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ĪSUMĀ

10. jūnijā
323. p.m.ē. nepilnu 33 
gadu vecumā mira Maķedo-
nijas Aleksandrs Lielais, kurš 
bija iekarojis lielāko daļu no 
senajiem grieķiem zināmās 
pasaules. 

1881. Krievu rakstnieks 
Ļevs Tolstojs pārģērbās par 
zemnieku un devās svētce-
ļojumā.

1909. Netālu no Azoru 
salām katastrofā cietušais 
laineris “SS Slavonia” pirmo 
reizi vēsturē pārraidīja SOS 
signālu.

1935. Amerikāņu mediķis 
Roberts Smits izdzēra savu 
pēdējo alkohola glāzi un 
dibināja Anonīmo alkoholiķu 
klubu.

2003. Divi vīrieši Toronto 
salaulājās pirmajā geju laulī-
bu ceremonijā Ziemeļameri-
kā. Iepriekš Kanādas tiesa no 
laulības jēdziena atdalīja tā 
heteroseksuālo definīciju.
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Jēkabs Straume turpinās vadīt KNAB 
Saeima ceturtdien apstipri-

nāja Jēkabu Straumi uz vēl vienu 
termiņu Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja (KNAB) 
vadītāja amatā.

Par Straumi nobalsoja 72 
deputāti, bet pret bija 16 – 
pamatā visa “Konservatīvo” 
frakcija.

Straume KNAB vadībā kon-
kursā nokļuva 2017. gada vasa-
rā, un šī gada 14. jūnijā beigsies 
viņa pirmais pilnvaru termiņš. 
Līdz tam no 2001. līdz 2017. 
gadam viņš strādājis Militārās 
izlūkošanas un drošības die-
nestā, kur desmit gadus bijis 
pārvaldes priekšnieka amatā. 
Pirms tam viņš strādājis Valsts 
policijas Organizētās noziedzī-

bas apkarošanas birojā. Strau-
me absolvējis Latvijas Policijas 
akadēmiju, kur ieguvis jurista 
kvalifikāciju.

Straume šogad uzvarēja 
konkursā uz KNAB priekšnieka 
amatu, kurā viņš faktiski bija 
vienīgais kandidāts.

Straume komisijā, runājot 
par aizvadītajiem pieciem ga-
diem amatā, norādīja, ka biroju 
saņēmis sliktā stāvoklī – bijis 
slikts mikroklimats, sliktas at-
tiecības starp darbiniekiem, ne-
atbilstošs atalgojums, atpalicis 
materiāltehniskais nodrošinā-
jums.

Stājoties amatā, Straume 
izvirzījis solījumus, un tagad 
darbinieki ir lepni strādāt bi-

rojā, bet materiāltehniskais 
nodrošinājums uzlabots. Tāpat 
uz Straumes aicinājumiem pēc 
atbalsta atsaukusies valdība un 
Saeima, kā rezultātā strādājo-
šajiem ir nodrošināts atbilstošs 
atalgojums.

Patlaban izmeklētāju štats 
ir aizpildīts, uz citiem amatiem 
vēl notiek trūkstošo darbinieku 
rekrutēšana, lai gan jārēķinās, 
ka valsts noslēpuma pielaides 
piešķiršanas process ir gana 
garš.

Straumes pirmajā amata ter-
miņā birojā ir veiktas struktu-
rālās reformas, un tagad Strau-
me “varot likt roku uz sirds”, 
ka KNAB ir viena komanda un 
būtiskas problēmas, kas ierobežo 

darbu, vairs nevarot minēt.
KNAB priekšnieks arī slavēja 

to, ka izmeklēšanas kvalitāte ir 
augusi, tāpat darbs uzlabojies 
interešu konfliktu novēršanas 
un partiju kontrolēšanas jomā. 
Arī neskatoties uz pandēmiju, 
biroja darba rezultāti palikuši 
arvien labāki.

Runājot par turpmākajiem 
darbiem apstiprināšanas gadī-
jumā, Straume norādīja, ka jā-
turpina attīstīt korupcijas riska 
analīzes joma un jāpilnveido 
novecojusī lietvedības sistēma, 
kuru patlaban nevar savienot ar 
e-lietu. Pandēmijas laikā bijusi 
traucēta starptautiskā sadarbī-
ba, tāpēc arī šajā jomā jāturpina 
darbs.w

Superteleskopam 
trāpījis mikrometeorīts

Polijas prezidents 
kritizē kolēģus

Deps  
pateicas

Džonijs Deps pateicas sa-
viem faniem par atbalstu 
nesenajā tiesas prāvā pret 
viņa bijušo sievu Amberu 
Hērdu par neslavas celšanu.

Aktieris pievienojās TikTok 
ar veltījumu saviem uzticīga-
jiem sekotājiem, vēstot, ka ir 
gatavs virzīties uz priekšu, kad 
tiesas process ir pabeigts.

“Visiem maniem visdārgā-
kajiem, lojālākajiem un nelokā-
mākajiem atbalstītājiem. Mēs 
esam bijuši visur kopā, mēs 
esam redzējuši visu kopā. Mēs 
kopā esam gājuši šo ceļu. Mēs 
kopā rīkojāmies pareizi, jo jums 
tas bija svarīgi,” viņš pauž.

Pagājušajā nedēļā Deps guva 
juridisku uzvaru pēc tam, kad 
zvērinātie atzina gan viņu, gan 
Hērdu par vainīgiem neslavas 
celšanā.w

Krievijas karaflote vakar sāka 
militārās mācības Baltijas jūrā. 
Tajās piedalās vairāki desmiti kuģu. 
Krievija sarīkojusi mācības neilgi 
pēc tam, kad Somija un Zviedrija 
oficiāli paziņoja par nodomu iestā-
ties NATO. Krievijas Aizsardzības 
ministrijas paziņojumā teikts, ka 
tās Baltijas karaflotes kuģi veiks 
mācību uzdevumus jūras ceļu un 
flotes bāzu aizsardzībai. Manevros 
piedalās 60 kuģi un 40 lidaparāti. 
Mācību laikā notiks arī sauszemes 
manevri Kaļiņingradā. Ja Somiju 
un Zviedriju uzņems NATO, Krievija 
kļūs par vienīgo valsti pie Baltijas 
jūras, kas neietilpst NATO.

Baltijas jūras ziemeļos starp 
Somiju un Zviedriju parādījies 
prāvs nezināmas vielas plankums, 
kas nosedz 77 kvadrātkilomet-
ru lielu platību, vakar pavēstīja 
Zviedrijas krasta apsardze. Vielas 
raksturs ir neskaidrs, bet krasta 
apsardze izslēdz varbūtību, ka 
varētu būt notikusi naftas noplū-
de. Nav briesmu, ka viela varētu 
sasniegt krastu. Attēlos redzams, 
ka viela plānā kārtā nosedz garas 
formas laukumu, kas atrodas jūrā, 
arī Zviedrijas un Somijas ekonomis-
kajā zonā. Sākta izmeklēšana.

Vācijas galvaspilsētā Berlīnē 
trešdien ar automašīnu cilvēkos ie-
braukušais vīrietis, kurš nogalināja 
skolotāju un ievainoja 14 bērnus, ir 
garīgi slims un rīkojās ar nodomu, 
vakar paziņoja Berlīnes mēre Fran-
ciska Gifeja. Izmeklēšanā noskaid-
rots, ka uzbrucējam ir smagas garī-
gas problēmas. Aizdomās turamais 
ir 29 gadus vecs armēņu izcelsmes 
Vācijas pilsonis. Izmeklētāji cenšas 
atšifrēt uzbrucēja neskaidros 
paziņojumus un noskaidrot, vai uz-
brucēja automašīnā atrastie plakāti 
ar atsaucēm uz Turciju liecina par 
viņa motīviem.

Jūnija sākumā Kubu ir piemeklējušas pamatīgas lietusgāzes, kas sekojušas viesuļ-
vētrai Agatai. Lietavu radītie plūdi ne tikai radījuši neērtības valsts galvaspilsētas Hava-
nas iedzīvotājiem, bet izraisījušas arī traģiskas sekas – vismaz trīs cilvēki ir gājuši bojā.

ŪDENĪŪDENĪ

Polijas prezidents Andžejs 
Duda kritizējis Vācijas kancleru 
Olafu Šolcu un Francijas prezi-
dentu Emanuelu Makronu par 
dialoga turpināšanu ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu, 
neraugoties uz Krievijas iebru-
kumu Ukrainā.

“Esmu pārsteigts par visām 
šīm sarunām ar Putinu, ko rīko 
kanclers Šolcs un prezidents 
Emanuels Makrons. Šajās sa-
runās nekas netiek panākts,” 
Duda paziņoja Vācijas tablo-
īdam “Bild” sniegtā intervijā, 
kas publicēta vietnē YouTube.

Duda sacīja, ka runāšana ar 
Putinu ir “sava veida leģitimāci-

ja personai, kas ir atbildīga par 
Krievijas armijas noziegumiem 
Ukrainā”. 

Duda uzsvēra, ka Putins 
ir vienpersonīgi atbildīgs par 
Krievijas armijas nosūtīšanu uz 
Ukrainu, un piebilda, ka viņu 
atbalstījuši armijas komandieri.

Polijas prezidents sacīja, ka 
šī situācija ir salīdzināma 
ar Ādolfu Hitleru un Otro 
pasaules karu.

“Un vai kāds šādi runāja ar 
Ādolfu Hitleru Otrā pasaules 
kara laikā? Vai kāds sacīja, ka 
viņam jāsaglabā seja? Ka ir jārī-
kojas tā, lai nepazemotu Ādolfu 
Hitleru?” jautāja Duda.w

Džeimsa Veba kosmosa teles-
kopam, kas ir visu laiku jaudīgā-
kais teleskops, maijā trāpījis mik-
rometeorīts. Tas trāpījis teleskopa 
galvenajam spoguļa segmentam 
laikā no 23. līdz 25. maijam, ziņo 
ASV Nacionālās aeronautikas un 
kosmosa pārvalde (NASA). Taču 
tā uzsver, ka teleskops joprojām 
darbojas tādā līmenī, kas pār-
sniedz visas misijas prasības.
Spogulis bija konstruēts tā, lai 
izturētu mikrometeorītu trie-
cienus, un NASA rēķinājās ar to, 
ka triecieni ar laiku pasliktinās 
teleskopa veiktspēju.

Teleskops iepriekš izturēja 
četru mazāku mikrometeorītu 
triecienus, bet maijā tam trāpīja 

lielāks, nekā paredzēja prognozes.
Džeimsa Veba kosmosa tele-

skopu, ko kopīgi būvējušas Eiro-
pas Kosmosa aģentūra, NASA 
un Kanādas Kosmosa aģentūra, 
2021. gada 25. decembrī no Kurū 
kosmodroma Franču Gviānā 
izplatījumā nogādāja Eiropas 
nesējraķete “Ariane V”. Tas aiz-
stājis Habla kosmosa teleskopu 
un ir aptuveni 100 reižu par to 
jutīgāks. Zinātnieki cer, ka tas 
sniegs ieskatu par pirmajām 
galaktikām, kas izveidojās ag-
rīnajā Visumā. Teleskopu bija 
paredzēts palaist kosmosā jau 
2018. gadā, taču iekārtas pa-
beigšana kavējās un starts tika 
vairākkārt atlikts.w


