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Japānu, kļūstot par 
pasaules otro lielāko 
ekonomiku.
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Polijas prezidents Andžejs 
Duda parakstījis parlamenta 
pieņemto likumu, kas ierobežo 
pretenzijas uz nacionalizētajiem 
nekustamajiem īpašumiem un 
kas izpelnījies asu kritiku no 
Izraēlas un ASV puses. Likuma 
atbalstītāji uzskata, ka tas 
nodrošinās lielāku skaidrību 
par īpašumtiesībām. Lai gan šis 
likums attiecas gan uz ebrejiem, 
gan citu tautību pārstāvjiem 
piederējušiem īpašumiem un to 
mantiniekiem, likuma pretinieki 
uzskata, ka tas nesamērīgi skars 
ebrejus, kas bieži nokavēja savu 
pretenziju pieteikšanu. Izraēla 
jau atsaukusi savu pilnvaroto 
lietvedi Polijā.

Krievija plāno iejaukties 
2022. gadā gaidāmajās 
ASV Kongresa vidustermiņa 
vēlēšanās, ziņo raidsabiedrība 
CNN, atsaucoties uz ASV 
izlūkdienestu ziņojumiem, 
ar kuriem regulāri tiek 
iepazīstināta prezidenta Džo 
Baidena administrācija. Kā 
liecina izlūkdienestu saņemtā 
informācija, Krievija regulāri 
cenšoties izplatīt dezinformāciju 
dažādās sociālās saziņas 
vietnēs, kā arī izmantojot masu 
saziņas līdzekļus propagandas 
nolūkos. Informēti avoti CNN 
pastāstījuši, ka Kremļa taktika 
un izmantotās metodes kļūst 
arvien izsmalcinātākas. Pašlaik 
lielākais uzsvars tiekot likts 
uz šķelšanās veicināšanu ASV 
sabiedrībā, īpaši vakcinācijas 
jautājumā.

Venecuēlas valdība un 
opozīcija Meksikā sāka sarunas, 
kuras fokusēsies uz sankcijām 
un vēlēšanām, mēģinot izbeigt 
politisko un ekonomisko krīzi, 
kuru padziļinājušas jaunas 
sankcijas, kuras ASV noteica 
pret Venecuēlu pēc strīdīgajām 
2018. gada vēlēšanām. Puses 
vēlreiz tiksies 30. augustā, 
lai apspriestu septiņu punktu 
darba kārtību. Tajā nav ietverts 
jautājums par prezidenta 
Nikolas Maduro demisiju. 

Valsts policija aizturējusi 
vairākas personas, tostarp di-
vas medicīnas māsas, kuras 
organizējušas vakcinācijas 
pret Covid-19 imitāciju vai-
rākiem simtiem iedzīvotāju.

Ekonomisko noziegumu 
apkarošanas pārvalde augusta 
sākumā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas brīdī par fiktīvas 
vakcinācijas veikšanu vakcināci-
jas centrā aizturēja trīs sievietes, 
tai skaitā arī medicīnas māsu. 
Izmeklēšanā noskaidrots, ka di-
vas sievietes organizēja “klien-
tu” meklēšanu, kā arī naudas 
pieprasīšanu un pieņemšanu. 
Savukārt vakcinācijas centra 
medmāsa imitēja injekciju per-
sonām, kuras bija samaksāju-
šas par Covid-19 sertifikātu un 
ieradušās vakcinācijas vietā ar 
iepriekš sagatavotu zīmīti.

Par fiktīvo vakcināciju katru 
reizi no personām tika pieprasī-
ti un saņemti vismaz 200 eiro. 

Policijai ir pamats uzskatīt, ka 
minētajā kriminālprocesā, imi-
tējot vakcināciju, vismaz 200 
personas ir ieguvušas Covid-19 
sertifikātu par pirmās potes sa-
ņemšanu.

Citā kriminālprocesā Rīgas 
reģiona pārvaldes policisti aiz-
domās par Covid-19 vakcināci-
jas sertifikāta viltošanu personu 
grupā aizturēja trīs personas, 
tajā skaitā arī medmāsu. Šajā 
gadījumā ir runa par vairākiem 
desmitiem apkalpoto “klientu”.

Valsts policijas priekšnieks 
Armands Ruks skaidroja, ka 
kriminālprocesos iesaistītās 
mediķes izmantojušas dažādas 
metodes vakcinācijas imitācijai. 
Klientiem vakcīnas vietā varētu 
būt ievadīti vitamīni. Medmā-
sām, iespējams, būs jāatbild arī 
par vakcīnu nelikumīgu izlie-
tošanu.

Vienā no lietām izmeklēšana 
notikusi, sadarbojoties ar Ko-

Pieķer vakcinācijas imitācijas organizēšanā
rupcijas novēršanas un apka-
rošanas biroju. Iestādes priekš-
nieks Jēkabs Straume norādīja, 
ka minētā noziedzīgā situācija 
ir ārkārtīgi nopietna un to var 
uztvert kā nekontrolējamu, tā-
pēc arī viņš aicināja sabiedrību 
“pārtraukt šo neprātu”, jo tas ir 
bīstami sabiedrības veselībai. 
Straume sprieda, ka lielākā daļa 
noziedznieku klientu ir “normāli 
sabiedrības locekļi”, tāpēc viņš 
aicināja nestāties uz noziedzības 
takas, bet pašiem pieteikties pie 
likumsargiem.

“Tikai vienā lietā vien ir vai-
rāk nekā 200 personu, un nav 
zināms, vai to skaits izmeklē-
šanas rezultātā nepalielināsies. 
Faktiski ik pārdienas mēs saņe-
mam signālus no sabiedrības 
par šādām nelikumībām. Mēs 
šo informāciju apstrādājam,” 
apliecināja Straume.

Vēl vienā kriminālprocesā jū-
lijā policija saņēma signālu no 

ārstniecības personāla, ka perso-
na piedāvāja vakcinācijas centra 
ārstam kukuli par informācijas 
ievadīšanu par otrās vakcīnas 
veikšanu un Covid-19 sertifikāta 
noformēšanu, personai neveicot 
vakcīnas injekciju. Saistībā ar 
notikušo aizturēts vīrietis, kurš 
ir amatpersona.

Policija aicina atsaukties 
iedzīvotājus, kuri izmantojuši 
noziedzīgos pakalpojumus, jo, 
viņiem sadarbojoties ar izmek-
lētājiem, likums dod tiesības 
pieņemt arī lēmumu par atbrī-
vošanu no kriminālatbildības. 
Ruks vērsa uzmanību, ka šādiem 
noziegumiem ir ļoti nopietna ie-
tekme uz kopējo pandēmijas si-
tuāciju. Arī policijas priekšnieks 
aicināja aizdomās turēto perso-
nu klientus vērsties labprātīgi 
policijā, nevis gaidīt, kad likum-
sargi “pieklauvēs pie durvīm”, 
jo šādā gadījumā vairs nevarēs 
runāt par sadarbošanos.w

Latvijas robežsargu uzņem-
tajos videomateriālos redzams, 
ka Baltkrievijas militarizēto 
vienību pavadībā migranti tiek 
pārvietoti uz robežu ar Latvi-
ju, neļaujot tiem nokļūt atpakaļ 
Baltkrievijas teritorijā. Valsts 
robežsardze kopā ar Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem uz 
Latvijas un Baltkrievijas robe-
žas konstatējusi vairākkārtējus 
gadījumus, kad Baltkrievijas 
militarizēto vienību pavadībā 
pār Latvijas un Baltkrievijas 
robežu tiek mēģināts pārvirzīt 
migrantus no Tuvo Austrumu 
valstīm.

Kopš šā gada jūlija Baltkrie-

vijas varas iestādes apzināti or-
ganizējušas nelegālo migrantu 
plūsmu pār Latvijas un Lietuvas 
robežām. Šāda rīcība uzskatā-
ma kā daļa no Baltkrievijas hib-
rīdoperācijas, kas vērsta pret 
Baltijas valstīm, Poliju, NATO 
un Eiropas Savienību. Kā liecina 
iegūtie videomateriāli, šādi mē-
ģinājumi ar varu “iestumt” 
Latvijas teritorijā nelikumī-
gos robežpārkāpējus bijuši 
vairākkārtēji. Arī Lietuvas 
medijos iepriekš parādījušies 
videomateriāli, kuros redzams, 
kā Baltkrievijas varas pārstāvji 
mēģina panākt, lai imigranti 
dodas uz Lietuvu.w

Sestdien tiešsaistē notika 
Aināra Šlesera partijas “Latvi-
ja pirmajā vietā” dibināšanas 
kongress. Partijas Valsts pre-
zidenta amata kandidāte būs 
Saeimas deputāte Jūlija Ste-
paņenko, viņa būs arī partijas 
valdes priekšsēdētāja. Šlesers 
arī informēja, ka būs partijas 
Ministru prezidenta amata kan-
didāts, savukārt finanšu minis-
tra amata kandidāts būs biju-
šais premjers Vilis Krištopans.

Plānots, ka 2022. gada ru-
denī paredzētajās Saeimas vē-
lēšanās Rīgas vēlēšanu apga-
balā ar pirmo numuru startēs 
Stepaņenko, savukārt Šlesers 

kandidēs ar pēdējo numuru.
Šlesers par atgriešanos po-

litikā paziņoja šī gada pavasarī 
pēc tam, kad kriminālprocesā 
par iespējamām nelikumībām 
digitālās televīzijas ieviešanā 
prokuratūra uzrādīja apsūdzī-
bu gan Šleseram, gan uzņēmē-
jam un bijušajam premjeram 
Andrim Šķēlem. Par vienu no 
trim ietekmīgajiem oligarhiem 
dēvētais Šlesers politiskās kar-
jeras laikā dibinājis vairākas 
partijas, organizējis partiju ap-
vienības un iekūlies skandālos 
– piemēram, Jūrmalgeitas kri-
mināllietā viņš bija liecinieka 
statusā.w

Pašlaik, kad islāmistu gru-
pējums “Taleban” pārņem savā 
kontrolē arvien lielākas valsts 
teritorijas, galvenā prioritāte ir 
no jauna mobilizēt valsts dro-
šības un aizsardzības spēkus, 
televīzijas uzrunā paziņoja Af-
ganistānas prezidents Ašrafs 
Gani. Īsajā uzrunā viņš arī uz-
teica valsts militāros spēkus 
par drosmi, cenšoties aizstāvēt 
valsts pilsētas pret talibu uz-
brukumu. Talibi pēdējās nedēļās 
ieņēmuši lielāko daļu Afganis-
tānas provinču galvaspilsētu 
un tagad kontrolē vairāk nekā 
divas trešdaļas valsts teritori-
jas. Talibu spēki atrodas tikai 
dažus kilometrus no valsts 
galvaspilsētas Kabulas.

ANO ģenerālsekretārs Anto-
niu Gutērrešs aicināja “Taleban” 
nekavējoties apturēt uzbrukumu 
un sākt sarunas, lai novērstu 
ilgstošu pilsoņkaru. Talibi sāka 
ofensīvu, jo no Afganistānas tiek 
izvesti ASV un citu valstu spēki.w

Pirms divām nedēļām zoodārzā Francijā pasaulē nākušie pandas dvīņi pašlaik sver ap 
300 gramiem katrs.
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Jāmobilizē spēki


