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ĪSUMĀ

8. jūlijā
1099. 15 000 bada 
nomocītu kristiešu karavīru 
Pirmajā krusta karā maršēja 
reliģiskā procesijā ap 
Jeruzalemi, kuru aizstāvošie 
musulmaņi viņus izsmēja.

1206. Indriķa hronikā 
pirmo reizi minēta 
Beverīna, kas no 12. līdz 
13. gadsimtam bijusi viena 
no latgaļu zemes Tālavas 
centriem. 

1919. Ar tvaikoni 
“Saratov” Rīgā no Liepājas 
atgriezās Pagaidu valdība.

1965. Leģendārs 
lielās vilcienu laupīšanas 
dalībnieks Ronijs Bigss 
izbēga no Lielbritānijas 
cietuma, kur viņš izcieta 30 
gadu cietumsodu.

1996. Starptautiskā 
tiesa nolēma, ka kodolieroču 
lietošana vai draudēšana 
ar tiem kara apstākļos ir 
jāpasludina par nelikumīgu.
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Boriss Džonsons ir atkāpies 
no amata pēc dumpja viņa pār-
stāvētajā Konservatīvajā partijā, 
ziņo BBC. 

“Konservatīvās partijas griba 
nepārprotami ir, lai šai partijai 
būtu jauns līderis un līdz ar to 
arī jauns premjerministrs,” sacīja 
Džonsons savā uzrunā.

“Jaunā vadītāja izvēles pro-
cess jāsāk tagad,” viņš piebilda, 
sakot, ka izvēles grafiks tiks pa-
ziņots nākamnedēļ. Tomēr Džon-
sons neplāno nekavējoties pamest 

amatu: “Es šodien esmu iecēlis 
Ministru kabinetu, kas darbo-
sies tik ilgi, līdz būs iecelts jauns 
vadītājs,” premjerministrs sacīja 
televīzijas runā. Tajā viņš runāja 
par saviem mēģinājumiem palikt 
līdera amatā un par to, cik sāpīgi 
viņam ir atkāpties no amata, taču 
nepieminēja skandālus, kas ir pie-
rādījuši viņa politisko vājumu.

“Pēdējo dienu laikā esmu mē-
ģinājis pārliecināt savus kolēģus, 
ka būtu ekscentriski mainīt valdī-
bas, kad mēs sniedzam tik daudz 

Vairāk nekā mēnesi Latvija 
pakļauta intensīvam kiberuzbru-
kumam no Krievijas, mikroblogo-
šanas vietnē Twitter norāda NATO 
Stratēģiskās komunikācijas izci-
lības centra “Stratcom” vadītājs 
Jānis Sārts. Viņš atzīmēja, ka tas 
ir palicis teju nemanīts, jo Latvijas 
kiberinfrastruktūra ir parādījusi 
ievērojamu noturību, stājoties 
pretim pretiniekam. Pagājušajā 
nedēļā pastiprinātus DDoS jeb 
piekļuves atteices uzbrukumus, 
līdzīgi kā Igaunijā, piedzīvojusi 
Latvijas Valsts prezidenta kan-
celejas mājaslapa president.lv. 
Aģentūrai LETA informācijas 
tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcijas “Cert.lv” 
pārstāve Madara Krutova sacīja, 
ka līdzīgi uzbrukumi šai vietnei 
konstatēti arī iepriekš, un atse-
višķos gadījumos uzbrucēji pēc 

publiski pieejamu failu lejupielā-
des no minētās vietnes centušies 
iebiedēt un pārliecināt sabiedrību, 
ka notikusi veiksmīga ielaušanās 
un datu noplūde. Katrs šāds gadī-
jums un apgalvojums tiek izmek-
lēts individuāli, taču neviens no 
šiem apgalvojumiem līdz šim nav 
izrādījies patiess. Mērķētu uzbru-
kumu pikšķerēšanas e-pastu for-
mā piedzīvojusi arī Aizsardzības 
ministrija, un no “Cert.lv” puses 
norit darbs pie uzbrukuma aps-
tākļu izpētes.  Kopumā situācija 
Latvijas kibertelpā vērtējama 
kā stabila un tiek veiksmīgi 
kontrolēta, “Cert.lv” sadarbībā 
ar partneriem turpina uzraudzīt 
tajā notiekošo, norādīja “Cert.lv” 
pārstāve, piebilstot, ka sekmīgi uz-
brukumi ar būtisku ietekmi valsts 
un kritiskās infrastruktūras sek-
torā līdz šim nav konstatēti. w

Lielbritānijas iekšējā izlūk-
dienesta MI5 un ASV Federālā 
izmeklēšanas biroja (FIB) vadītāji 
brīdinājuši par augošajiem ilg-
termiņa draudiem, ko rada Ķīna.

MI5 ģenerāldirektors Kens 
Makalums pavēstīja, ka dienests 
ir jau vairāk nekā divas reizes 
palielinājis iepriekš ierobežotās 
pūles pret Ķīnas darbību, kas 
rada bažas, piebilstot, ka tas veic 
septiņas reizes vairāk izmeklēša-
nu nekā 2018. gadā.

FIB direktors Kristofers Rejs 
sacīja, ka Ķīnas valdība rada lie-
lākos ilgtermiņa draudus ekono-

mikai un nacionālajai drošībai 
gan ASV, gan Lielbritānijai, gan 
sabiedrotajiem Eiropā un citur.

“Ķīnas valdība cenšas vei-
dot pasauli, iejaucoties mūsu 
politikā (un jāpiebilst, arī mūsu 
sabiedroto politikā),” sacīja Rejs, 
apgalvojot, ka Pekina ir tieši ie-
jaukusies ASV Pārstāvju palātas 
vēlēšanās šogad Ņujorkā, jo nevē-
las, lai tiek ievēlēts bijušais Tja-
ņaņmeņas laukuma protestētājs.

Ķīnas valdības hakeru prog-
ramma ir lielāka nekā visās citās 
lielākajās valstīs kopā, norādīja 
Rejs.w

Pusauto 
uz cilvēku

Latvijā uz vienu pilsētas ie-
dzīvotāju vidēji ir gandrīz puse 
transportlīdzekļa jeb 0,44 trans-
portlīdzekļi, informē lietoto auto 
tirgotāja “Longo Group” valdes 
priekšsēdētājs Edgars Cērps, at-
saucoties uz Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijas (CSDD) datiem.

Tas ir mazāk nekā citās 
Eiropas Savienības (ES) val-
stīs, piemēram, Vācijā uz vienu 
iedzīvotāju ir 0,63 transportlī-
dzekļi, Igaunijā – 0,73, Lietuvā 
– 0,5, Polijā – 0,77, bet Somijā – 
0,79 transportlīdzekļi. Kopumā 
pilsētās tiek izmantoti 469 600 
transportlīdzekļi – automašīnas, 
motocikli, autobusi, kravas auto, 
mopēdi, piekabes un tricikli, kas 
veido mazāk nekā pusi (45%) no 
kopējā Latvijā reģistrēto trans-
portlīdzekļu skaita. Valmiera iz-
ceļas ar to, ka tajā ir vismazāk 
transportlīdzekļu uz vienu iedzī-
votāju – tikai piektdaļa jeb 0,2.w

un kad ekonomiskā situācija ir tik 
sarežģīta iekšzemē un starptau-
tiskā mērogā,” sacīja Džonsons.

“Es nožēloju, ka neesmu gu-
vis panākumus šajos strīdos, un, 
protams, tas ir sāpīgi, ka nevaru 
realizēt tik daudzas idejas un pro-
jektus,” viņš piebilda.

Džonsons pēdējos mēnešos 
bijis ierauts vairākos skandālos, 
kas lika pat viņa stingrākajiem 
atbalstītājiem no viņa novērsties.

Gandrīz 60 valdības locek-
ļi, tostarp pieci ministri, kopš 
otrdienas atkāpušies no amata, 
protestējot pret to, ka Džonsona 
bijušais vietnieks Kriss Pinčers, 
kurš pagājušajā nedēļā tika ap-
sūdzēts par uzmākšanos diviem 
vīriešiem, pavirši izturējās pret 
atkāpšanos. Sākotnēji Džonsons 
mēģināja pārvarēt krīzi, nerau-

goties uz nepieredzētu vidēja 
ranga ministru bēgšanu no val-
dības, premjerministra uzdota-
jiem jautājumiem un uzstāšanos 
parlamenta vecāko likumdevēju 
komitejā. Trešdien viņš joprojām 
uzstāja, ka negrasās atkāpties. 
Taču Džonsons ceturtdien bei-
dzot piekāpās pēc tam, kad 
daži no viņa lojālākajiem 
sabiedrotajiem paziņoja, ka 
spēle ir beigusies.

Opozīcijā esošās Leiboristu 
partijas līderis Keirs Stārmers 
sacīja, ka tā ir “laba ziņa valstij”, 
ka Džonsons nolēmis atkāpties, 
piebilstot, ka “tam vajadzēja no-
tikt jau sen”. “Viņš vienmēr bija 
nepiemērots amatam. Viņš bijis 
atbildīgs par meliem, skandāliem 
un krāpšanu rūpnieciskā mērogā,” 
tviterī sacīja Stārmers. w

Lielbritānijas nacionālā 
aviokompānija “British Airways” 
paziņojusi, ka līdz oktobra beigām 
atceļ vēl 10 300 īso maršrutu 
lidojumus, ņemot vērā darbinieku 
trūkumu un pieprasījuma 
kāpumu pēc koronavīrusa 
pandēmijas izraisītās krīzes 
pārvarēšanas. Aviosabiedrība 
norāda, ka kopumā tā atcēlusi 
13% no visiem vasaras sezonā 
paredzētajiem lidojumiem. 
Šāds lēmums pieņemts mazāk 
nekā divas nedēļas pēc tam, 
kad “British Airways” darbinieki 
Londonas Hītrovas lidostā 
nobalsoja šovasar rīkot streiku, 
lai pieprasītu atalgojuma 
palielināšanu.

Polijā uzstādītas Lielbritānijā 
ražotās zenītraķešu iekārtas 
“Sky Saber”, papildus pastiprinot 
valsts pretgaisa aizsardzības 
sistēmu, ziņo poļu mediji. Iepriekš 
Polijā jau izvietotas divas ASV 
ražotās zenītraķešu iekārtas 
“Patriot”. Aģentūra IAR vēsta, ka 
“Sky Saber” iekārtas izvietotas 
Polijas austrumos netālu no 
Ukrainas robežas. Tās ir jau 
uzstādītas un izmēģinātas. Tāpat 
Polijas Aizsardzības ministrija 
apstiprinājusi, ka valstī ieradušies 
britu tanki “Challenger”, kas 
atbalstīs 18. motorizētās divīzijas 
pakļautībā esošās vienības.

Ēģiptē Sarkanajā jūrā uz 
dienvidiem no Hurgadas pilsētas 
haizivju uzbrukumos nogalinātas 
divas sievietes, paziņojusi Vides 
ministrija. Divi avoti aģentūrai 
“Reuters” pavēstījuši, ka kādas 
40 gadu vecas rumāņu tūristes 
līķis atrasts vairākas stundas pēc 
uzbrukuma, kurā gāja bojā arī 68 
gadus veca austriete. Uzbrukumi 
notikuši aptuveni 600 metru 
attālumā viens no otra. 

Pakistānā par mediju zvaigzni kļuvis kazlēns Simba ar neparasti garām ausīm, kas ne-
vilšus vedina viņu salīdzināt ar bērnu stāstu varoni, zilonēnu Dambo. Simbas saimnieks 
Mohameds Hasans Narejo apgalvo, ka tik garas kazlēna ausis ir pasaules rekorda vērtas, lai arī 
nav skaidri zināms, vai šāds pasaules rekords līdz šim vispār ticis fiksēts. 

Lielbritānijas premjerministrs 
Boriss Džonsons atkāpjas no amata

Pieaug draudi no Ķīnas

Latvija pakļauta intensīvam 
kiberuzbrukumam
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