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356. Lai iemūžinātu savu 
vārdu vēsturē, Herostats 
aizdedzināja Artemīdas temli 
Efesā, vienu no Septiņiem 
pasaules brīnumiem. 

1899. Dzimis amerikāņu 
rakstnieks, Nobela prēmijas 
laureāts Ernests Hemingvejs. 

1904. Pabeidza dzelzceļa 
līniju no Maskavas līdz 
Vladivostokai. 

1940. Jaunā viltus 
“Tautas Saeima” pasludināja 
padomju varas atjaunošanu 
Latvijā un nolēma lūgt 
Latvijas uzņemšanu PSRS 
sastāvā. Līdzīgi lēmumi 
pieņemti arī Igaunijas un 
Lietuvas “parlamentos”.

1954. Ženēvas 
konferencē Vjetnamu 
sadalīja Ziemeļvjetnamā un 
Dienvidvjetnamā.
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Latvijas nacionālās 
lidsabiedrības “AirBaltic” 
lidmašīnai reisā no Rīgas 
uz Dānijas galvaspilsētu 
Kopenhāgenu pēc drošas 
nosēšanās uz skrejceļa galamērķī 
izslēdzās abi dzinēji. Uzņēmumā 
“AirBaltic” norādīja, ka “Airbus 
A220-300” lidmašīnas ir aprīkotas 
ar jaudas kontroles traucējumu 
pielāgošanas sistēmu, kas 
novērš nekontrolēti augstu jaudu 
pacelšanās vai nolaišanās laikā. 
Brīdī, kad lidmašīna jau bija 
nosēdusies, sistēma dzinējus 
atslēdza, kā rezultātā lidmašīna 
pati nevarēja veikt ceļu līdz 
terminālim un to nācās vilkt. 
Pašlaik uzņēmums sadarbojas 
gan ar lidmašīnas, gan ar dzinēju 
ražotāju, lai izmeklētu šo situāciju. 

Francijā plašu demonstrāciju 
laikā izpostīti divi centri, kuros 
iedzīvotāji varēja potēties pret 
Covid-19. Policija sola stingri 
sodīt noziedzniekus, bet eksperti 
norāda, ka Covid-19 dēļ noteikto 
ierobežojumu un vakcinācijas 
pretinieki kļūst arvien aktīvāki. 
Protestos Francijā nedēļas 
nogalē piedalījās vairāk nekā 
100 000 cilvēku. Ierobežojumu 
un vakcinācijas pretinieki plašas 
demonstrācijas sarīkojuši arī 
Kiprā. 

Izraēla, reaģējot uz raķešu 
apšaudi no Libānas teritorijas, 
atklājusi uz kaimiņvalsti artilērijas 
uguni. “No Libānas uz Izraēlas 
ziemeļdaļu tika izšautas divas 
raķetes. Vienu no raķetēm 
pārtvēra pretgaisa aizsardzības 
sistēma “Dzelzs kupols”, bet otra 
nokrita atklātā laukā Izraēlas 
teritorijā,” paziņojuši Izraēlas 
aizsardzības spēki. Pēdējo reizi 
raķetes uz Izraēlu no Libānas tika 
raidītas maijā, kad uzliesmoja 
11 dienu ilgā karadarbība starp 
izraēliešiem un palestīniešu 
grupējumiem Gazas joslā.

Atjaunošana izmaksās miljardus
Atjaunošanas darbi plūdos 

cietušajās Vācijas kopienās 
izmaksās vairākus miljardus 
eiro, paziņojis iekšlietu mi-
nistrs Horsts Zēhofers. Vācijā 
bojāgājušo skaits pieaudzis 
vismaz līdz 165 cilvēkiem, 
taču glābšanas dienesti jopro-
jām turpina meklēt bez vēsts 
pazudušos. Vēl vairāki desmi-
ti cilvēku dzīvību zaudējuši 
plūdos arī citās valstīs.

Simtiem cilvēku plūdos tika ie-
vainoti. Ir arī bez vēsts pazudušie, 
bet viņu skaits nav precīzi zināms, 
jo telefona sakari plūdos cietušajos 

rajonos vēl nav pilnīgi atjaunoti. 
Daudzi no bojāgājušajiem noslīku-
ši pagrabos, bet citus plūdu ūdeņi 
vienkārši aizskalojuši. Apmēram 
30 000 cilvēku Vācijas rietumos 
vēl arvien ir bez elektrības.

Ir paredzēts veidot atjauno-
šanas fondu, kas tiks apspriests, 
kad būs novērtēti plūdu nodarītie 
postījumi. Plūdi skāruši arī Rie-
tumvācijas uzņēmumus. Auto-
daļu ražotājs “ZF”, enerģētikas 
firma “RWE” un vara pārstrādes 
uzņēmums “Aurubis” ir daži no 
lielajiem uzņēmumiem, kuriem 
plūdu dēļ bija jāaptur vai jāsama-

zina ražošana. Eksperti aprēķinā-
juši, ka autoceļu un dzelzceļu tīkla 
atjaunošanai būs nepieciešami 
vismaz divi miljardi eiro.

Vācijas valdība paudusi ap-
ņemšanos uzlabot katastrofu 
brīdināšanas sistēmas. “Šī ir 
neiedomājama traģēdija. Savā 
garajā politiskajā karjerā, kuras 
laikā Bavārijā bijis daudz nelaimju 
ar ūdeni un sniegu, es neko tādu 
neesmu pieredzējis. Šī ir ārkārtas 
situācija, kuru mēs varam pār-
varēt tikai ar nacionāla mēroga 
pūliņiem,” sacīja Zēhofers.

Vācijas ledusrenes sporta vei-

du federācijas pārstāvji informēja, 
ka Kēnigszē trasei nodarīti pos-
tījumi par vairākiem desmitiem 
miljonu eiro un sacensības tajā 
nevarēs notikt vismaz gadu. Plū-
di nopostījuši arī daudzas vēstu-
riskas ēkas, viduslaikos būvētus 
tiltus un kapsētas. 

Spēcīgu lietusgāžu izraisīti 
plūdi smagi skāra arī Beļģiju, 
kur visvairāk cietušas Ljēžas un 
Namīras provinces. Beļģijā plū-
dos gājis bojā vismaz 31 cilvēks. 
Skarto pilsētu ielas izskatās neat-
pazīstamas, arī šeit valda postaža, 
atkritumu un sanesumu kaudzes.w

Krīzes pārvaldību 
padarīja par murgu

Ķīnu vaino kiberuzbrukumā

Minimāls progress
Ar Eiropas Savienības starp-

niecību rīkotajās Serbijas un 
Kosovas līderu sarunās panākts 
“ļoti mazs” progress, atzinis ES 
īpašais pārstāvis Rietumbalkānu 
jautājumos Miroslavs Lajčaks. Šī 
bija jau otrā Serbijas un Kosovas 
līderu tikšanās pēdējā mēneša 
laikā, ES cenšoties atdzīvināt jau 
desmitgadi ilgušās sarunas par 
Belgradas un Prištinas attiecību 
normalizāciju.

“Tikšanās bija sarežģīta, 
un tā demonstrēja ļoti atšķirī-
gas abu pušu pieejas,” norādīja 
Lajčaks. Tikmēr Serbijas prezi-
dents Aleksandrs Vučičs sarunu 
neveiksmē vainoja Kosovas prem-
jerministru Albinu Kurti, kurš 
noraidījis ES priekšlikumus par 
pazudušo cilvēku mirstīgo atlieku 
identifikācijas paātrināšanu un at-
turēšanos no darbībām, kas varē-
tu raisīt spriedzi. Savukārt Kurti, 
kurš amatā atrodas kopš februāra, 
apsūdzēja Serbijas pusi, kas “bez 
lasīšanas” noraidījusi viņa piedā-
vāto sešu punktu miera līgumu. 
Neraugoties uz domstarpībām, 
abu pušu līderi piekrituši sarunu 
turpināšanai. Nākamā tikšanās 
paredzēta septembrī.w

Sācies hadžs – ikgadējais musulmaņu svētceļojums uz Saūda Arābijas Meku, kur Lielajā 
mošejā roboti izsmidzina dezinfekcijas līdzekli ejās ap vissvētāko vietu – Kaabu.

Dezinficēts

ASV apsūdz Ķīnu vērienīgā 
kiberuzbrukumā, kas šogad īste-
nots, uzlaužot “Microsoft Exchan-
ge” e-pasta serverus. ASV nostā-
jai atbalstu paudušas arī Eiropas 
Savienība un Lielbritānija. Par 
kiberuzbrukumu vēl martā pa-
vēstīja uzņēmums “Microsoft”, 
tomēr Ķīnas varas iestādes līdz 
šim noliegušas, ka būtu ar to 
saistītas.

ASV, ES un Lielbritānija 
vienlaikus nākušas klajā ar 
paziņojumiem par šo kiberuz-
brukumu. ES norādījusi, ka uz-
brukums noticis no Ķīnas terito-
rijas, bet Lielbritānija un ASV 
kiberspiegošanā tieši apsūdz 
Ķīnas Valsts drošības minis-
triju. Rietumvalstu izlūkdienes-
ti norāda, ka šie kiberuzbrukumi 
ir krietni vērienīgāki par tiem, 

kas pieredzēti līdz šim. 
Hakeri daudzviet pasaulē 

spējuši piekļūt datortīkliem ar 
“Microsoft” serveru starpnie-
cību. Pēc aplēsēm, uzbrukums 
visā pasaulē skāris vairāk nekā 
ceturtdaļmiljonu serveru. Ķīnas 
Valsts drošības ministrija “iz-
veidojusi noziedzīgu līgumha-
keru ekosistēmu, kas īsteno gan 
valsts sponsorētas aktivitātes, 
gan kibernoziegumus finansiāla 
labuma gūšanai”, teikts paziņo-
jumā. ES, kas šogad pirmo reizi 
saistībā ar kiberuzbrukumiem 
noteica sankcijas Ķīnai un Krie-
vijai, norādīja, ka šis incidents 
“visā pasaulē apdraud tūkstošiem 
datoru un tīklu drošību un integ-
ritāti”. Apsūdzības var vairot kon-
frontāciju Vašingtonas, Briseles 
un Londonas attiecībās ar Ķīnu.w

Valsts amatpersonu atšķirī-
gie viedokļi par ierobežojumiem 
Covid-19 pandēmijā krīzes pār-
valdību padarīja par murgu, 
vakar Saeimā šiem jautājumiem 
izveidotās parlamentārās izmek-
lēšanas komisijas sēdē vērtēja 
Valsts kancelejas vadītājs Jānis 
Citskovskis. Viņš akcentēja, ka 
valstī lēmumu pieņēmējiem va-
jadzīga kopīga izpratne, politiska 
vienošanās par to, kā jārīkojas 
krīzes situācijā.

Citskovskis skaidroja, ka vēl 
2020. gada pavasarī tika ņemts 
vērā Slimību profilakses un kon-
troles centra Infekcijas slimību 
riska analīzes un profilakses de-
partamenta direktora Jurija Pe-
revoščikova un Paula Stradiņa 

Klīniskās universitātes slimnīcas 
infektologa un Latvijas Univer-
sitātes profesora Ugas Dumpja 
viedokļi. Savukārt rudenī situā-
cija mainījās, kad “puse cilvēku 
jau uzskatīja, ka ir gudrāki 
par Perevoščikovu un Dumpi”. 
Šādā situācijā ir ļoti grūti pār-
valdīt pandēmijas ierobežošanu, 
norādīja valsts galvenais ierēdnis.

Valsts amatpersonām paužot 
pretējus viedokļus par ierobežo-
jumiem, krīzes vadības process 
kļuva pretrunu plosīts, norādīja 
Valsts kancelejas direktors. Pie-
mēram, ministru tolaik paustie 
atšķirīgie viedokļi, vai jābūt ie-
robežojumiem skaistumkop-
šanā, nebija laba prakse krīzes 
pārvaldībā.w


