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ĪSUMĀ

12. decembrī
1915. Dzimis amerikāņu 
dziedātājs un aktieris Frenks 
Sinatra.

1991. Par neatkarīgu 
valsti pēc PSRS sabrukšanas 
kļuva Krievija.

2008. Šveice pievienojās 
Eiropas bezrobežu Šenge-
nas zonai, pārtraucot pasu 
kontroli ceļotājiem.

2015. Parīzes ANO klima-
ta konferencē 195 valstis pa-
nāca vienošanos par cilvēka 
darbības izraisītās globālās 
sasilšanas ierobežošanu.

2021. Jaunkaledonijā 
referendumā vairākums 
nobalso pret šī Klusā okeāna 
arhipelāga neatkarību no 
Francijas.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS
FOTO – AFP/LETA

Latvija. Aizejošās valdības 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, 
Eiropas Parlamenta deputāts Ivars 
Ijabs un bijušais Saeimas deputāts 
Juris Pūce ievēlēti par partijas 
“Latvijas attīstībai” līdzpriekšsēdē-
tājiem. Jau iepriekš tika nolemts, 
ka pēc neiekļūšanas 14. Saeimā 
politisko partiju apvienību “Attīstī-
bai/Par!” veidojošās partijas – kus-
tība “Par!”, “Latvijas attīstībai” un 
“Izaugsme” – turpmāko politisko 
darbību organizēs patstāvīgi, kā arī 
vēlēs jaunas valdes un priekšsēdē-
tājus. Tikmēr Nacionālā apvienība 
savā kongresā par partijas priekš-
sēdētāju atkārtoti ievēlēja tās 
ilggadējo līderi Raivi Dzintaru.

Baltkrievija ir gatava atļaut 
caur savu teritoriju eksportēt Uk-
rainas graudus, kas pēc tam tiktu 
sūtīti tālāk caur Lietuvas ostām, 
paziņoja ANO ģenerālsekretārs 
Antoniu Gutērrešs pēc tikšanās 
ar Baltkrievijas ārlietu ministra 
vietnieku Juriju Ambrazeviču. 
Ambrazevičs atkārtoja lūgumu 
atļaut Baltkrievijai eksportēt kālija 
minerālmēslojumu, uz kuru pašlaik 
attiecas sankcijas. Baltkrievija ir ie-
vērojama kālija ražotāja un ekspor-
tētāja. Tas parasti tika transportēts 
pa dzelzceļu uz Klaipēdas ostu, 
bet no turienes pa jūru aizvests uz 
citiem galamērķiem. ASV pērnā 
gada augustā paziņoja par sankciju 
noteikšanu Baltkrievijas kālija 
rūpnīcām. 

Nīderlande. Amsterdamas 
amatpersonas plāno aizliegt mari-
huānas smēķēšanu pilsētas centra 
rajonos, kas ir daļa no iecerētajām 
pārmaiņām, lai novērstu pārmērī-
gu tūristu ballēšanos un padarītu 
mierīgāku dzīvi vietējiem iedzīvo-
tājiem. Paredzams, ka jaunie notei-
kumi galvenokārt skars naktsdzīvi. 
Noteikumi prasīs arī agrāk vakarā 
beigt darbu ēdināšanas uzņēmu-
miem un “logu prostitūcijai”, kā 
arī stingrāk ierobežos vecpuišu bal-
lītes. Pilsētas amatpersonas plāno 
kampaņu, lai atturētu tūristus no 
ierašanās Amsterdamā “nolaist 
tvaiku”.

Topošās koalīcijas partiju 
pārstāvji pabeiguši darbu pie 
valdības deklarācijas – daudz 
pārmaiņu dokumentā vairs 
nav gaidāmas. Arī koalīci-
jas līgums ir praktiski gatavs 
– vēl ir jāvienojas vien par 
formulējumiem, taču būtisku 
domstarpību nav.

Topošās koalīcijas partiju 
apvienības “Jaunā vienotība” 
(JV) politiķis un potenciālais 
finanšu ministrs Arvils Ašera-
dens informēja, ka partneri ir 
pabeiguši diskutēt par koalīci-
jas līguma galvenajiem jautāju-
miem – piemēram, kā koalīcija 
risinās jautājumus, ja veidosies 
atšķirīgi viedokļi. Lai risinātu 

šādas situācijas, tikšot veido-
tas sadarbības padomes. Tāpat 
politiķi esot sprieduši, kuros 
jautājumos koalīcijā ir jāpanāk 
vienprātība, pirms tie tiek virzīti 
tālāk. Kā svarīgākos Ašeradens 
minēja grozījumus Satversmē un 
ar valodas jautājumiem saistītas 
ieceres.

Ašeradens norādīja, ka to-
pošās koalīcijas partneriem vēl 
ir jāprecizē virkne jautājumu 
saistībā ar ministriju atbildī-
bas jomu pārdali. Partijas vēl 
plānojot diskutēt par digitalizā-
cijas jomas pārlikšanu Reģionā-
lās attīstības un digitalizācijas 
ministrijas atbildībā. Koalīcijas 
līgumā JV noteikti vēlēšoties 

Valdības deklarācijas veidošana pabeigta
paturēt tiesības balsot atšķi-
rīgi jautājumos, kas ir saistīti 
ar Stambulas konvencijas rati-
ficēšanu un Civilās savienības 
likumu, atzīmēja Ašeradens.

Saeima par Krišjāņa Kari-
ņa jauno valdību varētu balsot 
trešdien. Valsts prezidents Egils 
Levits ir gandarīts par sagatavo-
to valdības deklarācijas projektu 
un gatavību jau drīzumā Saeimā 

balsot par nākamās valdības ap-
stiprināšanu. Valsts prezidents 
arī apliecināja, ka izsludinās li-
kumu grozījumus par Klimata un 
enerģētikas ministrijas izveidi 
un ministru biedru amatu izveidi 
valdībā. Runājot par ministru 
biedra amata izveidošanu, Ka-
riņš atklāja, ja šāds postenis 
tiks izveidots, tas notiks tikai 
pēc valdības apstiprināšanas.w

Iekšlietu ministrs Kristaps 
Eklons, izvērtējot Valsts drošī-
bas dienesta (VDD) ierosināju-
mu, iekļāvis tā dēvētajā melnajā 
sarakstā bijušo televīzijas ka-
nāla “Doždj” raidījuma vadītāju 
Alekseju Korosteļevu, kurš pa-
stāvīgi strādāja Gruzijā, bet pēc 
izteikumiem ēterā par atbalstu 
Krievijas armijas karavīriem tika 
atlaists.

Korosteļeva iekļaušanu sa-
rakstā rekomendēja VDD, kas 
bija izvērtējis televīzijas kanāla 
1. decembra raidījumā “Zģes i 
seičas” (“Te un tagad”) paustos 
izteikumus, secinot, ka tie ir vēr-
tējami kā aicinājums sniegt 
materiālu atbalstu Krievijas 

okupācijas spēkos mobilizē-
tajiem karavīriem. Pēc šī gadī-
juma “Doždj” nolēmis pārtraukt 
sadarbību ar Korosteļevu, no-
rādot, ka par pamatu atlaišanai 
esot tieši viņa izteikumi.

Pēc tam, kad Nacionālā elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu pa-
dome jau vēlāk anulēja “Doždj” 
licenci, telekanāla ģenerāldirek-
tore Natālija Sindejeva emocionā-
lā video izteicās, ka Korosteļeva 
atlaišana bijusi kļūda, tāpēc viņš 
un vēl divi žurnālisti esot aicināti 
atgriezties darbā. Tomēr “Doždj” 
galvenais redaktors Tihons 
Dzjad ko jau paziņojis, ka neplāno 
mainīt lēmumu un Korosteļevs 
netiks ņemts atpakaļ.w

ASV vairs neuzstāj uz to, lai 
Ukrainas bruņotie spēki nedotu 
triecienus Krievijas teritorijai, jo 
mazāk bažījas par eskalāciju no 
Krievijas puses, ziņoja britu laik-
raksts “The Times”, atsaucoties 
uz ziņu avotu Pentagonā. ASV 
Aizsardzības ministrija devusi 
klusējošu piekrišanu tam, ka 
Ukraina dotu triecienus lielā 
attālumā objektiem Krievijas 
teritorijā. 

“Tas, kā viņi izmantos sa-
vus ieročus, ir atkarīgs tikai no 
viņiem; tomēr mēs uzstājam 
uz to, lai Ukrainas karavī-
ri ievērotu starptautiskos 
kara likumus un Ženēvas 
konvencijas,” sacīja ziņu avots 
Pentagonā. “Tas ir vienīgais ie-
robežojums, bet tas paredz, ka 
par mērķiem nav jākļūst krievu 
ģimenēm, nav jāīsteno mēģinā-
jumi likvidēt konkrētas perso-
nas. Cik mums zināms, Ukraina 
ievēro šos nosacījumus,” teikts 
paziņojumā.

Tostarp NATO ģenerālsekre-

tārs Jenss Stoltenbergs paudis 
bažas, ka karadarbība Ukrainā 
var kļūt nekontrolējama un kļūt 
par karu starp Krieviju un NATO. 
“Ir šausmīgs karš Ukrainā. Tas ir 
arī karš, kas var kļūt par pilntie-
sīgu karu, kas izvērstos par lielu 
karu starp NATO un Krieviju. 
Mēs katru dienu strādājam, lai to 
novērstu,” teica NATO vadītājs, 
piebilstot, ka ir svarīgi novērst 
konfliktu, “kas ietver vairāk val-
stu Eiropā un kļūst par pilntie-
sīgu karu Eiropā”.

Kremlis ir vairākkārt ap-
sūdzējis NATO valstis, ka tās 
kļuvušas par šī konflikta pusi, 
piegādājot Ukrainai ieročus, ap-
mācot tās karavīrus un piegādā-
jot militārās izlūkošanas datus 
uzbrukumiem Krievijas spēkiem. 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins nedēļas nogalē vairāku 
postpadomju valstu aizsardzības 
un drošības spēku vadītājiem 
vēlreiz apsūdzēja Rietumvalstis, 
ka tās izmantojot Ukrainu kā 
instrumentu pret Krieviju.w

2022. gadā, pildot darba pie-
nākumus, pasaulē nogalināto 
žurnālistu un mediju darbinieku 
skaits pieaudzis par 40%, salī-
dzinot ar pagājušo gadu, pazi-
ņojusi Starptautiskā Žurnālis-
tu federācija. Šogad sava darba 
pienākumu pildīšanas laikā 
mērķtiecīgos uzbrukumos no-
galināti 67 mediju profesionāļi, 
salīdzinot ar 47 nogalinātiem 
mediju darbiniekiem 2021. gadā, 
kad tas bija zemākais skaitlis 
30 gadu laikā. Galvenie cēloņi 
upuru skaita pieaugumam 
bija karš Ukrainā, nemieri 
Haiti un Meksikas noziedzīgo 
grupējumu izvērstā vardarbī-
ba. Visbīstamākā valsts mediju 
darbiniekiem bijusi Ukraina, kur 
nogalināti 12 mediju pārstāvji, 
bet bīstamākais reģions bija Zie-
meļamerika un Dienvidamerika 
ar 29 nāves gadījumiem.

Ziņojums arī parāda, ka “poli-
tiskās represijas ir pacēlušas savu 
neglīto galvu” 2022. gadā – šobrīd 
par savu darbu cietumā atrodas 
vismaz 375 mediju profesionāļi.w

Neiebilst pret triecieniem 
Krievijas teritorijā

Raidījuma vadītājs 
“melnajā sarakstā” 

Nogalina vairāk

Mazāku summu, nekā gaidīts, ienesusi dinozaura “Tyrannosaurus Rex” galvaskausa 
vairāksolīšana izsoļu namā “Sotheby’s” – prognozēto 15 līdz 20 miljonu ASV dolāru 
vietā tas pārdots par 6,1 miljonu. 

Nenovērtēja


