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ĪSUMĀ

29. oktobrī
1929. Ņujorkas biržā 
strauji kritās cenas. Šī diena 
iegāja vēsturē kā “Melnā 
otrdiena”, kas ASV ievadīja 
trīsdesmito gadu lielo 
depresiju.

1960. Amerikāņu bokse
ris Kasiuss Klejs, kurš vēlāk 
pieņēma vārdu Muhameds 
Ali, uzvarēja savā pirmajā 
profesionālajā boksa mačā.

1975. Noslēdzās 
ģenerāļa Franko 36 gadus 
ilgā diktatūra Spānijā. Valstī 
uz laiku varu pārņēma 
Spānijas troņmantnieks 
princis Karloss.
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Taivānas prezidente Cai 
Inveņa paudusi, ka Pekinas 
draudi pieaug katru dienu, 
un viņa pirmo reizi apstip-
rinājusi ASV karaspēka klāt-
būtni Taivānas teritorijā.

Sniedzot telekanālam CNN 
ekskluzīvu interviju, prezidente 
sacīja, ka Taivāna, kas atrodas 
mazāk nekā 200 kilometru at-
tālumā no Ķīnas dienvidaustru-
mu krasta, ir demokrātijas bāka, 
kas jāaizstāv, lai atbalstītu pa-
saules demokrātiskās vērtības.

“Šeit ir šī sala, kurā dzīvo 
23 miljoni cilvēku, kas katru 
dienu smagi cenšas aizsargāt 
sevi un mūsu demokrātiju, kā 
arī nodrošināt, lai cilvēkiem 
būtu tāda brīvība, kādu viņi ir 

pelnījuši,” viņa sacīja.
Taivāna un kontinentālā 

Ķīna ir atsevišķi pārvaldītas 
kopš Ķīnas nacionālistu bēg-
šanas uz Taivānu valsts pilsoņu 
kara beigās pirms vairāk nekā 
70 gadiem. Ķīnas komunistiskā 
partija joprojām uzskata salu 
par neatņemamu tās teritorijas 
daļu, lai gan tā nekad to nav 
kontrolējusi.

Taipejas un Pekinas attie-
cības atrodas zemākajā pun-
ktā pēdējo desmitgažu laikā. 
Oktobra sākumā virs Taivānas 
pārlidoja rekordliels skaits Ķī-
nas armijas kara lidmašīnu, 
savukārt diplomāti un valsts 
mediji brīdināja par iespējamu 
iebrukumu. w

Francija konfiscējusi vie-
nu britu zvejas traleri, bet vēl 
vienam ir uzlikts naudas sods, 
saasinoties abu valstu strīdam 
par zvejas tiesībām pēc breksita.

Francijas jūrniecības minis-
tre Annika Žirardēna sacījusi, 
ka abi kuģi tika brīdināti nakts 
pārbaužu laikā pie Havras.

Viņa sacīja, ka pirmais 
nav izpildījis prasības uz-
reiz, bet otrais nedrīkstēja 
zvejot Francijas ūdeņos, tā-
pēc tika aizturēts.

Lielbritānijas Vides, pār-
tikas un lauksaimniecības 
valsts sekretārs Džordžs Eis-
tiss sacījis, ka viņš steidzamī-
bas režīmā izmeklē situāciju 
saistībā ar aizturēto kuģi. 

Tāpat amatpersona uzsver, 
ka aizturētais peldlīdzeklis sā-
kotnēji iekļauts to kuģu sa-
rakstā, kam Eiropas Savienība 
atļāvusi zvejot šajos ūdeņos. 
Taču neesot skaidrs, kāpēc 
tas pēc tam tika svītrots no 
šī saraksta.w

Latvijas iekšzemes kop-
produkts (IKP) šogad trešajā 
ceturksnī, pēc sezonāli un 
kalendāri nekoriģētajiem 
ātrā novērtējuma datiem, 
pieaudzis par 4,8%, salīdzi-
not ar 2020. gada attiecīgo 
periodu, liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes dati.

Provizoriskās aplēses lieci-
na, ka IKP ietekmēja pieaugums 
ražojošajās nozarēs par 1,3% un 
pakalpojumu nozarēs par 6,1%. 
Pēc sezonāli un kalendāri kori-

ģētajiem datiem, Latvijas eko-
nomikā minētajā laika periodā 
bijis pieaugums par 4,7%.

Savukārt 2021. gada treša-
jā ceturksnī salīdzinājumā ar 
otro ceturksni, pēc sezonāli un 
kalendāri koriģētajiem datiem, 
IKP palielinājies par 0,3%.

Latvijas IKP pagājušajā gadā 
samazinājās par 3,6%, salīdzi-
not ar 2019. gadu. Iekšzemes 
kopprodukts faktiskajās cenās 
2020. gadā bija 29,511 miljardi 
eiro. w

Krievijas galvaspilsētā 
Maskavā, lai ierobežotu 
koronavīrusa izplatību, uz 11 
dienām slēgti veikali, skolas 
un restorāni. Par nebūtiskiem 
uzskatītie pakalpojumu sniedzēji, 
tostarp mazumtirdzniecības vietas, 
restorāni, kā arī sporta un izklaides 
vietas būs slēgti līdz 7. novembrim. 
Līdz tam laikam būs slēgtas arī 
skolas un bērnudārzi. Darbu 
turpinās tikai veikali, kas pārdod 
pārtiku, medikamentus un citas 
pamata preces. 

Eiropas Parlamenta 
Juridiskā komiteja iesaka atcelt 
eiroparlamentārieša un bijušā 
Rīgas mēra Nila Ušakova (S) 
parlamentāro imunitāti. 2019. 
gada janvārī KNAB Ušakova darba 
kabinetā Rīgas domē izņēma 
ierīci, kas izmantojama sevišķā 
veidā veicamajiem operatīvās 
darbības pasākumiem. Vēlāk 
KNAB par šīs grāmatas izskata 
aizliegtās videonovērošanas 
ierīces glabāšanu rosināja 
Ģenerālprokuratūrai apsūdzēt pašu 
bijušo Rīgas mēru.

ASV Apvienotās štābu 
priekšnieku komitejas 
priekšsēdētājs ģenerālis Marks 
Milijs atzinis, ka Ķīna panākusi 
ievērojamu progresu tādu 
hiperskaņas ieroču attīstīšanā, pret 
kuriem ASV būtu grūti aizstāvēties. 
Lielbritānijas laikraksts “Financial 
Times” pirms pāris dienām 
ziņoja, ka Ķīnas armija jūlijā 
palaidusi kosmosā kodolgalviņu 
nestspējīgu hiperskaņas ieroci, 
kas aplidojis Zemi, pēc tam 
atgriežoties atmosfērā un netrāpot 
izmēģinājuma mērķim Ķīnā.

Latvijā trešdien reģistrēti 2919 
jauni Covid19 gadījumi un saņemti 
ziņojumi par 64 Covid19 pacientu 
nāves gadījumiem. Šis ir līdz 
šim lielākais diennaktī reģistrēto 
Covid19 pacientu nāves gadījumu 
skaits. Iepriekšējā Covid19 viļņa 
laikā pērnā gada 27. decembrī 
no infekcijas mira 44 cilvēki. 
Vienlaikus divās nedēļās reģistrēto 
Covid19 nāves gadījumu skaits 
ceturtdien sasniedzis 316, tādējādi 
pārsniedzot pagājušās ziemas 
rekordu – 304. 

Saeimas deputāti vakar kon-
ceptuāli atbalstīja grozījumus 
Krimināllikumā, ar kuriem ro-
sina noteikt kriminālatbildību 
par viltota vakcinācijas, testē-
šanas vai pārslimošanas serti-
fikāta iegādi.

Grozījumus sagatavoja koa-
līcijas partiju deputāti Andrejs 
Judins (JV), Juris Jurašs (JKP), 
Juris Pūce (AP), Raivis Dzintars 
(NA) un Anda Čakša (JV), un tie 
izstrādāti sadarbībā ar Valsts 
policiju un Korupcijas novērša-
nas un apkarošanas biroju.

Likumprojekta anotācijā 
skaidrots, ka Covid-19 infekci-
jas straujā izplatība ir novedusi 
pie tā, ka ar Covid-19 mirušo 
personu skaits Latvijā jau tuvo-
jas 3000 gadījumu. Vakcinācija 
un vakcinācijas, testēšanas vai 
pārslimošanas sertifikātu lieto-
šana šobrīd ir vienīgie pieejamie 
rīki epidēmijas ierobežošanai un 

galvenie priekšnoteikumi epide-
mioloģiski drošu pakalpojumu 
sniegšanai, kā arī epidemioloģis-
ki drošu darba apstākļu nodro-
šināšanai, kas ir akūti nepiecie-
šami gan tautsaimniecības, gan 
iestāžu nepārtrauktam darbam.

Situācijā ar pandēmijas 
apkarošanu ir konstatējamas 
vairākas problēmas, norāda 
parlamentārieši. Publiski ir iz-
skanējusi informācija, ka tiesīb-
sargājošās institūcijas īsā lai-
kā ir ierosinājušas vairāk nekā 
desmit kriminālprocesus, kuros 
figurē vairāki simti cilvēku sais-
tībā ar vakcināciju apliecinošu 
dokumentu viltošanu, viltoto 
dokumentu izmantošanu, kā 
arī medicīnas jomā strādājošo 
uzpirkšanu vakcinācijas serti-
fikātu prettiesiskai iegūšanai.

Arī mediķi publiski at-
zinuši, ka saņem dažādus 
piedāvājumus no pacien-

tiem, lai iegūtu vakcinācijas 
sertifikātus, neveicot pašu 
vakcināciju.

Dažādas infekcijas slimības 
ir bijis drauds mūsdienu sabied-
rībai ilgākā laika nogrieznī, tā-
dēļ ir nepieciešams regulējums, 
kas aptvertu plašāku sabied-
rības veselības aizsardzības 
jomu, nevis tikai konkrētā Co-
vid-19 vīrusa apkarošanu. Šis 
regulējums būtu izmantojams 
citu ar vakcīnām ierobežojamu 
slimību izplatīšanās gadījumā.

Krimināllikumā ir paredzēta 
atbildība par prettiesiska labu-
mu došanu valsts vai pašval-
dības iestādes darbiniekam, 
kurš nav valsts amatpersona, 
vai valsts institūcijas pilnvaro-
tai tādai pašai personai, lai tā 
izdarītu kādu nelikumīgu darbī-
bu, izmantojot savas pilnvaras. 
Saskaņā ar šo tiesību normu 
vainīgo var sodīt ar piespiedu 

darbu vai naudas sodu.
Tomēr, ņemot vērā sekas, 

kas var tikt radītas ar viltotu sa-
darbspējīgu sertifikāta iesnieg-
šanu un izmantošanu, deputāti 
atzīst, ka likumā paredzētais 
sods neatbilst nodarījuma kai-
tīgumam. Ņemot vērā labumus, 
kurus ieinteresētās personas 
piedāvā par viltotu sadarbspē-
jīga sertifikāta saņemšanu, li-
kumā paredzētais sods nepildot 
arī preventīvu funkciju.

Ņemot vērā minēto, grozīju-
mi Krimināllikumā paredz pa-
stiprināt atbildību par materiā-
lu vērtību, mantiska vai citāda 
rakstura labumu piedāvāšanu 
vai nodošanu personiski vai ar 
starpnieku valsts vai pašvaldī-
bas iestādes darbiniekam, kurš 
nav valsts amatpersona, proti, 
par tā izdarīšanu personu var 
sodīt ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam.w

PĀRDOŠANĀ

Pēc pāris nedēļām izsolē Parīzē būs iegādājama 
Leonardo da Vinči slavenās gleznas “Mona Lisa”
kopija, kas tapusi ap 1600. gadu. Mākslas cienītāji 
Briselē vēl steidz pēdējo reizi aplūkot mākslas darbu, 
kura vērtība tiek lēsta ap 150–200 tūkstošiem eiro.

Vienojas noteikt kriminālatbildību

IKP pieaudzis Taivāna satraukta 
par Ķīnas draudiem

Francija aiztur 
britu kuģi


