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Soda par fiktīvu vakcināciju
Ekonomisko lietu tiesa divām
personām, tostarp kādam veselības aprūpes sistēmas darbiniekam, piespriedusi nosacītus cietumsodus un sabiedrisko darbu
lietā par fiktīvu vakcināciju pret
Covid-19, liecina publiski pieejamais spriedums.
Medicīnas darbinieks apsūdzēts par to, ka, būdams valsts
institūcijas pilnvarota persona,
gan pats, gan ar starpnieka
iesaisti pieprasīja un pieņēma
materiālas vērtības par fiktīvu vakcināciju. Tāpat šī persona apsūdzēta par to, ka patvaļīgi piekļuva automatizētās datu
apstrādes sistēmas resursiem,
kā arī veica apzināti nepatiesas
informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā.
Savukārt otra lietā apsūdzētā

persona atbalstīja materiālu
vērtību prettiesisku pieprasīšanu
un pieņemšanu. Medicīnas sistēmas darbinieks bija pilnvarots
nodrošināt precīzu pacientu datu
apstrādi saistībā ar vakcinācijas
pret Covid-19 organizēšanu un
veiktās vakcinācijas dokumentēšanu e-veselības sistēmā.
Pērn oktobrī kāda izmeklēšanā noskaidrota persona vērsās
pie minētā vīrieša, lai noskaidrotu
cilvēkus, kuri veiktu viltotu vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu
izgatavošanu. Medicīnas darbinieks norādījis, ka šāda informācija ir zināma un noskaidros to
detalizētāk.
Vēlāk abi vēlreiz sazinājušies
un medicīnas darbinieks pieprasījis 1000 eiro par it kā notikušu
vakcināciju pret Covid-19 divām

Armēnija izvedīs karavīrus
Armēnija izvedīs visus karavīrus no Kalnu Karabahas strīdus
reģiona līdz septembrim, otrdien
pavēstīja amatpersonas.
“Armēnijas bruņoto spēku
vienības pēc pamiera atgriežas
Armēnijā, šis process ir tuvu noslēgumam un tiks pabeigts septembrī,” otrdien ziņu aģentūrai
“Armenpress” apliecināja Armēnijas Drošības padomes sekretārs
Armens Grigorjans.
Tomēr vietējie Kalnu Karabahas armēņu bruņotie
spēki tur paliks, viņš piebilda.
Kalnu Karabahā izvietotie
Krievijas miera uzturētāji garantēšot reģiona armēņu iedzīvotāju
drošību, sacīja Grigorjans.
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Azerbaidžānas prezidents
Ilhams Alijevs vēl piektdien sūdzējās, ka Armēnijas spēku atvilkšana notiek pārāk gausi.
Armēnijas un Azerbaidžānas
ārlietu ministri šajā nedēļas nogalē tikās Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi. Tā bija ministru pirmā
tikšanās kopš 2020. gada rudens
kara.
Krievijai februārī uzsākot pilna mēroga karu pret Ukrainu,
Maskava zaudējusi savu statusu
kā galvenā Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta vidutāja. Alijevs
ar Armēnijas premjerministru
Nikolu Pašinjanu Briselē aprīlī
un maijā tikās sarunās, kurās kā
vidutāja bija Eiropas Savienība.w

personām ievadīšanu e-veselības
sistēmā, tādējādi padarot pieejamus Covid-19 sertifikātus. Nauda
bijusi jāmaksā divās daļās.
No sprieduma izriet, ka izmeklētāji jau bija sākuši speciālo
izmeklēšanas eksperimentu un
medicīnas darbiniekam tika nosūtīti divu personu dati. Pēc tam
naudas savākšana notika, izmantojot lietā apsūdzēto starpnieku.
Medicīnas darbiniekam tiesa

piemēroja brīvības atņemšanu uz
1 gadu un 6 mēnešiem un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Tāpat
tiesa nolēma atņemt tiesības ieņemt ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratora amatu
uz 2 gadiem. Tiesa gan brīvības
atņemšanas sodu noteica nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem
gadiem. Otrajai lietā apsūdzētajai personai tiesa piemēroja 150
stundas sabiedriskos darbus.w

Eiropas Savienības
pūliņi ir nepietiekami

Eiropas pūliņi dažādot
piegādātājus nebūs pietiekami, lai tā spētu pārdzīvot
ziemu bez Krievijas gāzes,
brīdinājis Starptautiskās
Enerģētikas aģentūras (IEA)
vadītājs Fatihs Birols, mudinot ieviest tūlītējus pūliņus
pieprasījuma samazināšanai.
Birola komentāri izskanējuši
pēc tam, kad Eiropas Savienība
(ES) un Azerbaidžāna parakstīja
vienošanos par gāzes importa
dubultošanu dažu gadu laikā no
energoresursiem bagātās Kaspijas jūras valsts.
Taču Birols norāda: “Tas ir
kategoriski nepietiekami – tikai
paļauties uz gāzi no avotiem
ārpus Krievijas, šīs piegādes
vienkārši nav pieejamas tādos
apmēros, kas nepieciešami, lai
aizstātu piegāžu trūkumu no
Krievijas.”
“Tā tas būs pat tad, ja gāzes piegādes no Norvēģijas un
Azerbaidžānas plūdīs maksi-

mālā apmērā, ja piegādes no
Ziemeļamerikas saglabāsies
tuvu pērnā gada līmenim, ja
iekšzemes gāzes ieguve Eiropā
turpinās nesenās tendences un
ja sašķidrinātās dabasgāzes ieplūde palielināsies līdzīgā tempā, kā tas tika novērots pirmajā
pusgadā,” skaidro Birols.
Vienlaikus Eiropas valstis šobrīd gaida, vai Krievija šonedēļ
atjaunos gāzes piegādes pa cauruļvadu “Nord Stream”, kam drīzumā paredzēts pabeigt desmit
dienu ilgušos apkopes darbus.
“Eiropa spiesta dzīvot pastāvīgā neskaidrībā attiecībā uz
Krievijas gāzes piegādēm, un
mēs nevaram izslēgt arī pilnīgu piegāžu pārtraukšanu,” saka
Birols.
IEA analīze liecina, ka ES
valstīm dažu turpmāko mēnešu
laikā nepieciešams savas dabasgāzes krātuves piepildīt līdz 90%
līmenim, lai spētu pārdzīvot ziemu bez dabasgāzes iztrūkuma.w

35 000
UGUNĪGI bēgļu

Irākiešu fotogrāfa Huseina Falaha šajā attēlā fiksētais ūdens bifelis atgādina
kādu teiksmainu pasaku tēlu, nevis parastu mājlopu, kurš ganās netālu
FOTO – AFP/LETA
no naftas atradnēm Irākas dienvidu provincē Basrā.

Kopš Krievijas sāktā kara
pret Ukrainu līdz šim Latvijā
reģistrēti 34 983 Ukrainas
civiliedzīvotāji, bet 29 586
bēgļiem izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām
uz nodarbinātību, liecina jaunākā Iekšlietu ministrijas (IeM)
apkopotā informācija.
Savukārt izmitināšana ar
pašvaldību Civilās aizsardzības
komisiju starpniecību nodrošināta 11 738 personām. Tas
nozīmē, ka pārējie bēgļi atraduši
dzīvesvietu paši vai arī mitinās pie draugiem un radiem,
iepriekš skaidrojusi IeM.
Starp bēgļiem sievietes ir
46%, bet vīrieši – 22%. Bērni
veido 32% bēgļu, no kuriem lielākā daļa ir vecumā no diviem
līdz 17 gadiem.w
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(ES) otrdien sākusi sarunas
ar Albāniju un
Ziemeļmaķedoniju
par šo valstu uzņemšanu
blokā, apliecināja Eiropas
Komisijas (EK) prezidente
Urzula fon der Leiena.
Oficiāli sarunu process sākās
ar sarunu pamatnostādņu
prezentāciju, kas ļauj EK
izvērtēt, cik labi katra no
valstīm ir sagatavota ieviest
ES tiesību aktus, noteikumus
un regulas. Albānija un
Ziemeļmaķedonija par
potenciāliem kandidātiem
atzītas jau pirms 19 gadiem,
bet līdz to uzņemšanai
ES varētu paiet vēl vairāki
gadi.

Polijā

ieradusies pirmā ASV
ražoto tanku “Abrams” partija,
un šie septiņi kaujas rati
tiks izmantoti poļu karavīru
apmācībai, paziņojis Polijas
aizsardzības ministrs Marjušs
Blaščaks. Viņš norādījis, ka
poļu karavīri būs sagatavoti,
kad ASV sāks piegādāt 250
pasūtītos modernos tankus.
“Polijai būs moderna un
spēcīga armija, lai ārkārtējā
situācijā atturētu agresoru,”
tviterī uzsvēris ministrs.

Skandināvijas

valstu
aviokompānija SAS un pilotu
arodbiedrības panākušas
vienošanos par divas
nedēļas ilgušā streika
izbeigšanu, vakar paziņoja
lidsabiedrība. Tā informēja,
ka panākta vienošanās par
kolektīvo darba līgumu, kura
termiņš ir piecarpus gadi.
SAS lidojumi tiks atsākti
atbilstoši grafikam,
tiklīdz tas būs iespējams,
piebilsts aviokompānijas
paziņojumā.
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356. p.m.ē. Dzimis

maķedoniešu karalis un
karavadonis Aleksandrs
Lielais.

1969. Amerikāņu

kosmonauts Nīls
Ārmstrongs, izkāpjot uz
Mēness, sper “mazu soli
cilvēkam, bet milzīgu
lēcienu cilvēcei”.

1973. 33 gadu

vecumā mira amerikāņu
aktieris Brūss Lī.

1998. Latvijas Banka
laida apgrozībā 500 latu
banknotes.

2020. Amerikāņu

miljardiera Džefa Bezosa
uzņēmums “Blue Origin”
ar kosmosa kuģi “New
Shepard” veica pirmo
lidojumu ar cilvēkiem uz
klāja.
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