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ĪSUMĀ

5. decembrī
771. Kārlis Lielais kļuva 
par franku karali.

1766. Pirmo izsoli 
Londonā sarīkoja izsoļu 
nams “Christie’s”.

1848. ASV prezidents 
Džeimss Polks uzrunā 
Kongresā apstiprināja, ka 
Kalifornijā atrasts zelts, kas 
izraisīja “Kalifornijas zelta 
drudzi”.

1933. Ratificēja ASV 
konstitūcijas 21. labojumu, 
kas atcēla alkohola 
aizliegumu.

2017. Starptautiskā 
Olimpiskā komiteja 
(SOK) par antidopinga 
pārkāpumiem diskvalificēja 
Krievijas Olimpisko 
komiteju. 

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS
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Naudas balvās par augstiem 
sasniegumiem sportā šogad plā-
nots izmaksāt 1,3 miljonus eiro, 
tostarp lielākās summas saņems 
divi parasportisti, nolēma Lat-
vijas Nacionālā sporta padome 
(LNSP).

Lielāko summu plānots pie-
šķirt Latvijas Nedzirdīgo spor-
ta federācijas (LNSF) sportistei 
Zanei Embrektei par nedzir-
dīgo spēlēs izcīnīto 1. vietu 
50 metru brīvā stila peldē-
šanā – 201 738 eiro. 

Citam LNSF sportistam 
Mārim Grēniņam plānots pie-
šķirt naudas balvu 123 729 eiro 
apmērā par nedzirdīgo spēlēs 
izcīnīto 2. vietu 110 metru bar-
jerskrējienā. 

Martins Dukurs saņems 
28 458 eiro apmērā par pasau-
les kausa izcīņas kopvērtējumā 
izcīnīto 1. vietu skeletonā.w

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins var izmantot miera 
sarunas ar Ukrainu, lai papildi-
nātu savu armiju pirms jaunas 
ofensīvas, paziņojis Lielbritā-
nijas ārlietu ministrs Džeimss 
Kleverlijs.

Viņš intervijā laikrakstam 
“The Telegraph” pauda bažas, 
ka Krievijas prezidents var iz-
likties, ka risina sarunas, kamēr 
patiesībā viņš apmāca vairāk 
karavīru un uzkrāj vairāk mu-
nīcijas.

“The Telegraph” norāda, ka 
Kleverlijs, kurš piedalījās NATO 
ārlietu ministru sanāksmē Bu-
karestē, šaubās, vai Putins 

patiešām risinās sarunas “ar 
labiem nodomiem”.

“Mums ir jābūt ļoti, ļoti uz-
manīgiem, ja “miera” sarunas 
– es lietoju vārdu “miers” pēdi-
ņās – ierosina Vladimirs Putins,” 
sacīja Kleverlijs.

“Un, redziet, Vladimiram 
Putinam ir pieredze šajā jau-
tājumā. Gruzija, tam vajadzēja 
būt vienreizējam notikumam, 
vai ne? Krima, tam vajadzēja 
būt vienreizējam, vai ne? Aus-
trumukraina, tam vajadzēja būt 
vienreizējam notikumam. Patie-
sībā mēs redzējām, ka viņi visi 
gatavojas šim jaunākajam agre-
sijas vilnim,” sacīja Kleverlijs. w

Politiskā partija “Kustība 
Par!” arī pēc neiekļūšanas Saei-
mā centīsies būt aktīva un mē-
ģinās līdz 2025. gadam biedru 
skaitu pieaudzēt līdz 1000, šādas 
apņemšanās izskanējušas par-
tijas kongresā.

Kongresā tika atbalstīta 
rezolūcija par “Kustības Par!” 
un politisko partiju apvienības 
“Attīstībai/Par!” (AP) turpmāko 
darbu. Tajā konstatēts, ka par-
tija 14. Saeimas laikā darbosies 
ārpus parlamenta, “īstenojot 
savu programmu ar pilsoniskās 
sabiedrības un pilsoņu virzītu 
likumdošanas iniciatīvu un pub-
liskās komunikācijas līdzekļiem”.

Lai arī nav iekļuvusi Saeimā, 
partija apņemas censties ar tai 

“pieejamajām sabiedriskajām un 
politiskajām darbībām īstenot 
programmu, par kuru 14. Saei-
mas vēlēšanās nobalsoja 45 000 
Latvijas pilsoņu”. 

Kongress atbalstīja AP val-
des lēmumu apvienības resursus 
nodot apvienību veidojošo trīs 
partiju pastāvīgai attīstībai un 
patstāvīgas politiskās darbības 
veikšanai. Attiecīgi “Par!” sa-
glabās iespēju saņemt vēlē-
šanu rezultātiem atbilstīgu 
daļu no valsts finansējuma, 
kuru AP saņem saskaņā ar 
14. Saeimas vēlēšanu rezultā-
tiem.

“Attīstībai/Par!” iekļūšanai 
jaunajā Saeimas sasaukumā pie-
trūka vien aptuveni 250 balsu.w

Eiropas Savienība (ES) pie-
vienosies G7 valstīm, nosakot 
cenu griestus Krievijas naftai 60 
ASV dolāru apmērā par barelu, 
paziņojis Polijas vēstnieks ES.

Polija, kas vēlējās vēl ze-
māku likmi, atsaukusi savus 
iebildumus, beidzot atbalstot ES 
ierosinājumu. Lēmums oficiāli 
tiks izziņots šonedēļ, atklāja 
Polijas vēstnieks ES Andžejs 
Sadoss.

“Mēs varam oficiāli piekrist 
šim lēmumam,” paziņoja Sadoss, 

paskaidrojot, ka ES valstis vie-
nojušās virzīties uz priekšu 
ar devīto sankciju kārtu pret 
Krieviju.

ES prezidējošā valsts Čehija 
un ES diplomāti no citām val-
stīm apliecināja, ka vienošanās 
ir apstiprināta un sākta birokrā-
tiskā procedūra tās ieviešanai.

ES no pirmdienas noteiks 
Krievijas jēlnaftas embargo, kas 
tagad tiek atbalstīts ar cenu 
griestiem, par kuriem politiskā 
līmenī ir panākta vienošanās ar 

Vašingtonu un G7.
Sadoss naftas embargo 

raksturoja kā vissvarīgākās 
sankcijas, kas līdz šim no-
teiktas Krievijai, reaģējot uz 
tās 24. februārī sākto atkārtoto 
iebrukumu Ukrainā.

Viņš arī paziņoja, ka Polija 
tagad ir pārliecināta, ka Brisele 
ņems vērā Varšavas un Baltijas 
valstu ieteikumus par stingrā-
kiem pasākumiem nākamajā 
sankciju kārtā.

“Mēs strādājam pie nāka-

mās sankciju paketes, kas Krie-
vijai būs sāpīga un dārga,” sacīja 
Sadoss.

Ukrainas prezidents Volo-
dimirs Zelenskis uzskata, ka 
Rietumvalstu noteiktie cenas 
griesti Krievijas naftai ir pārāk 
augsti, lai būtiski ietekmētu tās 
finanses. Tāda cena nozīmē, ka 
pārāk daudz naudas turpinās 
ieplūst Krievijas budžetā un tā-
dējādi palīdzēs finansēt karu 
Ukrainā, Zelenskis sacīja ikva-
kara videouzrunā.w

Igaunijas Aizsardzības 
investīciju centra 
ģenerāldirektors Magnuss 
Valdemārs Sārs parakstījis 
līgumu ar ASV Aizsardzības 
drošības sadarbības aģentūru 
(DSCA) par augstas mobilitātes 
artilērijas raķešu sistēmu 
HIMARS iepirkumu. Līguma 
kopējā summa ir vairāk nekā 
200 miljoni dolāru, padarot to 
par Igaunijas visu laiku lielāko 
ieroču iepirkuma projektu. 
Ieroču sistēmas ražotājs ir 
“Lockheed Martin”, un pirmās 
piegādes notiks 2024. gadā.

Spānijā nosūtītās 
vēstuļbumbās vēstniecībām 
un spāņu politiķiem bijuši 
paštaisīti spridzekļi, vēsta šīs 
valsts mediji. Vēstuļbumbas 
saturēja nelielu sprāgstvielu 
daudzumu un mazas metāla 
daļiņas, radot uzliesmojumu, 
nevis plašu eksploziju, tās 
atverot, ziņo laikraksts “El 
Pais” un raidorganizācija 
RTVE. Ukrainas vēstniecībai 
nosūtītā vēstule sprāga 
vēstniecības dārzā. 
Sprādzienā cieta apsardzes 
darbinieks. Zināms par sešām 
šādām vēstuļbumbām, kas 
uzsprāgušas. Atbildību par 
šiem sūtījumiem neviens nav 
uzņēmies.

Krievijas pasi saņēmis 
bijušais ASV izlūkdienestu 
līdzstrādnieks Edvards 
Snoudens. Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins septembrī 
piešķīra Krievijas pilsonību 
Snoudenam, kurš kopš 
informācijas nopludināšanas 
2013. gadā par ASV 
izspiegošanas programmām 
dzīvo Krievijā. Snoudens 
2013. gada jūnijā nodeva 
laikrakstiem “Washington 
Post” un “Guardian” virkni 
slepenu materiālu par ASV 
specdienestu izspiegošanas 
programmām.

Drēzdenes pilsētā Vācijā aizritējušas ikgadējās maisu skriešanās sacensības, ko 
īpaši iecienījuši studenti. Gluži kā studijās, arī sacensībās, kamēr vieni studējošie ievēro 
visus noteikumus un ir uzcītīgi, citi izvēlas vieglāko ceļu un trasi veic nevis maisā, bet ar 
maisu rokā.

MAISĀ

ES vienojas par cenu 
griestiem Krievijas naftai

LIELĀKĀS 
SUMMAS – 
parasportistiem

Miera sarunas var izmantot 
armijas papildināšanai

“Kustība Par!” solās būt aktīva


