Pārsteidzošākie krāpšanās gadījumi Latvijā
Riski un apdraudējumi internetā
Kā jūrmalniece nigērietei telefonu pārdeva
Mobilais tālrunis un 120 latu — tik izmaksāja kādai jūrmalniecei darījums ar pircēju no eksotiskās Nigērijas.
Novembra sākumā 28 gadus vecā jūrmalniece internetā ievietoja sludinājumu, piedāvājot mobilo tālruni
par 60 latiem. Atsaucās sieviete, kura apgalvoja, ka ir no Lielbritānijas, solot par telefonu maksāt dubultā —
120 latu. Tādam dāsnumam jūrmalniece atteikt nevarēja... Pircēja gan paziņoja, ka nevar pārskaitīt naudu
tehnisku iemeslu dēļ, bet šīs problēmas ir novēršamas, lai tikai tālruņa īpašniece aizsūta viņai 60 latu. Un
viņa to arī izdarīja — aizsūtīja uz „pircējas” norādīto adresi Nigērijā gan naudas summu 60 latu vērtībā, gan
arī tālruni. Ar to šis stāsts nebeidzas — nigēriete vēlāk palūdza vēl 60 latu un dabūja arī tos.
Tikai, kad „pircēja” prasīja naudu jau trešo reizi, kundze saprata, ka ir apkrāpta, un vērsās policijā. Sākts
kriminālprocess, tomēr Latvijas policijas iespējas saukt pie atbildības Nigērijas darboni ir visai apšaubāmas.
Nigērijas policistiem lielākās rūpes sagādā islāma teroristi, tā ka diez vai viņi daudz laika veltīs mūsmāju
lētticīgo ļaužu naudas atgūšanai.

Gadījuma paziņam uztic bankas karti
Kāda jauniete tik ļoti vēlējās iepazīties, ka jauniegūtajam „draugam” uzticēja savu bankas karti un PIN kodu,
lai viņš varētu izņemt piecus latus. Puisis pat atstāja ķīlā savu virsjaku, bet tā arī neatgriezās. Jaunkundze
galu galā attapās, ka ir piemānīta. Atklājusi, ka no viņas konta zuduši 300 latu, jauniete devās uz policiju.
Kauns par savu lētticību bija tik liels, ja viņa sacerēja stāstiņu par laupīšanu Vērmanes dārzā, ko paveikuši
vairāki nekrietni vīrieši. Tomēr patiesība ātri atklājās, un līdztekus kriminālprocesam par naudas zādzību
ierosināts vēl viens — par nepatiesu ziņu sniegšanu policijai.

Kur ir mana lidmašīna...
Saprātīgi ļaudis lidojumu biļetes pērk solīdās ceļojumu aģentūrās vai pazīstamu aviosabiedrību mājas lapās.
Tomēr reizēm nezināmas izcelsmes piedāvājumi ir pārāk vilinoši... Lētticīgais ceļot gribētājs tā arī netika līdz
Dvīņu torņiem Malaizijas galvaspilsētā Kualalumpurā. Rīgā kāds ceļotgribētājs internetā ieraudzīja
sludinājumu, kas piedāvāja aviobiļetes uz tālās Malaizijas galvaspilsētu Kualalumpuru par nieka 145 latiem.
Viņš nekavējās pārskaitīt naudu, no pārdevēja pat pienāca e–pasts, ka biļetes ir veiksmīgi iegādātas. Vēlāk
gan, sazinoties ar aviokompāniju, pircējs saprata, ka ir piekrāpts, un devās uz policiju.

Velti gaida 8000 eiro par pulksteni
Kāds kungs Rīgā pagājušā gada vasaras sākumā internetā ievietoja sludinājumu, piedāvājot pulksteni par
8000 eiro. Drīz vien atsaucās pircējs, kurš vēlējās vērtīgo mantu apskatīt, un abi norunāja tikšanos. Pircējs
interesi izrādīja, tomēr teicās vēl padomāt, tā nu abas puses tikās vēl divreiz. Trešajā reizē „kunde” paziņoja,
ka „caur banku” pārskaitījis prasītos 8000 eiro un tuvāko divu dienu laikā banka ieskaitīs naudu pulksteņa
īpašnieka kontā.
Pulksteņa īpašnieks tik ļoti ticēja labajam cilvēkam, ka dārgo laikrādi atdeva, pat neprasīdams nekādus
dokumentus par pierādījumu. Pēc dažām dienām, nesaņēmis ne santīmu, viņš piezvanīja pircējam, kurš
veikli mierināja, ka notikusi kāda kļūda bankā, un apsolīja to noskaidrot. Vēlāk pircējs vairs nebija
sazvanāms, un tad gan naivais pārdevējs vērsās policijā. Septembrī policija aizturēja 31 gadu veco darboni,
jau agrāk tiesātu par krāpšanu. Vērtīgais pulkstenis jau bija ieķīlāts lombardā par 2500 latu, tomēr policisti
to atguva un atdeva likumīgajam īpašniekam.

500 latu aizsūta, datoru nesaņem
Izlasījis internetā sludinājumu, ka par 500 latiem pārdod klēpjdatoru, ieinteresējās kāds rīdzinieks. Solītā
prece atradās Bauskā, tāpēc pircējam radās ģeniāla ideja — abi kungi vienlaikus izsūtīs naudu un datoru ar
starppilsētu autobusiem. Pircējs tā arī godīgi izdarīja, tikai pats autoostā neko pretī nesagaidīja...
Pēc trīs mēnešiem policija aizturēja divdesmitgadīgu agrāk netiesātu vīrieti. Aizturētais atzinis, ka ievietojis
sludinājumu vien tādēļ, lai viņam zvanītu un par to uzkrātos ienākošo zvanu bonusi. Datora blēdim nemaz
nebija, tomēr, izdzirdējis vilinošo piedāvājumu, viņš nespēja atturēties.

Ne viss ir zelts, kas spīd
Policija meklē divus vīrus, kas pamanījušies nopelnīt ap 30 000 latu. Viņi pagājušā gada beigās Rīgas centrā
kādam kungam piedāvāja nopirkt divas masīvas zelta ķēdes, kopējais svars bija apmēram 1,5 kilogrami.
Pusotrs kilograms nevērtīgu dzelžu. Tos, cerot uz labu peļņu, par 30 000 latu nopirka kāds kungs Rīgā.
Potenciālais klients pieaicināja savu paziņu juvelieri, kurš pārbaudīja cēlmetāla kvalitāti un atzina, ka tā
vērtība varētu pat pārsniegt prasītos 30 000 latu. Cerēdams uz labu darījumu, kungs ķēdes nopirka.
Pārdevēji jau bija prom, kad pircējs atklāja, ka ķēdes tomēr ir viltotas. Vietā gan jautājums par juveliera
kvalifikāciju.

Vienas nakts sakars. Ne vairs naudas, ne baudas
Vēlme pēc romantiskām attiecībām nelāgi beidzās kādai rīdziniecei. Viņa internetā iepazinās ar kādu vīrieti,
abi kopā apmeklēja kino, bet nākamajā vakarā kundze viņu uzaicināja pie sevis ciemos — ar palikšanu pa
nakti. Nākamajā rītā, kad viesis bija prom, dāma konstatēja, ka viņai nozagta somiņa ar naudu,
dokumentiem un mobilo tālruni. Policija atklāja, ka „mīlnieks” iepazīšanās portālā reģistrējies ar svešu
vārdu un pat izmantojis sveša cilvēka fotogrāfiju, kas ir līdzīgs viņam. Iespējamais vainīgais gan atrasts —
viņš ir 27 gadus vecs un nav agrāk tiesāts. Likuma sargiem ir aizdomas, ka līdzīgi cietušas vēl vairākas
sievietes.

Krīze būvniecībā? Tikai ne krāpniekiem
Būvniecības nozarē krīze beigusies — dažs klients gatavs maksāt pirmajam pretimnācējam avansā,
atsauksmes par līdzšinējo veikumu neprasot. Jūrmalas policisti pielikuši punktu 25 gadus veca vīrieša
„celtniecības biznesam”. Proti, kāds kungs uzķērās uz sludinājumu laikrakstā, kurā bija solīts veikt
celtniecības darbus. Saticies ar potenciālo celtnieku, klients viņam iedeva naudu būvmateriālu iegādei un arī
avansu par vēl neiesāktu darbu. Pēc dažām dienām celtnieks pavēstīja, ka ar iedoto naudu visiem
materiāliem nepietiek — un dabūja vēl papildu summu. Nākamajā dienā bija jāsākas darbam, tikai
„amatnieks” vairs nebija sazvanāms. Policija viltnieku aizturējusi — tas ir 25 gadus vecs jau vairākkārt sodīts
vīrietis. Izmeklēšanā atklātas vēl divas līdzīgas epizodes, kopējā skāde pārsniedz 2000 latu.
Līdzīgi gadījies kādai rīdziniecei, kura pirms četriem gadiem avansā par dzīvokļa remontu samaksāja 700
latu. Jau iepriekš par krāpšanām tiesātais strādnieks pazuda, un pat policijai izdevās viņu notvert tikai pērn.

Materiāls sagatavots izmantojot: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/81000/ka-rikojas-krapnieki-parsteidzosakie-letticibas-gadijumi

