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ĪSUMĀ

22. decembrī
1894. Francijā sākās 
Dreifūsa skandāls, kad 
virsnieks Alfreds Dreifūss 
antisemītisku motīvu dēļ 
tika nepatiesi apsūdzēts 
nodevībā.

1965. Lielbritānijā uz 
lauku ceļiem un šosejām tika 
ieviests braukšanas ātruma 
ierobežojums 70 jūdzes 
stundā. Līdz tam Lielbritānijā 
nebija spēkā nekādu brauk-
šanas ātruma ierobežojumu.

1972. Dzimusi franču 
dziedātāja un aktrise Vanesa 
Paradī.

1989. Sacelšanās laikā 
Rumānijā tika gāzts 24 gadus 
valdījušais komunistu dikta-
tors Nikolaje Čaušesku, ku-
ram vēlāk izpildīja nāvessodu.

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

Latvija. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs 
Māris Sprindžuks (AS) pēc tam, kad 
sabiedrību saviļņoja viņa ierosinā-
jums apsvērt bezbērnu nodokļa 
ieviešanu, atvainojies visiem, kurus 
sāpinājis. Pirmajā valdības darba 
sēdē jaunais vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs 
izteicās, ka, veidojot Latvijas 
ģimeņu politiku, varbūt der ņemt 
vērā padomju laika praksi par 
bezbērnu nodokli, kas būtu “sava 
veida signāls, ka jāražo nākotnes 
nodokļu maksātāji”. Sociālajos 
tīklos Sprindžuka izteikumus asi 
kritizēja daudzi lietotāji. 

Latvija no šā gada augusta līdz 
novembrim samazinājusi dabasgā-
zes patēriņu par vairāk nekā 43% 
salīdzinājumā ar vidējo patēriņu 
šajos četros mēnešos iepriekšējos 
piecos gados, liecina statistikas 
pārvaldes “Eurostat” dati. ES gāzes 
patēriņš sarucis par 20,1%. No ES 
valstīm šajā laika posmā visvairāk 
gāzes patēriņš samazinājies So-
mijā – par 52,7%, tai seko Latvija 
ar 43,2% un Lietuva ar 41,6%. 
Sešas valstis, to vidū Čehija, Īrija, 
Portugāle un Spānija, patēriņu 
samazinājušas par mazāk nekā 
15%, bet divas valstis patēriņu 
palielinājušas – Malta (par 7,1%) 
un Slovākija (par 2,6%). Kipra 
ir vienīgā ES valsts, kurā netiek 
izmantota dabasgāze.

ASV. Pazīstamais uzņēmējs Īlons 
Masks sola atkāpties no sociālā 
tīkla platformas Twitter vadītāja 
amata, tiklīdz atradīs kādu “pie-
tiekami lielu muļķi, kas uzņemsies 
šo darbu”. Pēc tam viņš vienkārši 
vadīšot programmētāju un serveru 
uzturētāju komandas. Paziņojums 
nav negaidīts, jo Masks solīja 
respektēt aptaujas rezultātus. 
Kopumā pāri par 57% no vairāk 
nekā 17 miljoniem tās dalībnieku 
nobalsoja par atlaišanu. Uzņēmējs 
kontroli pār ietekmīgo sociālo me-
diju pārņēma oktobra beigās, kad 
tika pabeigts 44 miljardus dolāru 
vērtais iegādes darījums.

Slideno ielu dēļ daudz cietušo
Slideno ielu dēļ aizvadī-

tajā diennaktī ārstniecības 
iestādēs nogādāti 60 cietušie, 
kas ir daudzkārt vairāk nekā 
ikdienā. Reģistrēts arī liels 
skaits ceļu satiksmes nega-
dījumu. Īpaši daudz pacientu 
bijuši abās Rīgas slimnīcās, 
kas specializējas traumato-
loģijā. 

Neatliekamās medicīniskas 
palīdzības dienesta mediķi slide-
no ielu dēļ ārstniecības iestādēs 
nogādājuši 61 cilvēku. Visbiežāk 
gūtas roku, kāju, galvas un mu-
guras traumas. Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcas pārstā-
ve Dagnija Dižbite-Svarinska no-

rādīja, ka otrdien pa dienu situā-
cija bija mierīga, pacientu skaits 
nebija liels, taču uz vakarpusi 
traumas guvušo skaits pieauga 
– pēc palīdzības vērsušies vairāk 
nekā 100 ambulatorie pacienti. 
Rezultātā pacientu uzņemšanā 
nācās piesaistīt papildu darbi-
niekus – jaunos rezidentus. Pa-
cienti bijuši dažāda vecuma, un 
visbiežāk gūti gūžas un ciskas 
kaula kakliņa lūzumi, kā arī ro-
kas un potītes lūzumi.

Arī Rīgas 2. slimnīcā otrdie-
nas pēcpusdienā bija novērojams 
liels pacientu pieplūdums, kā re-
zultātā uzņemšanā nācās pie-
saistīt papildu darbinieku. Atšķi-

rībā no citām reizēm, kad bijuši 
saišu sastiepumi, sasitumi un 
lūzumi, šoreiz traumas ir sma-
gākas – 80% ir lūzumi. Pārsvarā 
pēc palīdzības vērsās sievietes 
pēc 45 gadu vecuma. Atsevišķi 
pacienti bija teikuši, ka zinājuši 
par izsludināto oranžo brīdinā-
jumu valstī, taču nodomājuši, ka 
tas uz viņiem neattiecas. 

Savukārt uz ceļiem notiku-
ši vairāk nekā 150 ceļu satik-
smes negadījumi, kuros cietušas 

septiņas personas. Vairāk nekā 
puse no negadījumiem notikuši 
Rīgā, informēja Valsts policijā, 
atzīstot, ka aizvadītajā dien-
naktī darba bijis vairāk nekā 
citās dienās. “Neskatoties uz 
sliktajiem laikapstākļiem, par 
laimi, nav bijuši negadījumi ar 
traģiskām sekām, kas nozīmē, 
ka šādos laikapstākļos autova-
dītāji brauc daudz prātīgāk,” pa-
stāstīja policijas pārstāve Līna 
Bagdone.w

Rīgas pilsētas tiesa vakar 
attaisnoja par aizliegtas video-
novērošanas ierīces glabāšanu 
apsūdzēto Eiropas Parlamenta 
(EP) deputātu, bijušo Rīgas mēru 
Nilu Ušakovu (S). Prokuratūrai 
vēl būs iespēja par spriedumu 
iesniegt protestu. Tādā gadījumā 
lieta būs jāskata Rīgas apgabal-
tiesai. Ušakovs iepriekš pēdējā 
vārdā Rīgas pilsētas tiesā ap-
galvojis, ka šī krimināllieta 
bija un ir nepieciešama ti-
kai tādēļ, lai publiski grautu 
politiķa reputāciju, mēģinot 
padarīt viņu par noziedznieku.

Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs 2019. gada 
janvārī toreizējā Rīgas mēra 
Ušakova darba kabinetā Rīgas 
domē izņēma ierīci, kas iz-
mantojama sevišķā veidā vei-

camajiem operatīvās darbības 
pasākumiem, proti, videodoku-
mentēšanai un audioinformā-
cijas ieguvei slēptā veidā. Šāda 
veida ierīci fiziskām personām 
ir aizliegts iegādāties, glabāt 
un lietot. Ierīce bijusi maskēta 
kā cits priekšmets, kas vizuāli 
atgādina albumu vai grāmatu.

Eiroparlamentārietis iepriekš 
norādījis, ka tiesas procesa pa-
matā ir mape, kurā ielīmēta 
slēpta videokamera un uzlādes 
vads ar adapteru. Pēc bijušā 
Rīgas mēra paustā, mape tika 
atrasta mēra sēžu un pieņem-
šanas telpā Rīgas domē, kuru 
viņš izmantoja, lai rīkotu darba 
sanāksmes un sniegtu intervi-
jas. Tāpat telpas tika izmantotas 
publiskiem un reprezentatīviem 
pasākumiem.w

Afganistānas talibu varas-
iestādes izsludinājušas valsts 
mēroga aizliegumu sievietēm 
iegūt izglītību augstskolās, stin-
grā kursa islāmistiem turpinot 
ierobežot afgāņu sieviešu tiesības 
uz izglītību un viņu brīvību. “Jūs 
visi esat informēti nekavējoties 
īstenot minēto rīkojumu – aptu-
rēt sieviešu izglītību līdz turp-
mākiem paziņojumiem,” teikts 
vēstulē visām valdības un privā-
tajām augstskolām, ko parakstī-
jis augstākās izglītības ministrs 
Neda Mohammads Nadims.

Pie varas pērn atkal nonākot 
talibiem, augstskolas bija spies-
tas ieviest jaunus nosacījumus 
– nodrošināt atsevišķas audi-
torijas vīriešiem un sievietēm, 
turklāt studentēm drīkstēja pa-
sniegt tikai sievietes vai gados 
veci vīrieši. Vairumam pusaugu 
meiteņu jau tagad liegta vidus-

skolas izglītība, līdz ar to arī 
augstskolās uzņemto sieviešu 
skaits sarūk.

Vairākas talibu amatperso-
nas gan norāda, ka vidējās iz-
glītības aizliegumam meitenēm 
ir pagaidu raksturs, aizliegumu 
skaidrojot ar tādiem attaisnoju-
miem kā finansējuma trūkums 
un nepieciešamību pārstrādāt 
skolu programmas atbilstoši jau-
nās varas ieskatiem. Starptau-
tiskā sabiedrība skaidri norāda, 
ka visu sieviešu tiesības uz 
izglītību ir klupšanas ak-
mens sarunās par palīdzību 
un talibu režīma atzīšanu. 
20 gadu laikā starp talibu pirmā 
režīma krišanu un atgriešanos 
pie varas Afganistānā meitenes 
varēja iegūt izglītību skolās, 
bet sievietes varēja strādāt vi-
sos sektoros, kaut arī šajā laikā 
valsts bija sociāli konservatīva.w

Baltkrievijas varasiestādes 
uz laiku ierobežo ieceļošanu 
un uzturēšanos trīs Gomeļas 
apgabala rajonos, kas robežojas 
ar Ukrainu, teikts Baltkrievijas 
nacionālajā tiesiskās informāci-
jas portālā publicētajā rīkojumā. 
Pagaidu ierobežojumi neattiecas 
uz cilvēkiem, kas uz pierobežas 
joslu dodas darba pienākumu 
veikšanai, uz savu vai tuvinieku 
dzīvesvietu, ka arī izņēmuma 
gadījumos ar Valsts robežas ko-
mitejas priekšsēdētāja vai viņa 
pilnvaroto personu atļauju.

Otrdien fiksēta Krievijas 
tanku, kravas automašīnu 
un karavīru pārvietošana 
no Baltkrievijas vidienes 
un ziemeļu poligoniem, kur 
tie līdz šim bija dislocēti, uz 
dienvidiem – tuvāk Ukrainas 
robežai.

Kā sacīja Ukrainas armijas 
komandieris ģenerālleitnants 
Serhijs Nejevs, krieviem Balt-
krievijas teritorijā ir pietieka-
mi daudz spēku un līdzekļu, lai 
veiktu taktiskās darbības, un 
militāro draudu līmenis aug.w

Pirmā instance Ušakovu attaisno

Aizliedz sievietēm 
izglītoties augstskolās

Ierobežo piekļuvi

Ukrainas pilsētas Harkivas galvenā Ziemassvētku egle šogad drošības apsvērumu dēļ 
uzstādīta nevis Brīvības laukumā, bet gan metro stacijā pazemē.
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