varētu būt
pazuduši bez vēsts pēc tam, kad
svētdienas pēcpusdienā atlūza
liels kalnu ledāja gabals, kas
populārajā Marmoladas kalna
virsotnes pārgājienu takā izraisīja
lavīnu. CNN ziņo, ka katastrofa
varētu būt prasījusi 6 cilvēku
dzīvību, bet 8 alpīnisti ir ievainoti.
Neatliekamās palīdzības dienesta
pārstāve Mišela Kanova aģentūrai
AFP sacīja, ka kopējais cietušo
alpīnistu skaits nav zināms. Starp
upuriem esot ne tikai Itālijas, bet
arī ārvalstu pilsoņi.

Latvijā rūpniecības

ražotājcenas maijā salīdzinājumā
ar 2021. gada piekto mēnesi
palielinājušās par 42,4%, kas ir
straujāks kāpums nekā Eiropas
Savienībā (ES) un eirozonā vidēji,
liecina ES statistikas pārvaldes
“Eurostat” pirmdien publicētie
dati, kas apkopoti par 26 bloka
dalībvalstīm. Straujākais kāpums
starp visām ES dalībvalstīm
reģistrēts Dānijā (+59,8%),
Rumānijā (+59,2%) un Igaunijā
(+53,1%). Lietuvā ražotājcenas
palielinājušās par 48,1%.

ŠAJĀ DIENĀ

5. jūlijā
1687. Īzaks Ņūtons

publicēja savu darbu
“Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica”.

1943. Otrajā pasaules

karā sākās Kurskas kauja,
kas iegājusi vēsturē kā
pasaulē lielākā tanku kauja.

1946. Franču inženieris

Luī Rērs un modes
dizaineris Žaks Eims
Parīzē pirmo reizi pasaulē
prezentēja bikini. Parīzes
sievietes bikini gan sākušas
valkāt jau gadu iepriekš.

1990. No 5. līdz 8.

jūlijam notika XX Vispārējie
latviešu dziesmu svētki.
Pirmoreiz pēckara gados
tajos piedalījās visas
pasaules latvieši.

1998. Japānas

kosmiskā zonde nolaidās
uz Marsa, līdzās Krievijai
un ASV padarot Japānu
par pilnvērtīgu kosmosa
pētniecības valsti.
SAGATAVOJIS INTS GRASIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Skūteristu nedienas – brīvdienās cietuši 16 vadītāji
Aizvadītajās brīvdienās negadījumos cietuši 16 elektroskrejriteņu vadītāji, aģentūru LETA
informē Valsts policija.
Aizvadītās nedēļas izskaņā policijas darbinieki bija izbraukuši uz 12 ceļu satiksmes
negadījumiem, kuros cietuši
elektroskrejriteņu vadītāji, bet
kopumā šajā laikā reģistrēti 16
šādi negadījumi.
Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka lielākā daļa
no šiem negadījumiem notikuši
pašu vadītāju pārgalvības vai
bezatbildības dēļ. Galvenokārt
elektroskrejriteņu vadītāji šajos

negadījumos cietuši, pašiem krītot no braucamrīka, retāk notikušas sadursmes ar citu transportlīdzekli.
Vienlaikus konstatēta negatīva tendence, ka daļa no cietušajiem elektroskrejriteņu vadītājiem ir bijuši lielā alkohola
reibumā. Piemēram, 1. jūlijā Rīgā
viens no elektroskrejriteņu vadītājiem, kurš cieta, pašam krītot
no braucamrīka, bijis vairāk nekā
3 promiļu reibumā, un viņš nogādāts medicīnas iestādē.
Tāpat Valsts policija valstī
kopumā aizvadītajās brīvdienās
pieķērusi vairāk nekā 20 elek-

Krievijas mērķis
esot Doneckas apgabals
Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis, ka pēc pēdējās
atlikušās Ukrainas kontrolētās
pilsētas – Lisičanskas Luhanskas apgabalā – pārņemšanas
Krievijas spēki gatavojas turpināt virzīties uz tām Doneckas apgabala pilsētām, kuras
joprojām kontrolē Kijiva.
“Slovjanskas virzienā ienaidnieka vienības cenšas nodibināt kontroli pār Bohorodičnes,
Mazanivkas un Dolinas apdzīvotajām vietām, izmantojot
uzbrukuma operācijas,” pirmdienas priekšpusdienā paziņoja
Ukrainas armija.
Tagad uzmanība tiek pievērsta Slovjanskas un Kramatorskas pilsētām, diviem lielākajiem
apdzīvotajiem centriem šajā

Sarūk krogu skaits
Covid-19 pandēmijas un
pieaugošo izmaksu dēļ krogu
skaits Anglijā un Velsā sarucis
līdz vēl nepieredzēti zemam
līmenim.
2022. gada pirmajā pusē
krogu skaits nokrities zem
40 000, kas ir par 7000 mazāk nekā pirms desmit gadiem.
Aizvērtie krogi tiek vai nu
nojaukti, vai pārbūvēti par dzīvojamām mājām un birojiem,
teikts nekustamo īpašumu nozares konsultāciju uzņēmuma
“Altus Group” pētījumā.
Pētījuma autori norāda, ka
tos krogus, kas spējuši pārdzīvot pandēmiju, tagad apdraud
augstā inflācija un strauji augušās energoresursu cenas.
“Lai gan krogi pandēmijas
laikā demonstrēja vērā ņemamu
dzīvotspēju, tagad tie pieredz
jaunas problēmas, cīnoties ar
uzņēmējdarbības izmaksu krīzi,
ko rada pieaugušās enerģijas
cenas, inflācijas spiediens un
nodokļu celšana,” uzsver “Altus
Group” Lielbritānijas nodaļas
vadītājs Roberts Heitons.w

apgabalā.
“Ienaidnieks pārgrupē
spēkus, lai atsāktu ofensīvu.
Šim nolūkam no Izjumas pilsētas rajona Sņižkivkas apmetnes
virzienā tika pārvietota bataljona taktiskā grupa un izvietotas papildu artilērijas vienības,”
teikts paziņojumā. Pēc Lisičanskas pilsētas ieņemšanas Krievijas spēki tagad kontrolē gandrīz
visu Luhanskas apgabalu, izslēdzot dažas pretestības zonas.
Ģenerālštābs sacīja, ka krievi nostiprinās Lisičanskas un
Bilohorivkas apgabalos.
“Bahmutas virzienā ienaidnieks pastiprināja mūsu karaspēka pozīciju apšaudi ar artilēriju gar kontaktlīniju,” teikts
paziņojumā.w

troskrejriteņu vadītājus, kuri
savu transportlīdzekli vadījuši
alkohola reibumā.
Lielākā daļa no šiem gadījumiem konstatēti Rīgas
reģionā. Liela daļa no pieķertajiem ir bijuši stiprā alkohola
reibumā – virs 1,5 promilēm.
Policija atgādina, ka sekas
šādai bezatbildībai var būt ne
tikai smagas traumas, bet tās
var būt arī liktenīgas, proti,
13. maijā kāds vīrietis krita no
elektroskrejriteņa, būdams alkohola reibumā. Policijas rīcībā
esošā informācija liecina, ka šī
persona no ceļu satiksmes ne-

gadījumā gūtajām traumām
27. jūnijā mira.
Tāpat Valsts policija atgādina,
ka uz elektroskrejriteņa drīkst
atrasties viena persona – ar to nedrīkst pārvadāt pasažierus. Tas
attiecas arī uz vecākiem ar bērniem. Pārvadājot savu atvasi uz
elektroskrejriteņa, viņa drošība
un veselība tiek pakļauta riskam.
Būtiski atcerēties, ka aizliegts
pārvadāt arī kravu. Kravas pārvadāšana uz šāda braucamrīka
samazina stabilitāti, kā rezultātā rada lielāku iespēju elektroskrejriteņa vadītājam krist
no transportlīdzekļa.w

Nemieros nogalināti 18 cilvēku
Pagājušajā nedēļā notikušajos vardarbīgajos protestos
Uzbekistānas ziemeļrietumos
esošajā Karakalpakstānas Republikā nogalināti 18 cilvēki
un 243 ievainoti, pirmdien paziņojušas Uzbekistānas varasiestādes.
Karakalpakstānas galvaspilsētā Nukusā un vairākās citās
pilsētās piektdien un sestdien
tūkstošiem cilvēku izgāja ielās,
paužot neapmierinātību ar to,
ka nupat publicētajā Uzbekistānas konstitūcijas grozījumu projektā atšķirībā no pašreizējās
konstitūcijas vairs nav teikts,
ka Karakalpakstāna ir suverēna un tās suverenitāti aizsargā
Uzbekistāna, kā arī nav paredzēta iespēja Karakalpakstānai izstāties no Uzbekistānas
referenduma ceļā.

Piektdien, izklīdinot protestus, drošības spēki aizturēja 516
cilvēkus, no kuriem lielākā daļa
jau ir atbrīvota.
Piekāpjoties protestētājiem, sestdien Uzbekistānas
prezidents Šavkats Mirzijojevs paziņoja, ka Uzbekistānas konstitūcijā netiks veikti
grozījumi, kas mazinātu Karakalpakstānas autonomiju.
Karakalpaki valodas un kultūras ziņā ir tuvu radniecīgi kazahiem. Šo autonomo apgabalu
izveidoja 1924. gadā. Gadu vēlāk
to iekļāva Kazahstānas sastāvā,
bet no 1930. gada tas atradās
Krievijas sastāvā. 1932. gadā
autonomais apgabals tika pārveidots par Karakalpakstānas
autonomo republiku, kas 1936.
gadā tika iekļauta Uzbekistānas
sastāvā.w
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Pirmās formulas braucēja Guanju Žou “Alfa Romeo” Silverstonas posmā piedzīvoja
iespaidīgu avāriju, kurā pilota bolīds apgāzās augšpēdus. Autosportists pēc negadījuma pavēstīja, ka ar viņu viss ir kārtībā un viņa dzīvību glābusi braucamlīdzekļa drošības
sistēma, kas veidota no titāna.
FOTO – AFP/LETA

