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22. septembrī
1236. Lietuvieši un 
zemgaļi Saules kaujā sakāva 
Livonijas ordeņa krustnešus.

1841. Dzimis Andrejs 
Pumpurs – dzejnieks, eposa 
“Lāčplēsis” autors.

1997. Mira Japānas 
karavīrs Soiči Jokoji, kurš 
atteicās padoties pēc Otrā 
pasaules kara beigām un 
pavadīja Guamas džungļos 
26 gadus. Pēc atgriešanās 
Japānā 1972. gadā viņš 
kļuva par nacionālo varoni.
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KNAB rosina apsūdzēt Rimšēviču
Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojs (KNAB) 
rosinājis prokuratūrai sākt 
kriminālvajāšanu pret Latvi-
jas Bankas bijušo prezidentu 
Ilmāru Rimšēviču saistībā ar 
centieniem panākt nepatiesu 
liecību sniegšanu, vēsta aģen-
tūra LETA.

KNAB paziņojumā presei 
raksta, ka rosinājis prokuratū-
rai sākt kriminālvajāšanu pret 
vienu fizisku personu par iespē-
jamu organizēšanu piespiest dot 
nepatiesu liecību un vienu fizisku 
personu – par iespējamu piespie-
šanu dot nepatiesu liecību.

KNAB 20. augustā veicis kra-
tīšanu Rimšēviča dzīvesvietā. 
Rimšēviča advokāts Normunds 

Duļevskis iepriekš informēja, ka 
kriminālprocess uzsākts par to, 
ka Rimšēvičs kopā ar personu, 
ko advokāts apzīmējis kā U. T., ie-
spējams, tikušies un apsprieduši, 
kā nelikumīgi panākt, lai bijušais 
“Trasta komercbankas” lielākais 
akcionārs Igors Buimisters krimi-
nālprocesā atteiktos no iepriekš 
sniegtām liecībām un sniegtu 
citas, Rimšēvičam labvēlīgākas 
liecības. Ar advokāta izmantoto 
saīsinājumu U. T. apzīmēts uzņē-
mējs Uģis Tabors.

Buimisters bija viens no Rim-
šēviča apsūdzības galvenajiem 
lieciniekiem patlaban pirmās 
instances tiesā izskatāmajā lie-
tā, kurā apsūdzēts Rimšēvičs 
un uzņēmējs Māris Martinsons. 

Buimisters nesen devās mūžībā.
KNAB 2018. gada februārī 

aizturēja Rimšēviču un uzņēmēju 
Martinsonu. Ģenerālprokuratūra 
Rimšēvičam uzrādīja apsūdzību 
par kukuļņemšanu, bet Martin-
sonam – par kukuļņemšanas at-
balstīšanu. Rimšēvičs apsūdzēts 
par kukuļu – apmaksāta atpūtas 
brauciena uz Kamčatku un 250 
000 eiro – pieņemšanu. Tāpat viņš 
apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu 
finanšu līdzekļu legalizēšanu. 

Lietas uzraugošā prokurore 
Viorika Jirgena iepriekš pastās-
tīja, ka KNAB šo lietu sācis pēc 
divu “Trasta komercbankas” pār-
stāvju iesnieguma, kurā abi lietā 
figurējot kā kukuļdevēji, taču esot 
atbrīvoti no kriminālatbildības, jo 

viņi labprātīgi vērsušies tiesībsar-
gājošajās iestādēs ar informāciju 
par šo notikumu. Aģentūrai LETA 
zināms, ka šīs personas ir “Trasta 
komercbankas” bijušais valdes 
loceklis Viktors Ziemelis un kād-
reizējais akcionārs Buimisters.

Rimšēvičam neizdevās pilnī-
bā paveikt no viņa prasīto, tādēļ 
tika samaksāta tikai pirmā daļa 
jeb 250 000 eiro. No prokurores 
skaidrotā izriet, ka Martinsonam 
šajā noziedzīgajā nodarījumā biju-
si starpnieka loma – viņš saņēmis 
10% no kopējās kukuļa summas. 
Prokurore piebilda, ka kukuļošana 
veikta skaidrā naudā. Rimšēvičam 
un Martinsonam inkriminēta arī 
250 000 eiro noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana.w

Ar 1. novembri varētu stāties 
spēkā prasība obligāti vakcinēties 
visiem darbiniekiem veselības, 
izglītības un sociālās aprūpes ies-
tādēs, vakar Ministru kabineta 
sēdē sacīja Daniels Pavļuts. Viņš 
minēja, ka prasība potenciāli va-
rētu stāties spēkā arī citu sfēru 
darbiniekiem, ja tā tiktu nolemts.
Vienlaikus veselības ministrs pau-
da, ka iepriekš minētajās sfērās 
pārejas periodā no 11. oktobra līdz 
1. novembrim strādāt vēl varēs 
ar 72 stundas derīgiem Covid-19 
testiem, bet par tiem būs jāmak-
sā pašiem darbiniekiem, izņemot 
gadījumus, ja sākts vakcinācijas 
process. Līdz šim kopumā vak-

cīnas pret Covid-19 pirmo devu 
Latvijā saņēmuši ap 778 000 jeb 
ap 41,3% no visiem valsts iedzī-
votājiem. No tiem otro devu saņē-
muši ap 695 000 iedzīvotāju, bet 
vēl ap 113 000 cilvēku ir saņēmuši  
“Johnson & Johnson” potes, kam 
nepieciešama tikai viena deva, 
līdz ar to vakcinācijas procesu 
pabeigušo kopskaits sasnie-
dzis 808 000 jeb nepilnus 43% 
no visiem valsts iedzīvotā-
jiem. Ar papildu vakcīnas devu 
līdz šim Latvijā sapotēti 27 cilvēki. 
Atbilstoši medicīnas speciālistu 
ieteikumiem trešo vakcīnas devu 
pagaidām potē tikai cilvēkiem ar 
ļoti novājinātu imunitāti.w

Rīgas domes deputāti lems 
par nakts mēra iecelšanu dzīves 
kvalitātes uzlabošanai tumša-
jā laikā. Deputātiem piedāvāta 
prezentācija par to, kā vēsturis-
ki tikusi organizēta nakts dzīve 
pilsētās. Norādīts, ka, pašplūsmā 
atstāta, nakts dzīve izpaužas kā 
cilvēku pastiprināta alkohola lie-
tošana, ballītes un trokšņošana. 
Savukārt, ja tā tiek apzināti or-
ganizēta, tad kļūst daudzveidīga, 
pilnvērtīga un droša. Kā piemērs 
prezentācijā iekļauta Ņujorkas 
nakts dzīve, kas iedalīta vairā-
kās kategorijās – bāri, ēdināšanas 
pakalpojumi, māksla un kultūra, 
sports un atpūta.

Galvenie problēmjautāju-
mi Rīgā esot apgaismojuma 
neesamība, dažādu aktivitāšu 
trūkums, drošības izaicināju-
mi, tostarp konflikti, alkohola 
un narkotiku lietošana, trans-
porta trūkums, prostitūcija 
u.c. Nakts mērs rūpētos par pil-
sētas naktsdzīves organizēšanu 
un politikas veidošanu, būtu arī 
mediators naktsdzīvē iesaistīto 
attiecību regulēšanā.

Nakts mēra amats ir izplatīts 
Nīderlandes pilsētās. Amsterda-
mas pirmais nakts mērs pirms 
vairākiem gadiem viesojās arī 
Rīgā, bet Groningenas nakts mērs 
pērn apciemoja Rēzekni.w

13 mirušie 
Pirmdien Latvijā miruši 13 

Covid-19 pacienti, kā arī reģis-
trēti 494 jauni Covid-19 gadīju-
mi, liecina Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) apkopotā 
informācija. Vakar saņemti zi-
ņojumi par 13 mirušajiem, tajā 
skaitā viens cilvēks vecumā no 
10 līdz 19 gadu vecumā, kas ir 
jaunākais Covid-19 upuris Latvijā. 
Divi mirušie bija vecumā no 40 
līdz 49 gadiem, četri 70–79 gadu 
vecumā, seši 80–89 gadu vecu-
mā. Pēdējo reizi lielāks mirušo 
skaits bija 10. jūnijā, kad ziņoja 
par 15 mirušajiem. Saslimstības 
divu nedēļu kumulatīvais rādītājs 
pēdējās diennakts laikā ir pieau-
dzis no 323,1 līdz 332,8 uz 100 
000 iedzīvotāju. Pēdējās 14 dienās 
saslimušo kopskaits sasniedzis 
6300 personas. No visiem pirm-
dien atklātajiem Covid-19 ga-
dījumiem 384 pacienti bija ne-
vakcinējušies vai vakcinācijas 
kursu nepabeiguši, bet 110 
inficētie bija saņēmuši poti 
pret Covid-19. w

Kanādas līdzšinējā 
premjerministra Džastina 
Trudo vadītie liberāļi uzvarējuši 
pirmdien notikušajās parlamenta 
pirmstermiņa vēlēšanās, kas Trudo 
dos mandātu uz trešo pilnvaru 
termiņu valdības vadītāja krēslā, 
prognozē Kanādas telekanāli. 
Premjera valdošā partija ieguvusi 
vairāk vietu parlamentā nekā 
Erīna O’Tūla vadītie konservatīvie, 
prognozē Kanādas sabiedriskā 
raidorganizācija CBC, atsaucoties 
uz daļējiem rezultātiem. Taču 
Trudo partija nav ieguvusi absolūto 
vairākumu parlamentā, uzrādot 
teju tādu pašu rezultātu kā pirms 
diviem gadiem. 

Krievija ir atbildīga par Kremļa 
kritiķa Aleksandra Ļitviņenko 
nogalināšanu ar radioaktīvo 
poloniju Londonā 2006. gadā, 
lēmusi Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa (ECT). Tā norādījusi, ka 
ir neapgāžami noteikusi, ka 
slepkavību pastrādājuši Krievijas 
pilsoņi Andrejs Lugovojs un 
Dmitrijs Kovtuns, kā arī to, ka ir 
spēcīgi pietiekami pierādījumi, 
ka viņi rīkojušies Krievijas 
varasiestāžu uzdevumā. “Izplānotā 
un sarežģītā operācija, kuras 
gaitā tika iegādāta reta nāvējoša 
inde, pāra ceļojuma organizēšana, 
atkārtotie un konsekventie centieni 
šo indi pielietot norāda, ka mērķis 
bija Ļitviņenko,” teikts spriedumā. 
Lugovojs tagad ir Krievijas 
parlamenta deputāts, bet Kovtuns 
ir uzņēmējs. 

Vācijas sabiedrībā šoku un 
sašutumu izraisījusi benzīntanka 
pārdevēja slepkavība, kas notikusi 
strīdā starp pārdevēju un pircēju 
par masku valkāšanas prasībām. 
Pārdevējs, 20 gadus vecs students, 
licis pircējam uzvilkt masku, kā tas 
ir jādara visos Vācijas veikalos. Pēc 
īsa strīda pircējs devies prom, bet 
pēc pusotras stundas atgriezies ar 
masku. Viņš paņēmis alus sešpaku, 
devies pie kases un noņēmis 
masku. Sācies vēl viens strīds. 
“Noziedznieks tad izvilka revolveri 
un iešāva pārdevējam galvā,” sacīja 
prokurors Kajs Fūrmans. Aizdomās 
turamais, 49 gadus vecs vācietis, 
nākamajā dienā ieradies policijas 
iecirknī un nodevis sevi likumsargu 
rīcībā. Slepkava skaidrojis, ka viņam 
radusies sajūta, ka pandēmijas 
krīzes noteikumi viņu iedzinuši stūrī.

Madridē notikušajā “Mercedes Benz” modes nedēļā modele demonstrē spāņu dizai-
neres Izabelas Sančisas 2022. gada pavasara/vasaras kolekcijas krāšņo galvassegu. 

Lems par Rīgas nakts 
mēra iecelšanu

Atsevišķām profesijām 
iespējama obligāta vakcinācija

GALVASSEGA


