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ĪSUMĀ

14. jūlijā
1386. Vidzemes 
muižu dokumentos pirmo 
reizi minēts algādzis 
(laukstrādnieks), kurš 
strādā par dienas naudu. 
Nostiprinoties dzimtbūšanai 
Latvijā, algādzis saglabāja 
pārvietošanās brīvību.

1789. Franču 
revolūcijas laikā Parīzes 
iedzīvotāji ieņēma Bastīlijas 
cietumu. 

1995. Savu nosaukumu 
ieguva digitālo mūzikas 
failu formāts MP3.

1998. 89 gadu vecumā 
mira Ričards Makdonalds, 
kurš izveidoja ātrās 
ēdināšanas restorānu 
koncepciju.

2005. ASV zinātnieki 
paziņoja, ka atklājuši 
planētu ārpus Saules 
sistēmas, kurai ir nevis 
viena, bet trīs saules. 
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Francijas valdība cieš pirmo sakāvi
Francijas valdība parlamen-

tā cietusi pirmo sakāvi, kopš 
prezidenta Emanuela Makrona 
pārstāvētā centriskā koalīcija 
Nacionālajā sapulcē zaudējusi 
absolūto vairākumu.

Otrdienas vakarā Nacionālā 
sapulce noraidīja priekšlikumu 
piešķirt valdībai pilnvaras pie-
prasīt ceļotājiem pirms ieceļo-
šanas Francijā uzrādīt aplie-
cinājumu par vakcināciju vai 
negatīvu Covid-19 testu.

Priekšlikums tika noraidīts 

ar 219 pret 195 balsīm, pret bal-
sojot visām lielākajām opozīci-
jas partijām – galēji labējai Na-
cionālajai apvienībai (RN), galēji 
kreisajai partijai “Nepakļāvīgā 
Francija” (LFI) un konservatīva-
jai Republikāņu partijai.

“Apstākļi liek valdībai ie-
klausīties opozīcijas partijās, 
ar ko tai šobrīd ir nelielas grū-
tības,” sarunā ar radiostaciju 
“Sud” trešdienas rītā izteicās 
parlamenta deputāts Olivjē 
Marlē, kurš pārstāv republikā-

ņus.
Premjerministre Elizabe-

te Borne nosodījusi opozīcijas 
“obstrukciju”, kamēr viņas līdz-
gaitnieki norāda uz galēji labējo 
un galēji kreiso apvienošanos.

“Nepārprotama ekstrē-
mistu sadarbība, viens ot-
ram aplaudē,” tviterī uzsvē-
rusi deputāte Moda Bregona, 
kas pārstāv Makrona dibināto 
partiju “Uz priekšu, Republika!” 
(REM).

Savukārt viņas kolēģis Remī 

Rebirots žēlojas par “futbola 
mača gaisotni”, kas valdījusi 
debašu laikā, kad runātāji tikuši 
pastāvīgi pārkliegti.

Tikmēr deputāte Matilde 
Pano, kas pārstāv LFI, valdošās 
partijas deputātus nosaukusi 
par marionetēm.

Neskatoties uz valdības 
sakāvi robežkontroles jautāju-
mā, kopumā likumprojekts par 
pasākumiem Covid-19 septītā 
viļņa apkarošanai tika pieņemts 
ar 221 pret 187 balsīm.w

Šrilankā pret valdību noska-
ņoti protestētāji trešdien ielau-
zušies premjerministra Ranila 
Vikramasinghes birojā.

Šrilankas prezidents Gotabaja 
Radžapaksa trešdienas rītā bēga 
no valsts, dodoties uz netālu esošo 
Maldīviju, un Vikramasinghe tika 
iecelts par pagaidu prezidentu.

Neskatoties uz asaru gāzes 
un ūdensmetēju izmantošanu, 
policistiem un karavīriem ne-
izdevās apturēt protestētājus, 
kuri ielauzās premjerministra bi-
rojā, kur izkāra valsts karogus.

Vikramasinghe televīzijā pār-
raidītā uzrunā tautai paziņoja, 
ka licis armijas komandieriem 
un policijai atjaunot kārtību, bet 
karavīri padevās protestētāju 
pārsvaram.

Protestētāji, kuri pieprasa 
valsts galvas un premjerminis-
tra atkāpšanos, sestdien ielauzās 
prezidenta oficiālajā rezidencē un 
kancelejā, taču Radžapaksa pa-
spēja aizbēgt. Vēlāk protestētā-
ji aizdedzināja premjerministra 
Ranila Vikramasinghes privāto 
rezidenci.w

Vācijas ārlietu ministre 
Annalēna Bērboka paudusi 
viedokli, ka sarunas ar Krieviju 
šobrīd nav reālistisks variants.

“Par ko var vienoties 
ar kādu, kas nav 
gatavs vienoties pat ar 
Starptautisko Sarkanā 
Krusta komiteju, lai ļautu 
aizbēgt civiliedzīvotājiem?” 
intervijā vācu žurnālam 
“Stern” sacīja Bērboka.

Viņa arī noraidīja 
sabiedrībā zināmu un 
ietekmīgu vāciešu atklātā 
vēstulē nesen publicēto 
aicinājumu nekavējoties 
panākt pamieru un sākt 
sarunas.

“Ja es būtu ukrainiete, 
man šī vēstule šķistu naiva, 
satraucoša un augstprātīga,” 
sacīja ministre un paziņoja, ka 
viņai nav bijis tieša kontakta 
ar Krievijas ārlietu ministru 
Sergeju Lavrovu kopš Krievijas 
atkārtotā iebrukuma sākuma.w

Mikroblogošanas vietne 
“Twitter” iesūdzējusi ASV tiesā 
elektromobiļu ražošanas uzņē-
muma “Tesla Motors” vadītāju 
Īlonu Masku, apsūdzot viņu 
“Twitter” iegādes līguma laušanā 
un nosaucot viņa stratēģiju par 
“liekulības paraugu”, liecina tiesai 
iesniegtie dokumenti.

ASV Delavēras štatā ierosi-
nātajā lietā “Twitter” aicina tiesu 
likt Maskam pabeigt “Twitter” 
iegādi par 44 miljardiem ASV do-
lāru, uzsverot, ka nekāda finan-
siāla kompensācija nevar labot 
ļaunumu, ko viņš nodarījis šim 
uzņēmumam. 

“Maska rīcība vienkārši ap-
stiprina, ka viņš grib aiziet no 
saistošā līguma, kuru viņš brīvi 
parakstījis, un kaitēt “Twitter” 
šajā procesā,” teikts ierosinātajā 
lietā.

“”Twitter” ir cietis un turpinās 
ciest no nelabojama kaitējuma, 
kas ir apsūdzētā pārkāpumu re-

zultāts.”
“Twitter” akcijas cena ne-

daudz pieauga tirdzniecībā pēc 
biržas slēgšanas, kad kļuva zi-
nāms par ierosināto lietu.  

Analītiķi uzskata, ka Mas-
ka mēģinājums atteikties no 
“Twitter” iegādes nostāda šo 
uzņēmumu ievainojamā stā-
voklī kritiskā brīdī.

Masks piektdien paziņoja, ka 
atsakās no darījuma par “Twit-
ter” iegādi, un apsūdzēja “Twitter” 
“maldinošu” paziņojumu izteikša-
nā par neīsto kontu daudzumu 
šajā platformā.

Maska aprīlī parakstītā ie-
gādes darījuma izbeigšana ir ie-
mesls potenciāli ilgstošai tiesas 
cīņai starp viņu un “Twitter”, kas 
sākumā bija pret darījumu ar ne-
prognozējamo miljardieri.

Noslēgtais līgums par “Twit-
ter” iegādi paredz kompensāciju 
1 miljarda dolāru apmērā par tā 
laušanu.w

Pozitīva Covid-19 testa re-
zultāta dēļ Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV) šonedēļ 
darbu turpinās attālināti, liecina 
premjera ieraksts mikroblogoša-
nas vietnē “Twitter”.

Kariņš norāda, ka jūtas labi, 
tomēr, sekojot ārsta ieteikumam, 

šajā nedēļā darbu turpinās at-
tālināti.

“Aicinu būt piesardzīgiem 
un ievērot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, lai pa-
sargātu sevi un līdzcilvēkus 
no saslimšanas ar Covid-19,” 
raksta Ministru prezidents.w

Grieķijas galvaspilsētā 
Atēnās naktī uz trešdienu 
aizdedzināta ēka, kurā atrodas 
radiostacijas “Real FM” 
un laikraksta “Real News” 
redakcijas. Ēkai, kas atrodas 
Grieķijas galvaspilsētas 
ziemeļos, nodarīti lieli postījumi. 
Pagaidām nav informācijas par 
iespējamo nozieguma motīvu un 
uzbrucējiem, tomēr anarhistu un 
kreiso ekstrēmistu grupējumu 
uzbrukumi valsts iestādēm, 
politisko partiju birojiem un 
medijiem Grieķijā ir ierasta 
parādība.

Vācijas Federālās civilās 
aizsardzības un katastrofu 
novēršanas pārvaldes (BKK) 
prezidents Ralfs Tīzlers 
vakar paziņoja, ka ekstrēmo 
laikapstākļu dēļ atsevišķi valsts 
rajoni vairs nav apdzīvojami. 
“Klimata pārmaiņu un akūtu 
smagu laikapstākļu katastrofu un 
plūdu dēļ dažas teritorijas vairs 
nevajadzētu atsākt apdzīvot,” 
Tīzlers sacīja intervijā gadu pēc 
plūdiem, kas Reinzemē-Pfalcā un 
Ziemeļreinā-Vestfālenē prasīja 
dzīvību 184 cilvēkiem.

Japānas Fukušimas 
atomelektrostacijas (AES) 
apsaimniekošanas uzņēmuma 
“Tokyo Electric Power Co” 
(TEPCO) bijušajiem vadītājiem 
jāmaksā aptuveni 13 triljoni 
jenu (aptuveni 94,4 miljardi eiro) 
par nodarīto kaitējumu, lēmusi 
Tokijas tiesa. Pēc 2011. gada 
marta zemestrīce AES sabojājās 
dzesēšanas sistēmas, tādēļ 
notika kodolreaktoru serdeņu 
kušana un radioaktīvo materiālu 
noplūšana, izraisot pasaulē 
nopietnāko kodolkatastrofu kopš 
Černobiļas AES sprādziena 1986. 
gadā.

“Twitter” sūdz tiesā Īlonu Masku 
par pirkuma līguma laušanu

Šrilankā protestētāji 
ielauzušies premjera birojā

Premjers pozitīvs

Sarunas nav 
reālistiskas

Invazīvā medūzu suga ‘Rhopilema Nomadica’ nonāk Vidusjūrā caur Suecas kanālu 
kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem. Zinātnieki brīdinājuši, ka medūzu 
populācijas palielināšanās ir saistīta ar jūras ūdens temperatūras paaugstināšanos un tā 
kļūst par draudu Vidusjūras ekosistēmai.
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