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ĪSUMĀ

1. decembrī
1420. Anglijas karaļa 
Henrija V karaspēks ieņēma 
Parīzi.

1835. Dāņu rakstnieks 
Hanss Kristians Andersens 
publicēja savu pirmo 
pasaku grāmatu.

1955. Montgomerī 
pilsētā ASV Alabamas 
štatā melnādainā šuvēja 
Roza Pārksa atteicās 
atbrīvot sēdvietu autobusā 
baltādainam cilvēkam 
un tika arestēta. Šim 
notikumam sekojošā tiesas 
procesā melnādainos 
diskriminējošos 
segregācijas noteikumus 
atzina par nelikumīgiem.

1959. 12 nācijas 
parakstīja Antarktikas 
līgumu, vienojoties 
kontinentu izmantot 
tikai miermīlīgiem un 
zinātniskiem mērķiem.

1990. Lamanša tuneļa 
izbūvē 40 metrus zem 
jūras līmeņa savienoja 
tuneļa daļas, kas stiepjas 
no Lielbritānijas un no 
Francijas.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvijas iekšzemes koppro-
dukts (IKP) šogad deviņos mēne-
šos pieaudzis par 2,4%, salīdzinot 
ar 2021. gada attiecīgo periodu, 
tostarp trešajā ceturksnī, pēc 
sezonāli un kalendāri nekoriģē-
tajiem datiem, IKP samazinājies 
par 0,6%, liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes dati.

Vienlaikus 2022. gada trešajā 
ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšē-
jo ceturksni, proti, šā gada otro 
ceturksni, pēc sezonāli un kalen-
dāri koriģētajiem datiem, Latvijas 
IKP sarucis par 1,7%.

Faktiskajās cenās Latvijas 
IKP šogad deviņos mēnešos bija 

28,5 miljardu eiro apmērā, to-
starp trešajā ceturksnī – 10,409 
miljardu eiro apmērā.

Statistikas pārvaldē norāda, 
ka 2022. gada trešajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu kopējās pievie-
notās vērtības pieaugumu par 
0,5% ietekmēja ražojošo nozaru 
samazinājums par 3,9% un pa-
kalpojumu nozaru pieaugums 
par 2,2%.

Neskatoties uz būtisko cenu 
pieaugumu gan augkopībā (par 
36%), gan lopkopībā (par 45,8%), 
lauksaimniecības nozare novēr-
tēta ar 1,7% izaugsmi, tostarp 

Latvijas IKP pieaudzis par 2,4%
augkopībā pieaugums bijis par 
2,2%, bet lopkopībā bijis samazi-
nājums par 0,5%. Pieaugums bija 
arī mežsaimniecības un mežizs-
trādes nozarē.

Lielāko pozitīvo ietekmi uz 
kopējās pievienotās vērtības iz-
augsmi nodrošināja informācijas 
un komunikāciju nozaru darbības 
pieaugums par 14,2%.

Mājsaimniecību tēriņi par 
pārtiku, kas iegādāta gan ma-
zumtirdzniecībā, gan e-vidē, 
palielinājušies par 2,1%. Izde-
vumi atpūtai un kultūrai palieli-
nājušies par 29,3%, bet izdevumi 
par restorāniem un viesnīcām 

pieauguši par 20,2%. Straujo 
pieaugumu gan galvenokārt ie-
tekmēja zemais bāzes līmenis 
2021. gada attiecīgajā periodā.

Kopējais darbinieku atalgo-
jums visstraujāk palielinājies 
informācijas un komunikācijas 
pakalpojumu nozarē – par 17,5%, 
profesionālo, zinātnisko un tehnis-
ko pakalpojumu, kā arī adminis-
tratīvo un apkalpojošo dienestu 
nozarēs – kopumā par 15,1% un 
lauksaimniecības, mežsaimniecī-
bas un zivsaimniecības nozarēs – 
par 11,2%. Darbinieku atalgojums 
pakalpojumu nozarēs kopumā ir 
par 10,3% lielāks nekā pērn.w

Vācijas Federālais aviokatas-
trofu izmeklēšanas birojs pub-
licējis starpziņojumu par vācu 
uzņēmējam Karlam Pēteram 
Grīzemanam piederošās privātās 
pasažieru lidmašīnas avāriju, kas 
4. septembrī notika virs Baltijas 
jūras netālu no Ventspils.

Kad 4. septembrī pulksten 
15.57 pēc Latvijas laika uzņēmēja 
pilotētā lidmašīna “Cessna” pacē-
lās no lidlauka Heresā, Spānijas 
dienvidos, lai dotos uz Ķelni, ne-
kas neesot liecinājis, ka aptuveni 
pēc 45 minūtēm Grīzemans un 
viņa trīs pasažieri būs miruši.

Izmeklēšanas starpziņoju-
mā aprakstītas traģiskā lidoju-
ma detaļas. Īsi pirms pulksten 
16 lidmašīna pagriezās pa labi 
ziemeļaustrumu virzienā un sa-
sniedza plānoto augstumu. Pēc 
12 minūtēm pilots dispečeram 
ziņojis, ka lidmašīnā ir problēmas 
ar gaisa kondicionieri, un piepra-
sījis tūlītēju nosēšanos.

Dispečers jautājis, kur Grīze-
mans vēlas nosēsties, uz ko tas 
pulksten 16.42 atbildējis: “Mums 

ir problēmas ar gaisa spiediena 
zudumu.” Tie bija Grīzemana pē-
dējie vārdi, kas sasniedza gaisa 
dispečeru. Pilots turpmāko minū-
šu laikā neatbildēja arī uz citiem 
radio ziņojumiem.

Tomēr lidmašīna turpināja 
ceļu un vispirms ielidoja Fran-
cijas gaisa telpā, kur to pavadīt 
gaisā pacēlās iznīcinātājs, kura 
pilots novēroja, ka Grīze-
mans nekustīgi sēdējis savā 
vietā, bet no griestiem noka-
rājusies neizmantotā skābek-
ļa maska. 

Vēlāk lidmašīnu pavadīja arī 
Vācijas, Dānijas un Zviedrijas iz-
nīcinātāji, kā arī NATO patruļ-
lidmašīnas, kas bāzējas Igaunijā.

Pulksten 20.30 lidmašīna 
beidzot sākusi zaudēt augstu-
mu, bet divas minūtes vēlāk tā 
ielidoja Latvijas gaisa telpā. Vēl 
pēc četrām minūtēm “Cessna” 
sāka pagriezties pa labi austrumu 
virzienā. Plkst. 20.40 lidmašīna 
atkal pagriezās pa kreisi un iegā-
ja pikējošā spirālē līdz pulksten 
20.45 iegāzās Baltijas jūrā.w

Eiropas Komisija (EK) vakar 
ierosināja konfiscēt vairāk nekā 
300 miljardu eiro vērtos Krievijas 
aktīvus, kas iesaldēti, reaģējot uz 
Maskavas atkārtoto iebrukumu 
Ukrainā, lai tādējādi kompensētu 
Kijivai nodarītos zaudējumus. 
Rietumvalstis jau mēnešiem 
diskutē par juridiskajām iespējām 
konfiscēt iesaldētos Krievijas 
valsts un privātpersonu aktīvus. 
Problēmas rada apstāklis, ka 
vairumā ES dalībvalstu iesaldēto 
aktīvu konfiskācija iespējama 
vienīgi notiesājoša sprieduma 
gadījumā krimināllietā. 

Japānas viendzimuma 
laulību aizliegums atbilst 
konstitūcijai, trešdien nolēma 
Tokijas apgabaltiesa, ar otru šādu 
spriedumu dodot triecienu geju 
un lesbiešu tiesību aktīvistiem. 
Tomēr prasības iesniedzēji 
zināmu cerības staru saskata 
apstāklī, ka spriedumā norādīts 
– tas, ka viendzimuma pāriem 
nav nekādas tiesiskas sistēmas 
ģimenes izveidošanai, ir viņu 
cilvēktiesību pārkāpums. Japāna 
ir vienīgā G7 valsts, kur nav 
legalizētas viendzimuma laulības.

Ķīnas bijušais līderis Dzjans 
Dzemiņs trešdien mira 96 
gadu vecumā. Viņš valsti vadīja 
transformācijas periodā no 80. 
gadu beigām līdz jaunajam gadu 
tūkstotim, vēsta ziņu aģentūra 
“Siņhua”. Dzjans varu pārņēma 
pēc Tjaņaņmeņas slaktiņa un 
vadīja Ķīnu laikā, kad tā kļuva 
par vienu no svarīgākajiem 
spēlētājiem uz globālās 
skatuves. 

NASA par 55 miljoniem eiro 3D drukas uzņēmumam “ICON” pasūtījusi attīstīt būv-
niecības tehnoloģijas, kas ļautu uz Mēness virsmas no šī Zemes pavadoņa putekļiem 
radīt pilsētas – nosēšanās platformas, dzīvojamās ēkas, ceļus un citu infrastruktūru. 

FUTŪRISKI
FOTO – SPACEXARCH.COMMediju personība Kima Kar-

dašjana no sava šķirtā vīra Kan-
jes Vesta ik mēnesi saņems 200 
tūkstošus dolāru kā bērnu naudu.

Lai gan šķirtajam pārim būs 
kopīga aizbildniecība par saviem 
četriem bērniem, Kardašjana 
saņems tik lielu summu kā 
uzturlīdzekļus, jo bērni lie-
lāko daļu laika pavadīs kopā 
ar māti, ziņo “New York Post”.

Vecākiem vēl jāvienojas par 
to, kuru skolu bērni apmeklēs, un 
par citiem lēmumiem, kas saistī-
ti ar terapiju, konsultācijām vai 
reliģiskām aktivitātēm.

Bērni nedrīkstēs doties tālāk 
par 100 kilometriem no Kardašja-
nas mājām pirms vidusskolas 
absolvēšanas vai 19 gadu vecuma 
sasniegšanas.w

Iespējams, “Sadales tīkls” 
būtu vairāk jānodala no elek-
trības ražotāja “Latvenergo”, 
šādu iespēju vakar LTV “Rīta pa-
norāmā” pieļāva premjers Kriš-
jānis Kariņš (JV).

Saskaņā ar viņa sacīto, savu-
laik sadalot energomonopolu, no 
tā pilnībā tika atdalīts “Augst-
sprieguma tīkls”, bet “Latvener-
go” un “Sadales tīkls” faktiski 

palikuši vienā koncernā.
Politiķa skatījumā, iespē-

jams, būtu jārestrukturizē arī 
šis palikušais koncerns, vairāk 
nodalot “Sadales tīklu” no “Lat-
venergo”, jo “Latvenergo” kā 
energoražotājam mazāk inte-
resējot konkurence, bet “Sadales 
tīklam” vajadzētu būtu orien-
tētam uz pēc iespējas lielāku 
ražotāju skaitu.w

Saeimas Mandātu, ētikas 
un iesniegumu komisijas vai-
rākums trešdien noraidīja 
vairāk nekā 10 000 pilsoņu 
priekšlikumu, lai plānoto Valsts 
aizsardzības dienestu (VAD) no-
teiktu nevis par obligātu, bet 
brīvprātīgu.

Pēc diskusijas šajā jautājumā 
par iniciatīvas tālāku skatīšanu 
balsoja “Latvija pirmajā vietā” un 

“Stabilitātei!” deputāti, savukārt 
pret tās tālāku vērtēšanu bija pā-
rējo politisko spēku parlamen-
tārieši no “Jaunās vienotības”, 
Zaļo un zemnieku savienības, 
“Apvienotā saraksta”, Nacionālās 
apvienības un “Progresīvajiem”. 

Iedzīvotāju iniciatīvas pārstā-
vis Sergejs Pogorelovs akcentējis, 
ka obligāts dienests nesamērīgi 
ierobežotu pilsoņu brīvību.w

Pieļauj “Sadales tīkla” 
nodalīšanu

Noraida priekšlikumu  
par brīvprātīgu dienestu

Avarējušajai lidmašīnai 
zudis gaisa spiediens

Iespaidīga  
bērnu nauda


