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1600. Florencē notika 
Jakopo Peri operas 
“Eiridīke” pirmizrāde, kas 
ir senākā līdz mūsdienām 
saglabājusies opera. 

1889. Parīzē 
apmeklētājiem durvis vēra 
kabarē “Moulin Rouge”. 

1927. Ņujorkā notika 
filmas “The Jazz Singer” 
izrāde, kurā pirmo reizi 
iekļauti runāti dialogi un 
kas tiek uzskatīta par pirmo 
“runājošo” filmu.

1973. Ēģipte un Sīrija 
uzsāka uzbrukumus Izraēlas 
pozīcijām Suecas kanāla 
austrumu krastā un Golānas 
augstienēs, sākoties 
Ceturtajam arābu-Izraēlas 
karam jeb Oktobra karam. 
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Latvija. Par 300 miljoniem 
eiro tiks palielināts līdzekļu 
apjoms valsts budžeta 
programmā “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”, 
lai atbilstoši situācijai 
operatīvi reaģētu un piešķirtu 
nepieciešamo finansējumu 
nozaru ministriju pieteiktajiem 
pasākumiem Covid-19 
izplatības seku mazināšanai 
un pārvarēšanai. Finansējums 
tiks piešķirts atbilstoši 
faktiskajai nepieciešamībai. 
Budžeta programmā “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” 
kopumā šogad jau ir iekļauti 1,6 
miljardi eiro. 

Zviedrija. Šī gada Nobela 
balva fizikā piešķirta ASV-Japānas 
zinātniekam Sjukoro Manabem, 
vācietim Klausam Haselmanam 
un itālim Džordžo Parizi par viņu 
darbu pie klimata modelēšanas un 
sarežģītām fizikālām sistēmām. 
“Manabe un Haselmans lika 
pamatus mūsu zināšanām par 
Zemes klimatu un kā cilvēce to 
ietekmē. Parizi apbalvots par viņa 
revolucionāro ieguldījumu teorijā 
par materiāliem ar nesakārtotu 
struktūru un nejaušiem 
procesiem,” paziņoja Zviedrijas 
Zinātņu akadēmija. Uzzinot par 
balvas saņemšanu, Parizi uzsvēra, 
ka cīņā ar klimata pārmaiņām 
steidzami jāpieņem stingri lēmumi 
un ātri jāvirzās uz priekšu.

Eiropas Parlamenta 
deputāti vakar pieņēma rezolūciju, 
ar kuru plānots pieprasīt 
stingrākus satiksmes drošības 
pasākumus, lai līdz 2050. gadam 
nāves gadījumu skaits uz Eiropas 
ceļiem saruktu gandrīz līdz nullei. 
Ierosinājumu vidū ir, piemēram, 
ātruma ierobežojums līdz 30 
kilometriem stundā, kā arī pilnīga 
neiecietība pret transportlīdzekļu 
vadīšanu alkohola reibumā. Ik 
gadu aptuveni 22 700 cilvēku 
zaudē dzīvību uz Eiropas 
Savienības ceļiem un aptuveni 120 
000 cilvēku gūst smagas traumas. 

Vakar Ministru preziden-
ta Krišjāņa Kariņa sasauk-
tajā Krīzes vadības padomes 
sēdē tika runāts par stin-
grākiem ierobežojumiem 
Covid-19 izplatības mazinā-
šanai, tomēr pie konkrētiem 
risinājumiem nonākt neizde-
vās, tādēļ par tiem atkārtoti 
spriedīs rīt. 

Iepriekšējā diennaktī reģis-
trēti 1010 jauni Covid-19 gadīju-
mi un saņemti ziņojumi par 14 
mirušiem Covid-19 pacientiem. 
Saslimstības divu nedēļu ku-
mulatīvais rādītājs aizvadītās 
diennakts laikā ir pieaudzis no 

600,6 līdz 627,9 gadījumiem uz 
100 000 iedzīvotāju. Augstāks 
tas bijis tikai iepriekšējā ziemā – 
janvārī, kad tas no 30. decembra 
līdz 23. janvārim svārstījās virs 
600, bet dažās dienās pietuvojās 
700. No visiem pirmdien reģis-
trētajiem Covid-19 gadījumiem 
785 saslimušie bijuši nevakcinēti 
vai vakcinācijas kursu nepabei-
guši, kamēr 225 bija vakcinē-
jušies. 

Ārstniecības iestādēs pagā-
jušajā diennaktī ievietoti 116 
Covid-19 pacienti, stacionēto Co-
vid-19 pacientu skaits pieaudzis 
no 585 līdz 633 pacientiem. Pēc 

informācijas uzklausīšanas par 
epidemioloģisko situāciju Krīzes 
vadības padome vakar uzdeva 
ekspertiem sagatavot rīcības 
scenārijus un nepieciešamos 
normatīvo aktu grozījumu pro-
jektus straujas Covid-19 izplatī-
bas apturēšanai, lai nepieļautu 
slimnīcu pārslodzi un nodroši-
nātu būtisku veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Krīzes 
vadības padomes sēdes dalībnie-
ki bija vienisprātis, ka “pašlaik 
ir nepieciešama ikviena cilvēka 
izlēmīga rīcība, lai samazinātu 
Covid-19 izplatību”. 

Epidemiologs Ņikita Trojans-

kis sociālajos tīklos paudis, ka 
Covid-19 pašlaik Latvijā ir ne-
kontrolēti izplatījies, tāpēc reizi 
mēnesī uz nedēļu vai ilgāk būtu 
jāievieš stingra izolācija, kas 
varētu turpināties līdz nākamā 
gada janvārim.Veselības minis-
trijas dati liecina, ka kopš mācī-
bu gada sākuma Covid-19 strauji 
izplatās izglītības iestādēs. Ve-
selības ministrs Daniels Pavļuts 
atzina, ka situācija, kad bērni un 
vecāki pieņem lēmumu doties uz 
skolu ar elpceļu infekciju simp-
tomiem, ir satraucoša. Viņaprāt, 
tā ir sevis un citu pakļaušana 
nevajadzīgajam riskam.w

ASV federālais tiesnesis 
Ņujorkā nodeva tālākai iz-
skatīšanai lietu pret Krievijas 
bankām “Sberbank” un VTB, ko 
iesniegusi virs Austrumukrai-
nas 2014. gada jūlijā notriektās 
Malaizijas lidmašīnas pasažie-
ra amerikāņu padsmitnieka 
Kvina Šansmana ģimene. 

2019. gadā ģimene vēr-
sās ASV tiesā ar prasību pret 
“Sberbank”, VTB, uzņēmumiem 
“Western Union” un “Mone-
yGram”, apsūdzot tos terorisma 
atbalstīšanā. Šansmanu ģime-
ne bankas un finanšu sektora 
uzņēmumus apsūdz naudas 
pārskaitīšanā promaskavis-
ko kaujinieku pasludinātajai 
Doņeckas tautas republikai, 

kas, kā norāda prasības iesnie-
dzēji, ir atbildīga par pasažie-
ru lainera iznīcināšanu un 298 
cilvēku nāvi.

Teroristu upuru radi-
nieki var vērsties tiesās, 
pateicoties ASV prettero-
risma likumiem. Atbildētāji 
uzstāja, ka šīs lietas izskatī-
šana neietilpst ASV tiesu ju-
risdikcijā, jo traģēdija notikusi 
ārpus ASV robežām. Prasības 
iesniedzēju advokāti iesniedza 
tiesā dokumentus, kas liecina, 
ka caur “Sberbank” un VTB 
korespondējošajiem kontiem 
bankās “Bank of America” un 
“Bank of New York Mellon” re-
gulāri veikti naudas pārvedumi 
Doņeckas tautas republikai.w

Bijusī uzņēmuma “Facebook” 
datu zinātniece Frensisa Hauge-
na nepatīkami pārsteigusi ASV 
likumdevējus un sabiedrību, 
atklājot, ka uzņēmums zinājis 
par kaitējumu, ko pusaudžiem 
nodara atrašanās sociālajā tīklā 
“Instagram”, kā arī apsūdzēja 
“Facebook” naida vairošanā. 
Haugena tagad sniegs liecības 
ASV Kongresam.

Haugena nākusi klajā ar 
nosodījumu “Facebook” plašā 
jautājumu lokā, pārmetumus 
pamatojot ar iekšējās izpētes 
dokumentiem. Haugena arī ie-
sniegusi sūdzības federālajām 
varasiestādēm, kurās apgalvo, 
ka paša “Facebook” izpēte lieci-
na, ka tas vairo naidu, melīgu 
informāciju un politiskos ne-
mierus, bet uzņēmums slēpj, 
ka to zinātu.

Viņa uzstāja, ka “Face-
book” daudzkārt “demons-
trējis, ka tas izvēlas peļņu 
drošības vietā”. Senatori 
izvērtēs to, kā “Facebook” iz-

manto pašu pētnieku liecības 
par “Instagram”, kas norāda 
uz potenciālu kaitējumu ga-
dos jaunākiem lietotājiem, 
īpaši meitenēm, vienlaikus 
publiski mazinot negatīvo seku 
nopietnību. Vairākiem populā-
rās foto koplietošanas vietnes 
lietotājiem pusaudžiem līdz ar 
vienaudžu spiedienu, ko ģenerē 
uz vizualitāti fokusētais tīkls, 
radušās garīgās veselības un 
ķermeņa tēla problēmas, bet 
dažos gadījumos radušies ēša-
nas traucējumi un domas par 
pašnāvību, liecina Haugenas 
nopludinātais pētījums.

Tikmēr miljoniem lietotāju 
visā pasaulē pirmdien vairāk 
nekā sešas stundas bija sa-
skārušies ar sociālās saziņas 
vietņu “Facebook”, “Instagram” 
un “WhatsApp” darbības trau-
cējumiem. Gadījums, kad šādas 
problēmas skar trīs vienam uz-
ņēmumam piederošas vietnes 
un tās netiek novērstas tik ilgu 
laiku, ir reta parādība.w

Francijas katoļu baznīcas ga-
rīdznieki kopš 1950. gada seksuā-
li izmantojuši vismaz 216 000 
bērnu, liecina izmeklēšanas re-
zultāti. Ja pētījumā būtu iekļauti 
arī katoļu skolu personāla pastrā-
dātie noziegumi, tad upuru skaits 
sasniegtu 330 000. Katoļu baznī-
cas rindās darbojušies no 2900 
līdz 3200 pedofilu, kas bija neliela 
daļa no kopējā garīdznieku skaita 
(ap 115 000), taču nodarījuši lielu 
postu saviem upuriem un katoļu 
baznīcas reputācijai.

Šādi dati atrodami katoļu bīs-
kapu īpaši izveidotas komisijas 
jaunākajā ziņojumā. Komisijas 
vadītājs Žans Marks Suvē pa-
ziņojis, ka problēma nekur nav 
pazudusi un līdz pat 2000. gadu 
sākumam baznīca pret seksuālās 
vardarbības upuriem izturējusies 
ar pilnīgu vienaldzību, bet nozie-
gumi slēpti aiz klusēšanas plī-

vura. Suvē atzina, ka problēma 
bijusi sistemātiska, seksuālās 
vardarbības īstenotāji nebi-
ja tikai dažas “melnās avis”. 
Francijas katoļu baznīcas vadība 
jau paudusi “kaunu un šausmas” 
par notikušajiem pārkāpumiem, 
lūdzot par to piedošanu. Suvē uz-
skata, ka ar piedošanu vien nepie-
tiks; nepieciešams radīt sistēmu, 
lai baznīca izmaksātu kompensā-
cijas vardarbības upuriem.

Katoļu baznīca šo ziņojumu 
pasūtīja 2018. gadā, un pētīju-
ma autori vairāk nekā divu gadu 
laikā paveica lielu darbu, izvēr-
tējot policijas, tiesu un baznīcas 
dokumentus, kā arī runājot ar 
noziegumu upuriem un viņu tu-
viniekiem. “Uzreiz pēc ģimenes 
un draugu loka baznīca bijusi tā 
vide, kur seksuālā vardarbība 
ir visvairāk izplatīta,” secināts 
ziņojumā.w

Ukrainas galvaspilsētas Kijevas ielās protestētāji 
iebilst pret, viņuprāt, haotisko pilsētas apbūvi un pie-
prasa vēsturisko ēku un parku saglabāšanu.

Iziet ielāsIziet ielās

Saslimstība pieaug, par risinājumiem vēl nevienojas

Atklāj pedofilu noziegumus 
Francijas katoļu baznīcā

Bijusī darbiniece 
liecina pret uzņēmumu
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