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ĪSUMĀ

29. novembrī
1899. Nodibināja 
Spānijas futbola klubu  
“FC Barcelona”.

1922. Angļu arheologs 
Hovards Kārters publiskai 
apskatei atvēra faraona 
Tutanhamona kapu.

1929. Amerikāņu 
pētnieks Ričards 
Birds un Norvēģijā 
dzimušais aviators 
Bernts Balhens pabeidza 
pirmo pārlidojumu pāri 
Dienvidpolam.

1975. Amerikāņu 
datorinženieris Bils Geitss 
vēstulē savam draugam 
Polam Alenam pirmo reizi 
izmantoja vārdu “Microsoft” 
kā saīsinājumu no 
“mikrodatora programma”.

2005. Vatikāns paziņoja, 
ka homoseksuālistiem 
aizliegts ieņemt amatus 
katoļu garīdzniecībā, 
norādot, ka vīriešiem 
vispirms jāpārvar viņu 
“pārejošās” homoseksuālās 
tendences.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Valsts policija rosinājusi pro-
kuratūrai sākt kriminālvajāšanu 
pret četrām personām maksāt-
nespējas administratora un advo-
kāta Mārtiņa Bunkus slepkavības 
lietā, aģentūru LETA informēja 
policijā. Izmeklēšanas laikā po-
licija guvusi un nostiprinājusi 
pierādījumus, kas ļāvuši kri-
minālprocesā par aizdomās 
turētajām atzīt četras perso-
nas – trīs Latvijas un vienu 
Krievijas pilsoni. Izmeklēšanas 
laikā gūta skaidra aina par nozie-
guma apstākļiem un iesaistītajām 
personām, tostarp lomu sadali – 
no pasūtītāja līdz slepkavības 
organizatoram un izpildītājam.

1974. gadā dzimušu personu 
rosināts apsūdzēt pēc trīs Kri-
mināllikuma pantiem, proti, par 
slepkavību sevišķi pastiprino-
šos apstākļos organizētā grupā, 
par šaujamieroča, šaujamieroča 
būtisko sastāvdaļu, munīcijas 
nelikumīgu apriti un par pirms-
tiesas kriminālprocesā iegūto 
ziņu izpaušanu bez izmeklētāja 
vai prokurora atļaujas. Aģentū-
rai LETA zināms, ka šī persona ir 

Krievijas pilsonis. 1961. gadā dzi-
mušu personu rosināts apsūdzēt 
par slepkavības sevišķi pastipri-
nošos apstākļos uzkūdīšanu un 
atbalstīšanu. Inkriminētā norma 
par slepkavības uzkūdīšanu un 
atbalstīšanu paredz atbildību 
par noziegumu organizētā grupā, 
turklāt noziegums pastrādāts, jo 
cietušais vai viņa tuvinieks, pildot 
dienesta vai profesionālos pienā-
kumus, piedalījies noziedzīga vai 
citāda prettiesiska nodarījuma 
novēršanā vai pārtraukšanā vai 
devis liecību tiesā vai pirmstie-
sas kriminālprocesā. Aģentūrai 
LETA zināms, ka šī persona ir 
Aleksandrs Babenko.

Pret 1953. gada dzimušu per-
sonu rosināts sākt kriminālvajā-
šanu par slepkavības sevišķi pa-
stiprinošos apstākļos uzkūdīšanu. 
Inkriminētā norma par slepkavī-
bas uzkūdīšanu paredz atbildību 
par noziegumu organizētā grupā, 
turklāt noziegums pastrādāts, jo 
cietušais vai viņa tuvinieks, pildot 
dienesta vai profesionālos pienā-
kumus, piedalījies noziedzīga vai 
citāda prettiesiska nodarījuma 

novēršanā vai pārtraukšanā vai 
devis liecību tiesā vai pirmstiesas 
kriminālprocesā. Aģentūrai LETA 
zināms, ka šī persona ir uzņēmējs 
Mihails Uļmans. Savukārt pret 
1970. gadā dzimušu personu ro-
sināts sākt kriminālvajāšanu par 
slepkavību sevišķi pastiprinošos 
apstākļos organizētā grupā. Aģen-
tūrai LETA zināms, ka šī persona 
ir Arkādijs Judins. TV3 raidījums 
“Nekā personīga” iepriekš ziņoja, 
ka Judins ir pagājušā gadsimta 
deviņdesmitajos gados dibinā-
tas firmas “A.V.V.” līdzīpašnieks. 
Uzņēmuma prezidents tajā ilgus 
gadus bijis kādreiz ietekmīgā Iva-
na Haritonova grupējuma lietā 
notiesātais Genādijs Vaļagins. Pēc 
neoficiālām ziņām, Judins pēdējos 
gados bijis Vaļagina miesassargs 
un šoferis. Trim aizdomās turēta-
jiem piemērots drošības līdzeklis 
apcietinājums, bet vienam – ar 
brīvības atņemšanu nesaistīts 
drošības līdzeklis. LETA jau raks-
tīja, ka Judins šoruden atbrīvots no 
apcietinājuma pēc pāris mēnešu 
pavadīšanas cietumā.

Papildus šim kriminālproce-

sam pieņemts lēmums par vēl 
divu jaunu kriminālprocesu sāk-
šanu: vienu par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju lielā apmē-
rā, organizētā grupā, bet otru – 
par noziedzīgiem nodarījumiem 
tautsaimniecībā. Maksātnespē-
jas administratora slepkavības 
izmeklēšanā būtiska nozīme bija 
arī starptautiskajai sadarbībai, 
tostarp, gan īstenojot informācijas 
apmaiņu un ieguvi uz izmeklēša-
nu interesējošiem jautājumiem 
no vairākām citām valstīm, gan 
organizējot speciālas starptautis-
kas izmeklēšanas darba grupas, 
arī ar “Europol” atbalstu, norādīja 
policijā. Prokuratūrā lieta saņem-
ta 24. novembrī, un prokuroram 
desmit dienu laikā jāpieņem lē-
mums par personu saukšanu pie 
kriminālatbildības. Bunkus tika 
nošauts 2018. gada 30. maija rītā, 
kad viņš ar automašīnu brauca 
garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc 
slepkavības netālu no notikuma 
vietas tika atrasta sadedzināta ar 
viltotiem valsts numuriem aprī-
kota automašīna, kas, visticamāk, 
bija saistīta ar slepkavību.w

Pasaulē ārkārtīgi populāra ir piespiedu perspektīvas metode, kas rada optisko ilūziju. 
Bieži vien šādu fotogrāfiju galvenā varone ir saule, kas šajā Irākā uzņemtajā attēlā kļuvusi 
par gardumu, ko grasās nobaudīt kāds kamielis netālu no Nāsirījas pilsētas.

GARDUMS

Austrijā dzelzceļa 
darbinieku streiks pirmdien 
pilnībā apturējis vilcienu 
satiksmi valstī, un tādēļ atcelti 
reisi arī kaimiņvalstī Vācijā. 
Gada inflācija Austrijā pieaugusi 
līdz 11%, un dzelzceļa darbinieki 
pieprasa atalgojumu palielināt 
vidēji par 12%, lai kompensētu 
dzīves dārdzības kāpumu. 
Darba devēju pārstāvji svētdien 
piedāvāja algas palielināt vien 
par 8,4%.

Krievijas valsts dabasgāzes 
koncerns “Gazprom” paziņojis, 
ka pagaidām neierobežos 
gāzes piegādes Moldovai. Kā 
pavēstīja “Gazprom” preses 
dienests, Moldovas uzņēmums 
“Moldovagaz” “novērsis 
pārkāpumus par maksājumiem 
“Gazprom” par pašreizējām 
Krievijas gāzes piegādēm 
novembrī”. Iepriekš “Gazprom” 
norādīja, ka daļa Moldovai 
paredzētās gāzes it kā paliek 
Ukrainā, un Moldova par šo daļu 
nav samaksājusi. 

Latvijā notikušajā satiksmes 
negadījumā, kurā avarēja 
Igaunijas kompānijas autobuss, 
cietuši Ukrainas karavīri. 
“Satiksmes negadījumā cietis 
viens Igaunijas bruņoto spēku 
kareivis, kurš nogādāts slimnīcā. 
Pārējie pasažieri, kuri cieta 
negadījumā, bija no Ukrainas 
bruņotajiem spēkiem. Arī viņi 
nogādāti slimnīcā,” paziņoja 
Igaunijas bruņotajos spēkos. 
Saskaņā ar līdz šim publiskoto 
informāciju, ceļu satiksmes 
negadījumā Ainažos sestdien 
cietuši 26 cilvēki, tostarp trīs 
smagi, bet viens gājis bojā. 

Valsts drošības dienests 
(VDD) vakar sācis krimināl-
procesu saistībā ar saziņas 
lietotnes Telegram kanālos 
konstatētām pretvalstiskām 
aktivitātēm, ko izvērsušas par 
“Baltijas antifašistiem” sevi dē-
vējošas personas.

Šajos Telegram kanālos 
tiek apkopota informācija 
par Latvijas amatpersonām 

un citām sabiedrībā zinā-
mām personām, kuru darbība 
ir vērsta pret Krievijas intere-
sēm. Kanālos tiek publicēta arī 
sensitīva rakstura informācija, 
piemēram, par šo personu iespē-
jamo dzīvesvietu un ģimenes lo-
cekļiem. Kriminālprocess sākts 
pēc Krimināllikuma panta par 
palīdzību ārvalstij pret Latviju 
vērstā darbībā.w

Policija atklājusi plašu nar-
kotiku superkarteli, kas kontro-
lējis trešdaļu Eiropas kokaīna 
tirdzniecības, un saistībā ar to 
aizturēti 49 cilvēki, no kuriem 
seši galvenie aizdomās turētie 
– Dubaijā, paziņojusi Eiropas 
policijas organizācija “Eiropols”.

Kopumā plašajā starptautis-
kajā policijas operācijā konfiscē-
tas 30 tonnas narkotiku. 

“”Eiropola” par augstvēr-
tīgiem mērķiem uzskatīti 
narkobaroni bija apvieno-
jušies superkartelī, kas kon-
trolēja apmēram trešdaļu no 
kokaīna tirdzniecības Eiro-
pā,” informē “Eiropols”.w

Baltkrievijas diktators Alek-
sandrs Lukašenko nevienam ne-
uzticas un ir satricināts pēc ārlietu 
ministra Vladimira Makeja negai-
dītās nāves, tādēļ devis rīkojumu 
par pavāra, apsardzes un perso-
nāla nomaiņu, paziņojis Krievi-
jas opozicionārs Leonīds Ņevz-
ļins. Krievijas naftas rūpniecības 
lieluzņēmuma “Jukos” bijušais 
akcionārs tviterī paziņoja, ka no 
Krievijas specdienestiem pietuvi-
nātiem slepeniem avotiem uzzinā-
jis, ka 64 gadus vecais Makejs ticis 

noindēts. “Diktators nevienam 
neuzticas. Ne bez pamata viņš 
domā, ka pēc Makeja greznas 
bēres varētu rīkot arī viņam. 
Maskava nav apmierināta, ka 
Baltkrievijas armija kavējas ar 
iesaistīšanos karā pret Ukrainu. 
Kremlis gatavs iedarbināt visas 
sviras, lai izdarītu spiedienu uz 
Baltkrievijas režīmu,” paziņoja 
Ņevzļins, kuram 2008. gadā Krie-
vijā aizmuguriski tika piespriests 
mūža ieslodzījums par divu slep-
kavību organizēšanu.w

Policija pabeidz Bunkus 
slepkavības lietas izmeklēšanu

Izmeklē pretvalstiskas 
aktivitātes

Diktatoram esot bail

“Eiropols” 
atklājis kokaīna 
superkarteli


