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2021. gada 22. oktobra vakarā SIA “All Media Latvia” (turpmāk –EPL) 

veidotajā ziņu raidījumā “TV3 Ziņas” izskanēja sižets par Covid-19 sertifikātu 

viltošanu, kurā sertifikāta viltošanā tika vainots pirms divām dienām 

(20.10.2021.) mirušais bijušais Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs 

Arnis Cimdars. “TV3 ziņu rīcībā esoša neoficiālā informācija liecina, ka viltotā 

sertifikāta uzrādītājs bijis no Covid-19 pirms divām dienām mirušais bijušais 

Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars. Tāpat viltotu sertifikātu 

šajā pašā medicīnas iestādē, iespējams, uzrādījis vēl kāds Cimdaram tuvs 

cilvēks, kurš slimnīcā reanimācijā cīnās par savu dzīvību,” vēstīja raidījuma 

“TV3 Ziņas” moderators Arnis Krauze.1 

 

Kaut arī Arņa Cimdara  meita Daira Januša, ieraugot šo sižetu, 23.oktobrī ziņu 

aģentūru LETA informēja, ka tā nav taisnība un Arnim Cimdaram nekad neesot 

bijis viltots Covid-19 sertifikāts, lūdzot medijus šo ziņu atsaukt un atvainoties, 

tomēr tas nenotika. EPL Arņa Cimdara tuviniekiem neatvainojās un ziņu 

neatsauca, bet atbildēja,  ka turpināšot “pētīt šo gadījumu”.2 

 

Pēc mediju pievērstās uzmanības šim jautājumam, 2021.gada 28.oktobrī Valsts 

policija uzsāka resorisko pārbaudi par izskanējušo informāciju saistībā ar to, ka 

bijušais CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars mediķiem, iespējams, uzrādījis 

viltotu vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātu.3  

2021.gada 17.decembrī portālā “Neatkarīgā rīta avīze tika publicēta ziņa par 

Valsts policijas resoriskās pārbaudes rezultātiem: “Resoriskajā pārbaudē 

noskaidrots, ka persona nav iegādājusies vai izmantojusi viltotu Covid-19 

sadarbspējīgu sertifikātu. Ņemot vērā to, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=RPEwMNzAM48 
 
2 https://jauns.lv/raksts/zinas/468593-tv3-par-cimdara-pazinojumu-noteikti-turpinasim-skaidrot-
notikusa-apstaklus 
3 https://www.la.lv/policija-parbaudis-izskanejuso-informaciju-par-cimdaram-iespejams-viltoto-covid-
19-sertifikatu 

https://www.youtube.com/watch?v=RPEwMNzAM48


šī gada 6. decembrī tika nolemts atteikt uzsākt kriminālprocesu un par resoriskās 

pārbaudes rezultātiem paziņot ieinteresētajām personām.”4 

Tikai tad, kad 17.decembrī, portāls „Neatkarīgā rīta avīze” publiskoja Valsts 

Policijas resoriskās  pārbaudes rezultātus, EPL  atvainojās Arņa Cimdara 

piederīgajiem. 

 

Uzskatām, ka EPL ir neprofesionāli pildījis savus pienākumus, maldinot 

sabiedrību, ceļot neslavu mirušajam Arnim Cimdaram un viņa ģimenei, izplatot 

dezinformāciju un, slēpjot patiesos notikumu apstākļus, vilcinājies ar nepatiesu 

ziņu atsaukšanu.  

 

Uzskatām, ka, EPL izmantoja šo dezinformāciju, lai mēģinātu diskreditēt 

politisko spēku, kuru pārstāvēja Arnis Cimdars un radītu maldinošu priekšstatu 

par partijas ētiskajām vērtībām, tādējādi veidojot sabiedrībai maldinošu 

priekšstatu par politiskajiem procesiem valstī un apdraudot demokrātiju. 

Centienos nomelnot politisko spēku, dezinformācijas izplatītājs ne tikai pārkāpa 

likumu un vispārpieņemtās ētikas normas sabiedrībā, radot smagus 

pārdzīvojumus sērojošiem Arņa Cimdara tuviniekiem, bet arīdzan ar savu rīcību 

ir palielinājis sabiedrības neuzticību medijiem brīdī, kad no medijiem visvairāk 

ir sagaidāma precīza un pārbaudīta informācija.  

 

Tā kā EPL šajā situācijā vairākkārt atsaucās uz uzticamu informācijas avotu, kurš 

acīmredzami ir nodarbojies ar dezinformāciju un viltus ziņu izplatīšanu, lūdzam 

nopietni izmeklēt dezinformācijas rašanās iemeslus, atklājot tās avotu un 

novēršot turpmāko iespējamo kaitējumu sabiedrībai. 

 

Uzskatām, ka EPL ar savu darbību ir pārkāpis Latvijas Žurnālistu asociācijas 

Ētikas kodeksa 2.1., 2.2., 3.2.,un 3.5. punktu. Ņemot vērā to, ka no EPL TV3 

Ziņu veidotājiem, kuri tiešā veidā piedalījās nepatiesu ziņu izplatīšanā– Arnis 

Krauze ir Latvijas Žurnālistu asociācijas biedrs, lūdzam izvērtēt Arņa Krauzes 

rīcību atbilstoši nolikumam un Ētikas kodeksam.  

 

 

Partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 

valdes priekšsēdētāja       J.Stepaņenko 

                                                           
4 http://neatkariga.nra.lv/izpete/366942-cimdaram-nav-bijis-viltots-covid-19-sertifikats 


