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ĪSUMĀ

6. jūnijā
1799. Dzimis krievu 
dzejnieks Aleksandrs 
Puškins.

1808. Par Spānijas 
karali tika kronēts 
Napoleona Bonaparta 
brālis Žozefs Bonaparts.

1941. Nomira 
autoražotāja “Chevrolet 
Motor Car Company” 
dibinātājs Luijs Ševrolē.

1974. Zviedrija 
kļuva par parlamentāru 
monarhiju.

1996. “Rīgas 
Centrāltirgus” un pārējo 
Rīgas tirgu darbinieki 
piketēja pie Ministru 
kabineta ēkas, protestējot 
pret kases aparātu 
ieviešanu tirgos.
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Rosina sākt kriminālva-
jāšanu par teju 367 000 eiro 
izkrāpšanu no Latvijas valsts 
budžeta ar obligātā iepirkuma 
komponenti (OIK), informēja 
Valsts policijas (VP) sabiedrisko 
attiecību nodaļas vecākā spe-
ciāliste Gita Gžibovska.

Šogad maijā VP Galvenās 
kriminālpolicijas pārvaldes 
Organizētās noziedzības ap-
karošanas pārvaldes amat-
personas nodeva prokuratūrai 
kriminālvajāšanas sākšanai 
kriminālprocesu pret divām 
personām saistībā ar krāpšanu 
lielā apmērā ar OIK kādā koģe-
nerācijas stacijā. Par aizdomās 
turētajiem kriminālprocesā at-
zīts šīs koģenerācijas stacijas 
valdes priekšsēdētājs un valdes 
loceklis.

Gžibovska skaidro, ka šis 
kriminālprocess bija izdalīts 
no 2019. gadā sākta krimi-
nālprocesa un pamatlietā 
patlaban turpinās izmek-
lēšana.

Minētās personas iesniedza 
SIA “Enerģijas publiskais tirgo-
tājs” nepatiesas ziņas saturošus 
rēķinus par elektroenerģijas 
pašpatēriņu. Balstoties uz no-
slēgto līgumu, kopš 2014. gada 
koģenerācijas stacija pārdeva 
“Enerģijas publiskajam tirgo-
tājam” visu stacijas saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepir-
kuma ietvaros.

Izmeklēšanas laikā iegūtā 
informācija liecina, ka 1978. 
gadā dzimušais akciju sabied-
rības valdes priekšsēdētājs un 
1956. gadā dzimušais valdes 

loceklis, iespējams, mantkārī-
gu nolūku vadīti, rīkojoties ar 
mērķi izkrāpt valsts finanšu 
līdzekļus lielā apmērā, ļaun-
prātīgi izmantojot “Enerģijas 
publiskā tirgotāja” pārstāvju 
uzticēšanos, nolūkā saņemt 
paaugstinātu cenu gandrīz 
par visu koģenerācijas stacijā 
saražoto elektroenerģiju, snie-
dza nepatiesas ziņas “Enerģijas 
publiskajam tirgotājam” par 
koģenerācijas elektroenerģijas 
pašpatēriņu.

Nolūkā apiet noteikumu 
prasības un noslēgtā līguma 
par elektroenerģijas iepirku-
mu nosacījumus, koģenerā-
cijas elektrostacijas darbības 
nodrošināšanai iepirkta elek-
troenerģija no kāda uzņēmuma 
elektroenerģijas pieslēguma, 

kas tika izveidots speciāli, lai 
apietu līguma ar “Enerģijas 
publisko tirgotāju” nosacīju-
mus.

Koģenerācijas stacijas val-
des priekšsēdētājs ar valdes 
locekli personu grupā pēc ie-
priekšējas vienošanās, iespē-
jams, laika posmā no 2014. 
gada aprīļa līdz 2018. gada ap-
rīlim sniedzot nepatiesas ziņas 
“Enerģijas publiskajam tirgo-
tājam”, izkrāpa valsts budžeta 
līdzekļus par summu 304 150 
eiro. Savukārt valdes priekš-
sēdētājs laika posmā no 2018. 
gada maija līdz 2019. gada 
aprīlim, sniedzot nepatiesas 
ziņas, izkrāpa valsts budžeta 
līdzekļus 65 795 eiro apmērā. 
Kopumā izkrāpti valsts budže-
ta līdzekļi 366 945 eiro. w

Pēdējos mēnešos ir būtiski 
pieaugusi Latvijas pastāvīgo 
iedzīvotāju interese par natu-
ralizāciju, informē Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP).

Interese par Latvijas pilsonī-
bas iegūšanu pieaugusi tieši līdz 
ar Krievijas sākto pilna apmēra 
iebrukumu Ukrainā. Janvārī 
tika saņemti 52 naturalizāci-
jas iesniegumi, februārī – 54, 
martā – 105, aprīlī – 98, bet 
maijā – 83.

Statistika par naturalizāci-
jas pretendentu valstisko pie-
derību šobrīd nav pieejama, bet 
iesniegumus iesniedz gan Lat-
vijas nepilsoņi, gan citas valsts 

pilsoņi ar pastāvīgās uzturēša-
nās atļaujām.

Tāpat cilvēki zvana, raksta 
e-pasta vēstules un interesējas, 
kā notiek naturalizācijas pro-
cess, kādi dokumenti jāiesniedz 
un kādas prasības ir pārbau-
dēm. Vienlaikus cilvēki saprot, 
ka naturalizācijas process ir 
laikietilpīgs un prasa latviešu 
valodas zināšanas, bet interese 
par naturalizāciju ir krietni lie-
lāka nekā pirms kara sākuma, 
norādīja PMLP.

Jau ziņots, ka Latvijas pil-
sonībā kopš 1995. gada na-
turalizācijas kārtībā līdz šim 
ir uzņemti aptuveni 148 000 
personu.w

Spānija ir gatava piegādāt 
Ukrainai zenītraķešu komplek-
sus un Vācijā ražotos tankus 
“Leopard”, kuru izmantošanai 
ukraiņu karavīri sākotnēji tik-
tu apmācīti Latvijā. Madride 
līdz šim palīdzējusi Ukrai-
nai ar munīciju, individuālās 
aizsardzības līdzekļiem un 
vieglo bruņojumu.

Pašlaik tiek gatavota tuva 
darbības rādiusa zenītraķešu 
kompleksu “Shorad Aspide” ba-
terijas piegāde, bet tiek spriests 
arī par iespēju piegādāt Uk-
rainai tankus “Leopard 2A4”, 
kas tiek turēti rezervē Spānijas 

armijas bāzē Saragosā. Tie ir 
diezgan veca modeļa tanki, ko 
Vācija pārdevusi Spānijai 1995. 
gadā.

Ukrainai pēc remonta varētu 
tikt nodoti aptuveni 40 šādu 
tanku, un Spānija ir gatava 
arī palīdzēt sagatavot ukraiņu 
karavīrus izmantot šo kaujas 
tehniku.

Mācības sākotnēji notiktu 
Latvijā, kur Spānija NATO pa-
plašinātās klātbūtnes kaujas 
grupā iesaistījusies ar 500 ka-
ravīru kontingentu un sešiem 
tankiem “Leopard 2E”, bet pēc 
tam turpinātos Spānijā.w

Militārās 
mācības

Līdz 17. jūnijam Baltijas jū-
ras reģionā norisināsies plaša 
mēroga ikgadējās starptautis-
kās militārās mācības “Bal-
tops 22”, kurās piedalīsies 14 
NATO dalībvalstis, kā arī divas 
partnervalstis – Zviedrija un 
Somija.

Mācībās piedalīsies ko-
pumā vairāk nekā 4000 
karavīru no jūras, gaisa un 
sauszemes spēku vienībām, 
kā arī jūras desants. Mācību 
scenārija izspēlē tiks iesais-
tīti kopumā vairāk nekā 60 
lidaparāti un 40 dažādas 
klases kuģi, demonstrējot 
NATO apvienoto spēku operā-
ciju un ātrās reaģēšanas spējas, 
kā arī spējas kontrolēt Baltijas 
jūru un pārvietot lielus militā-
ros spēkus īsā laikā uz jebkuru 
vietu Baltijas reģionā.w

Nedēļas nogalē visa pasaule sveica Anglijas karalieni Elizabeti II, apritot 70 gadiem 
kopš viņas atrašanās tronī. Platīna jubileju Londonā svinēja ar grandiozu ceremoniju, 
piedaloties visai karaliskajai ģimenei.

JUBILEJA

Eiropas Komisija (EK) 
plāno izstrādāt speciālus 
noteikumus, lai Eiropas Savienībā 
(ES) atzītu Ukrainas autovadītāju 
apliecības. Šī soļa mērķis ir 
palīdzēt ukraiņu bēgļiem un 
transporta kompānijām, lai tās 
varētu turpināt darbību pēc 
Krievijas iebrukuma Ukrainā. 
Par to paziņojusi Vācijas 
valdība, atbildot uz parlamenta 
pieprasījumu. Vācijā dzīvojošie 
ārzemnieki, kas ieradušies no 
valstīm ārpus ES, parasti var 
sešus mēnešus izmantot savā 
dzimtenē izdotās autovadītāju 
apliecības. Pēc tam jāiegūst 
Vācijā izdotas vadītāju apliecības. 
EK plāno noslēgt ceļu transporta 
līgumu ar Ukrainu, ar kuru uz 
laiku tiks atzītas autovadītāju 
apliecības un sertifikāti preču 
transportēšanai.

Slovākijā notikusi pasažieru 
vilciena un lokomotīves sadursme. 
Ievainoti apmēram 50 cilvēki, 
ziņoja Slovākijas telekanāls “TV 
Markiza”. Iepriekš tika vēstīts 
par aptuveni 100 ievainotajiem, 
taču tagad tiek ziņots par mazāku 
ievainoto skaitu. Sadursme 
notikusi netālu no valsts 
ziemeļrietumu pilsētas Žilinas, kas 
atrodas apmēram 200 kilometru 
no galvaspilsētas Bratislavas. 
Vilcienā, kas tehnisku problēmu 
dēl bija apstājies uz sliedēm, 
ietriekusies lokomotīve, kas bija 
atbraukusi vilcienu aizvilkt.

Lielbritānijā šogad 
ieradušies teju 10 000 migrantu, 
ar mazām laivām šķērsojot 
Lamanša šaurumu, liecina 
valdības dati. Kopš gada sākuma 
laivās Lielbritānijā no Francijas 
ieradušies 9988 cilvēki. Visbiežāk 
migranti izmanto piepūšamās 
gumijas laivas un kajakus. Pērn 
Lielbritānijā, šķērsojot Lamanšu, 
no Eiropas ieradās vairāk nekā 
28 000 migrantu un bēgļu, 
salīdzinot ar 8466 – 2020. gadā, 
1843 – 2019. gadā un 299 – 
2018. gadā.
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