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ĪSUMĀ
Krievijas algotņu

grupējumam “Vagner”, pēc
visa spriežot, bijusi centrālā
loma pēdējās kaujās Ukrainā,
arī Luhanskas apgabala
Popasnes un Lisičanskas
sagrābšanā, liecina
Lielbritānijas izlūkdienesta
informācija. Kaujās grupējums
cietis smagus zaudējumus.
“Vagner” pazemina kritērijus
uzņemšanai grupējuma
rindās, pieņemot darbā
agrāk tiesātos un tos, kas
iepriekš bijuši “melnajos
sarakstos”. Jaunajiem
algotņiem tiek nodrošinātas
vien nelielas apmācības.
Tas, visticamāk, atstās
iespaidu uz efektivitāti un
samazinās grupējuma kā
Krievijas regulāro vienību
atbalsta lomu.

Kanāda 17. jūlijā Vācijai

nosūtījusi saremontēto
Vācijas rūpniecības koncerna
“Siemens” turbīnu, kas
tiek izmantota dabasgāzes
transportēšanai pa “Nord
Stream” no Krievijas uz Vāciju.
Turbīna uz Vāciju nogādāta ar
lidmašīnu. Pēc tam ar prāmi un
pa sauszemi caur Helsinkiem
to nogādās uz kompresoru
staciju Ļeņingradas apgabalā.
Ukrainas prezidents Volodimirs
Zelenskis asi kritizējis Kanādas
rīcību.

Meksikā aizturēts

narkobarons Rafaels Karo
Kvintero, kurš atradās ASV
Federālā izmeklēšanas biroja
10 meklētāko sarakstā. Viņa
aizturēšana gan noslēdzās ar
traģēdiju – helikoptera avārijā
gāja bojā 14 jūras kājnieki, kuri
palīdzēja viņu notvert. Kvintero
aizturēja jūras kājnieki pēc tam,
kad dienesta suns viņu atrada
slēpjamies krūmos Sansimonas
pilsētā Meksikas ziemeļrietumu
štatā. Varas iestādes uzskata
Kvintero par Gvadalaharas
karteļa dibinātāju.

ŠAJĀ DIENĀ

19. jūlijā
1870. Francija pieteica
karu Prūsijai.

1900. Atklāja Parīzes
metro.

1963. Lidotājs Džo

Volkers ar lidmašīnu
uzlidoja 106 010 metru
augstumā. 100 kilometru
augstuma pārsniegšana
atbilst kosmiska lidojuma
statusam.

1980. Atklāja vasaras

olimpiskās spēles Maskavā,
ko boikotēja vairāk nekā 40
valstis.

1998. Kirgīzijas

prezidenta Askara Akajeva
dēls apprecēja Kazahstānas
prezidenta Nursultana
Nazarbajeva meitu.
SAGATAVOJIS INTS GRASIS

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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ZZS premjera amatam virza Aivaru Lembergu
Zaļo un zemnieku savienība
(ZZS) par Ministru prezidenta
amata kandidātu uz 14. Saeimas
vēlēšanām izvirzījusi koruptīvos noziegumos apsūdzēto politiķi Aivaru Lembergu (“Latvijai
un Ventspilij”).
Lembergs paziņoja, ka
arī šoreiz Saeimas vēlēšanās
pats nekandidēs, jo Ventspils
iedzīvotāji viņam uzticējuši
strādāt Ventspils domē.

ZZS līdzpriekšsēdētājs Armands Krauze vakar preses
konferencē paziņoja, ka ZZS
saraksta līderi Rīgā būs bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Latgalē
– lauksaimnieks Kaspars Melnis, Kurzemē – ZZS Saeimas
frakcijas priekšsēdētājs Uldis
Augulis, Vidzemē – Krauze un
Zemgalē – Saeimas deputāts
Viktors Valainis.

Iepriekš Lemberga kā premjera kandidatūru apspriešanai
ZZS valdē virzīja partiju apvienību veidojošā Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP), preses konferencē
norādīja LSDSP priekšsēdētājs
Jānis Dinevičs.
Iepriekš bija iecerēts, ka ZZS
premjera amata kandidāts varētu būt Valainis, kurš bija virzīts
no ZZS veidojošās Latvijas Zem-

nieku savienības (LZS). Valainis
uzsvēra, ka ZZS mērķis ir, lai
premjera amata kandidāts būtu
ar vislielāko pieredzi un baudītu
visplašāko atbalstu sabiedrībā,
tāpēc Valainis jau iepriekš atsaucis savu kandidatūru.
Krauze norādīja, ka 14. Saeimas vēlēšanās kopā startēs ZZS
abas veidojošās partijas LZS un
LSDSP, kā arī ZZS sadarbības
partija “Latvijai un Ventspilij”. w

No amata Dienvideiropā plosās mežu ugunsgrēki
atbrīvota
policiste
Policijas Iekšējās drošības birojs (IDB) veic izmeklēšanu kriminālprocesā par iespējamu bezdarbību saistībā ar gadījumu, kad
policistes dzīvesbiedrs Rīgā uzbruka jaunietim un piekāva viņu
par Ukrainas karoga nēsāšanu.
Birojā aģentūrai LETA apliecināja, ka kriminālprocess par valsts
amatpersonas bezdarbību sākts
prokuratūrā un bija izdalīts no pamatlietas. Birojs procesu saņēmis
izmeklēšanas turpināšanai, bet
plašākus komentārus nesniedz.
Policiste no vakardienas ir atvaļināta no dienesta. Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību
nodaļa aģentūrai LETA apliecināja, ka “par policijas darbinieka
vispārīgo pienākumu nepildīšanu un VP ētikas normu
pārkāpumiem no dienesta atvaļināta persona, kura bijusi
klātesoša 20. maija notikumos
Rīgā, kad cieta jaunietis.”
Šajā datumā notika gājiens
“Par atbrīvošanos no padomju
mantojuma”, pēc kura kāds automašīnas “BMW” vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa
un nodarīja miesas bojājumus
2003. gadā dzimušam jaunietim,
kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs. Blakus uzbrucējam
automašīnā esot bijusi policijas
darbiniece. w

Nerimstoties nepieredzētajam karstumam un gaisa temperatūrai pārsniedzot 40 grādus pēc
Celsija, Eiropas dienvidos turpina
plosīties savvaļas ugunsgrēki.
Meža ugunsgrēks netālu
no Bordo spiedis Francijas varasiestādes svētdien paplašināt
evakuāciju. Ugunsgrēks Latestdebušā pieņēmies spēkā un apdraud kempingus, teikts vietējo
varasiestāžu paziņojumā.
Jau iepriekš ugunsgrēka
dēļ savas mājas un vasarnīcas šajā apkārtnē bijuši
spiesti pamest vairāk nekā

14 000 cilvēku. Ugunsdzēsēji
ar liesmām cīnās jau kopš pagājušās otrdienas, taču stiprā vēja
un izkaltušās zemes dēļ liesmas
strauji izplatās, un līdz šim izdegusi jau 10 500 hektāru liela
platība. Ārvalstu mediji ziņo, ka
lielā karstuma dēļ Spānijā un
Portugālē miruši vairāki simti
cilvēku, kamēr haosu vairo savvaļas ugunsgrēki.
Svētdienas pēcpusdienā izcēlies ugunsgrēks pie Ponas de
Vilomaras, kas atrodas aptuveni
50 kilometrus uz ziemeļiem no
Barselonas, un tikai sešu stundu

laikā izdeguši jau aptuveni 1000
hektāri meža. Liesmas nopostījušas arī mājas un iznīcinājušas
automobiļus. Evakuēti aptuveni
200 cilvēku.
Portugālē aptuveni 1000
ugunsdzēsēju cenšas apslāpēt 16
ugunsgrēkus. Piektdien Portugāles ziemeļaustrumos katastrofā
gājis bojā ugunsdzēsēju lidmašīnas pilots.
Itālijā visā valsts teritorijā
ugunsdzēsēji cīnās ar savvaļas
ugunsgrēkiem, bet Grieķijā 24
stundu laikā norisinājusies cīņa
ar 119 savvaļas ugunsgrēkiem.w

Futbola klubu apsūdz par aplokšņu algām
Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde jūlijā Kurzemes
tiesu apgabala prokuratūrai
kriminālvajāšanas sākšanai
nosūtījusi kriminālprocesu pret
vienu personu par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu algu
izmaksu 144 410 eiro apmērā
un izvairīšanos no nodokļu nomaksas 118 033 eiro apmērā,
informē VID.
Pirmstiesas izmeklēšanas

laikā noskaidrots, ka futbola
kluba amatpersona periodā no
2018. gada janvāra līdz 2020.
gada augustam grāmatvedības reģistros nav uzskaitījusi
darba algas pilnā apmērā, un
neuzskaitīto un neaprēķināto
darba algu 144 410 eiro apmērā kluba spēlētājiem neoficiāli
izmaksājusi skaidrā naudā, kā
arī izvairījusies no nodokļu nomaksas 118 033 eiro apmērā.
Latvijas Televīzija mikrob-

logošanas vietnē Twitter vēsta
par neoficiālu informāciju, ka
kriminālvajāšana sākta par
aplokšņu algu izmaksu futbola klubā Daugavpils “Noah
Jurmala”, kas pagājušajā sezonā startēja futbola virslīgā,
taču pērn jūnijā nepildītas finanšu saistības un citi apstākļi liedza tam turpināt dalību
turnīrā. VID aģentūrai LETA šo
informāciju ne apstiprināja, ne
noliedza.w
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Mij gredzenus
Dženifera Lopesa un Bens Afleks ir oficiāli salaulājušies, telekanālam CNN atklājis Lopesai pietuvināts avots. Pāris apprecējās
sestdien privātā ceremonijā
Lasvegasā, sacīja dziedātājai
pietuvināta persona. Lopesa
svētdien savā paziņojumā faniem
apstiprināja pāra kāzas Lasvegasā, vēstuli parakstot kā Dženifera
Lina Afleka. Pāris iepazinās jau
2001. gada decembrī romantiskās
komēdijas “Gigli” uzņemšanas laukumā. Pēc gada abi saderinājās,
bet saderināšanos oficiāli atsauca
2004. gada janvārī.w

Anglijā notiekošajā Eiropas sieviešu futbola čempionāta spēlē Šveices izlases vārt
sardze Gēla Tālmane cīņas epizodē ar dūri trāpīja nevis pa bumbu, bet pa Nīderlandes
valstsvienības uzbrucējas Romijas Leihteres galvu. Holandiete šajā epizodē guva pirmos
FOTO – AFP/LETA
no saviem diviem vārtiem mačā, ko Nīderlande uzvarēja ar rezultātu 4:1.

