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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Dod triecienu organizētajai noziedzībai
ASV un Austrālijas drošības iestāžu kopīgā operācijā,
kas vērsta pret organizēto
noziedzību, aizturēti simtiem
cilvēku 18 valstīs, vakar paziņojusi Austrālijas policija.
Eiropas Savienības policijas
aģentūra “Europol” paziņoja,
ka globālās operācijas laikā
aizturēti pavisam 800 cilvēku.
Savukārt ASV Federālais Izmeklēšanas birojs paziņoja, ka
šajā operācijā izdevies novērst
vairāk nekā 100 draudus dzīvībai. Austrālijas policija atklāja,

ka drošības dienesti izmantojuši
ziņapmaiņas lietotni ANOM, ko
lietoja noziedznieki, un ieguvuši
simtiem šifrētu ziņojumu. “Europol” un FIB norādīja, ka pēdējo 18
mēnešu laikā tiesībsargājošās
iestādes slepus apgādājušas noziedznieku grupējumus ar šifrētiem mobilajiem telefoniem, kas
ļāva izsekot viņu sarakstei. FIB
ziņoja, ka izplatījis vairāk nekā
300 šādu telefonu vairāk nekā
100 valstīs. “Šī informācija pagājušajā nedēļā noveda pie simtiem
tiesībsargājošo iestāžu operāciju

globālā mērogā no Jaunzēlandes
līdz Austrālijai, Eiropai un ASV,”
paziņoja “Europol” pārstāvis.
“Vairāk nekā 800 aizturēšanas,
vairāk nekā 700 vietas pārmeklētas, vairāk nekā astoņas tonnas kokaīna konfiscētas,” atklāja “Europol”. Aizdomās turamie,
kas iesaistīti globālā narkotiku
tirdzniecībā, aizturēti Austrālijā, Āzijā, Dienvidamerikā un
Tuvajos Austrumos. Austrālijas
premjerministrs Skots Morisons
paziņojis, ka šī operācija ir smags
trieciens organizētajai noziedzī-

bai ne tikai Austrālijā, bet visā
pasaulē. Austrālijas policija un
FIB operāciju sāka 2018. gadā,
piekļūstot ANOM. Kad šī lietotne
sāka izplatīties Austrālijas noziedzības pasaulē, policija varēja
izsekot sarakstēm. «Viss, par ko
viņi runā, ir narkotikas, vardarbība, savstarpēji uzbrukumi, nevainīgi cilvēki, kas tiks nogalināti,» atzinis Austrālijas Federālās
policijas komisārs Rīss Keršavs.
Varasiestādes atklāja, ka, pateicoties piekļuvei ANOM, izdevies
novērst vairākus uzbrukumus.w

Zaļā gaisma e-dziesmusvētkiem Pārskatīs drošības pasākumus
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātais risinājums XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
rīkošanai ir labs kompromiss,
vakar pēc Ministru kabineta
sēdes žurnālistiem stāstīja izglītības un zinātnes ministre
Anita Muižniece. Viņa atzīmēja,
ka valdības sēdē notika priecīgs
notikums – pēc ilgstošām diskusijām Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku cikls varēs
noslēgties. Līdztekus saprotot,
ka nākamais gads nenes solījumu par labāku Covid-19 epidemioloģisko situāciju ne ziemas,
ne pavasara mēnešos, šogad
vasarā visi Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos iesaistītie varēs noslēgt trīs
gados paveiktos darbus, sacīja Muižniece.

Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku rīkošana šī gada
vasaras nogalē valsts budžetam
varētu izmaksāt 2 046 967 eiro.
Sākotnēji IZM svētku rīkošanai
bija plānojusi 4 180 883 eiro.
IZM piedāvātais risinājums ir,
ka svētku pasākumi tiek organizēti kā e-dziesmusvētki no
2. jūlija līdz 31. oktobrim, lai
ikviens bērns un jaunietis, kurš
līdzdarbojies svētku procesā
vairāku gadu garumā, varētu
atspoguļot savu veikumu video
formātā.
Pēc pašvaldību koordinatoru
iesniegtās informācijas, maija
vidū svētku norisēm gatavojās
2090 kolektīvi ar 40 049 dalībniekiem.
Nākamie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
tiek plānoti 2025. gadā.w

Epidemioloģisko drošības pasākumu pārskatīšana
noritēs atbilstoši “četru soļu
plānam”, vakar pēc valdības sēdes pavēstīja Operatīvās vadības
grupas vadītājs, Valsts kancelejas
direktors Jānis Citskovskis. Operatīvā vadības grupa šonedēļ
izvērtē iespējas pārskatīt epidemioloģiskās drošības pasākumus,
par kuriem valdība plāno lemt
rīt. Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš stāstīja, ka ceturtdien Ministru kabinets spriedīs par epidemioloģiskās drošības pasākumu
pārskatīšanu, bet viņš atturējās
minēt konkrētus pasākumus, kurus varētu pārskatīt. Premjers pozitīvi novērtēja faktu, ka saslimstība ar Covid-19 samazinās, taču
vienlaikus norādīja, ka Latvijā
saslimstība ar Covid-19 joprojām
ir viena no augstākajām Eiropas
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Līderi

Gatavojoties G7 līderu sanāksmei, Lielbritānijā mākslinieki Džo Rašs un Alekss
Vrekidžs pēc Rašmora kalna līdzības izveidojuši lielo valstu vadītāju skulptūras no
elektropreču atkritumiem.
FOTO – “REUTERS”/LETA

Savienībā. Pagājušajā nedēļā
Citskovskis informēja, ka atbilstoši “četru soļu plānam” Operatīvā vadības grupa uz ceturtdien
gaidāmo valdības sēdi piedāvās
“trešajā solī” paredzēto ierobežojumu pārskatīšanu. “Trešais
solis” paredz, ka gadījumā, ja 14
dienu kumulatīvā saslimstība uz
100 000 iedzīvotāju nepārsniedz
250, tad varētu pārskatīt ierobežojumus attiecībā uz nodarbībām
sporta zālēs, skaistumkopšanu un
ēdināšanu. Citskovskis arī atzina,
ka, saslimstībai ar Covid-19 samazinoties vēl vairāk, valdībai
varētu piedāvāt lemt par visas
tautsaimniecības un kultūras dzīves atjaunošanu ar epidemioloģiski drošiem nosacījumiem. Viņš
gan piebilda, ka, lai pārskatītu
šos ierobežojumus, saslimstībai
vēl ir būtiski jāmazinās.w

Mutvārdu
brīdinājums
Saeimas Mandātu, ētikas
un iesniegumu komisija vakar lēma izteikt jaunajam
labklājības ministram Gatim
Eglītim mutvārdu brīdinājumu par viņa ierakstu sociālajos tīklos, no kura varēja
noprast, ka valdošās koalīcijas
partijas Eiropas fondu sadalē
“primāri rūpēsies par savām
pašvaldībām”. Par lietas ierosināšanu balsis sadalījās ļoti
līdzīgi, tomēr, pieciem deputātiem balsojot “par” un četriem
“pret”, komisija lēma ierosināt
lietu pret Eglīti. Parlamentārietis Aldis Adamovičs uzsvēra, ka,
viņaprāt, kolēģa izteikums bija
pēcvēlēšanu “emocionāls uzplūds”. Adamovičs rosināja Eglītim
noteikt maigāko no sodiem jeb
mutvārdu brīdinājumu.
Tikmēr opozīcijas deputāts
Vitālijs Orlovs piedāvāja krietni bargāku sodu – rakstisku
brīdinājumu, kuru nolasa no
Saeimas tribīnes un iekļauj
oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.w
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rosinājusi prokuratūru uzrādīt
apsūdzību divām personām par
7,9 miljonu eiro piesavināšanos
no kāda uzņēmuma, aģentūru
LETA informēja policijā.
Izmeklēšanā iegūti un nostiprināti
pierādījumi tam, ka uzņēmuma
valdes loceklis uz dažādu fiktīvu
aizdevumu līgumu pamata
aizdevis naudu ģimenes kontrolē
esošiem uzņēmumiem, no kuriem
tālāk daļa naudas tika pārskaitīta
uz viņu personīgajiem banku
kontiem. Par aizdomās turētām
atzītas divas personas – vīrietis
un sieviete. Viņiem piemēroti
drošības līdzekļi, kas nav saistīti
ar brīvības atņemšanu.

ASV. Baltais nams uzskata

Ženēvā plānoto ASV prezidenta
Džo Baidena un Krievijas
prezidenta Vladimira Putina
tikšanos gan par svarīgu,
gan nepieciešamu, pirmdien
pavēstīja Baltā nama nacionālās
drošības padomnieks Džeiks
Salivans, piebilstot, Putina
gadījumā sarunas aci pret aci
ir sevišķi svarīgas. Salivans
norādīja, ka Baidens tiekas ar
Putinu nevis par spīti abu valstu
domstarpībām, bet tieši to dēļ.
Pirms samita Baidens tiksies ar
G7 valstu un valdību vadītājiem,
NATO sabiedrotajiem un Eiropas
Savienības līderiem.

Čehijas valdība lūgs Eiropas

Savienības Tiesu piemērot Polijai
sodanaudu par ogļraktuvju
“KWB Turów” neslēgšanu. Pēc
Čehijas sūdzības par raktuvju
ietekmi uz vidi ES Tiesa maijā
uzdeva Polijai apturēt ogļu ieguvi
šajās raktuvēs. Taču Varšava
raktuves neslēdza, paziņojot,
ka tas grautu valsts drošību
enerģētikas jomā. Čehija apgalvo,
ka raktuvēm ir negatīva ietekme
uz vidi pierobežas reģionā, kur
iedzīvotāji sūdzas par ūdens
trūkumu, troksni un putekļiem.

ŠAJĀ DIENĀ

9. jūnijā
1815. Beļģiju,

Luksemburgu un
Holandi apvienoja vienā
Nīderlandes valstī.

1898. Ķīna parakstīja

vienošanos, pēc kuras
Honkonga pārgāja
Lielbritānijas valdījumā uz
99 gadiem.

1928. Čārlzs KingsfordsSmits un Čārlzs Ulms
veica pirmo lidojumu pāri
Klusajam okeānam, no
Kalifornijas uz Brisbenu.

1934. Uz ekrāniem

parādījās populārais
multfilmu varonis Donalds
Daks.

1992. Policijas

operācijas laikā Itālijā
arestēja apmēram 700
mafijas locekļu.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

