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9. decembrī
1608. Dzimis angļu 
dzejnieks Džons Miltons.

1905. Francijā pieņemts 
likums, kas nodala baznīcu 
no valsts.

1992. Paziņots par 
Velsas prinča Čārlza un 
princeses Diānas šķiršanos.

1994. Vairāk nekā 70 
gadu laikā notika pirmās 
oficiālās sarunas starp britu 
valdību un Īru republikāņu 
armijas politisko spārnu 
“Sinn Fein”.
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Latvija. Patēriņa cenas 
šogad novembrī salīdzinājumā ar 
oktobri Latvijā pieauga par 1,1%, 
bet gada laikā – šogad novembrī 
salīdzinājumā ar 2021. gada 
novembri – palielinājās par 
21,8%, tādējādi gada inflācijai 
saglabājoties tādā pašā līmenī 
kā mēnesi iepriekš, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati. Vienlaikus 12 mēnešu 
vidējais patēriņa cenu līmenis, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 12 
mēnešiem, novembrī pieaudzis 
par 16,2%. Būtiskākā ietekme 
uz cenu līmeņa pieaugumu 
2022. gada novembrī bija 
pārtikai un bezalkoholiskajiem 
dzērieniem (0,4 procentpunkti), 
ar mājokli saistītām precēm 
un pakalpojumiem (0,2 
procentpunkti), dažādu preču 
un pakalpojumu grupai (0,2 
procentpunkti), mājokļa iekārtai 
(0,1 procentpunkts).

Latvija. Pagarināts Lienes 
Cipules pilnvaru termiņš 
Neatliekamās medicīniskas 
palīdzības dienesta direktores 
amatā. Cipule amatā stājās 
2018. gada 8. janvārī, un nākamā 
gada janvāra sākumā beigsies 
viņas piecu gadu pilnvaru 
termiņš. Saskaņā ar likumu 
termiņš amatā pagarināts uz 
pieciem gadiem – līdz 2028. gada 
7. janvārim. Lēmums par amata 
pilnvaru termiņa pagarinājumu 
tika pieņemts saskaņā ar “Valsts 
civildienesta likumu”, kā arī 
ņemot vērā iestādes vadītāja 
kompetenču novērtējumu. 

Šveice. Krievijas karaspēks 
kara pirmajās dienās Ukrainā 
noslepkavojis vismaz 441 
civiliedzīvotāju, paziņojis ANO 
augstākā cilvēktiesību komisāra 
birojs. Taču patiesais upuru 
skaits Kijivas, Čerņihivas un 
Sumu apgabalos, visticamāk, 
ir daudz lielāks. Kopumā birojs 
līdz 4. decembrim konstatējis 
6702 civiliedzīvotāju nāvi. 
Civiliedzīvotāju tīša nogalināšana 
tiek uzskatīta par smagu 
Ženēvas konvenciju pārkāpumu 
un kara noziegumu saskaņā ar 
Starptautiskās Krimināltiesas 
Romas statūtiem. Ziņojumā 
teikts, ka vairākās vietās 
pastrādāts sevišķi daudz 
slepkavību, tai skaitā Bučā.

Maksātnespējas adminis-
tratora un advokāta Mārti-
ņa Bunkus slepkavības lie-
tā divām personām celtas 
apsūdzības par uzkūdīšanu 
jeb slepkavības pasūtīšanu. 
Vienai no šīm personām ap-
sūdzība celta arī par slep-
kavības atbalstīšanu. Šajā 
kriminālprocesā apsūdzība 
celta arī pret personu, kura 
izdarīja šāvienus, kuru rezul-
tātā Bunkus mira. 

Apsūdzība pret slepkavības 
organizētāju nav celta, jo viņš ir 
miris vardarbīgā nāvē. Izmeklē-
šanas laikā arestēti līdzekļi 50 
miljonu eiro apmērā, aptaujātas 
300 personas un 200 nopratinā-
tas. Policija nesen lietu nodeva 
apsūdzību celšanai prokuratūrā. 
Gūta skaidra aina par noziegu-

ma apstākļiem un iesaistītajām 
personām, tostarp lomu sadali 
– no pasūtītāja līdz slepkavības 
organizatoram un izpildītājam. 
Lieta apkopota 121 sējumā.

1974. gadā dzimušu Krievi-
jas pilsoni rosināts apsūdzēt par 
slepkavību sevišķi pastiprinošos 
apstākļos organizētā grupā, par 
šaujamieroča, šaujamieroča bū-
tisko sastāvdaļu, munīcijas ne-
likumīgu apriti un par pirmstie-
sas kriminālprocesā iegūto ziņu 
izpaušanu bez izmeklētāja vai 
prokurora atļaujas. 1961. gadā 
dzimušo uzņēmēju Aleksandru 
Babenko rosināts apsūdzēt par 
slepkavību sevišķi pastiprino-
šos apstākļos organizētā grupā, 
slepkavības uzkūdīšanu un at-
balstīšanu. Pret 1953. gada dzi-
mušo uzņēmēju Mihailu Uļmanu 

rosināts sākt kriminālvajāšanu 
par slepkavības uzkūdīšanu un 
slepkavību sevišķi pastiprinošos 
apstākļos organizētā grupā. Sa-
vukārt pret 1970. gada dzimušo 
Arkādiju Judinu rosināts sākt kri-
minālvajāšanu par slepkavību 
sevišķi pastiprinošos apstākļos 
organizētā grupā.

Papildus šim kriminālproce-
sam pieņemts lēmums par vēl 
divu jaunu kriminālprocesu sāk-
šanu: vienu par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, 
organizētā grupā, attiecībā pret 
1970. gadā dzimušo personu, un 
otru – par noziedzīgiem nodarī-
jumiem tautsaimniecībā attie-
cībā pret 1961. un 1953. gadā 
dzimušām personām. Izmeklē-
šana izdalītajos kriminālprocesos 
patlaban turpinās.

Uļmans un Babenko ir bi-
juši biznesa partneri. Bunkus 
ģimenes pārstāvji Uļmana 
vārdu jau iepriekš bija minējuši 
slepkavības kontekstā, turklāt 
pats Bunkus 2016. gadā bija vēr-
sies policijā par to, ka saņēmis 
nāves draudus, taču lieta tika 
izbeigta. Uļmanam 2016. gadā 
esot radušās domstarpības ar 
maksātnespējas administrato-
ru uzņēmuma SIA “Rego Trade” 
maksātnespējas lietā. Bunkus 
kā “Rego Trade” maksātnespējas 
administrators no Uļmana un ci-
tiem bijušajiem uzņēmuma val-
des locekļiem caur tiesu piedzina 
vairāk nekā vienu miljonu eiro. 
Bunkus tika nošauts 2018. gada 
30. maija rītā, kad viņš ar au-
tomašīnu brauca garām Rīgas 
Meža kapiem.w

Saeimas deputāti ir izņemti 
no to personu loka, kuriem ie-
priekšējā rezervācijā būs iespēja 
iegādāties Dziesmu svētku biļe-
tes, šādu informāciju no Latvijas 
Nacionālā kultūras centra (LNKC) 
saņēmis kultūras ministrs Nauris 
Puntulis. Vakar debatēs Saeimā 
kultūras ministrs skaidroja, ka 
LNKC šādu lēmumu pieņēmis, 
ņemot vērā rīkotāju biļešu 

komisijas viedokli un nevien-
prātīgo Dziesmu svētku pa-
domes lēmumu. Pēc debatēm 
Saeima vakar noraidīja Zaļo un 
zemnieku savienības Saeimas 
frakcijas priekšlikumu atteik-
ties no privilēģijām ministriem 
ārpus rindas iegādāties biļetes 
iepriekš rezervācijā uz gaidā-
majiem Dziesmu un deju svētku 
pasākumiem. ZZS priekšliku-

mā bija paredzēts atteikties no 
priekšrocībām arī parlamenta 
deputātiem. Atbilstoši Puntuļa 
debatēs teiktajam, šīs priekšrocī-
bas ir jau atceltas. 30. novembrī 
Dziesmu un deju svētku padome 
bija lēmusi saglabāt privilēģiju 
Saeimas deputātiem un valdības 
locekļiem rezervēt un iegādāties 
biļetes uz Dziesmu un deju svēt-
kiem. w

Peru 
prezidents 
gāzts un 
aizturēts

Peru kreisais prezidents 
Pedro Kastiljo gāzts, Kongre-
sam nobalsojot par viņa im-
pīčmentu, un vēlāk viņš aiz-
turēts. Kongress nobalsoja par 
Kastiljo impīčmentu, ignorējot 
viņa paziņojumu par Kongresa 
atlaišanu un ārkārtējā stāvokļa 
un komandantstundas izsludi-
nāšanu. 

Dažas stundas pēc tam Peru 
pirmā viceprezidente Dina Bo-
luarte deva prezidenta amata 
zvērestu, kļūstot par pirmo 
sievieti Peru prezidenta ama-
tā. Viņa būs prezidente līdz 
2026. gada jūlijam, kad beigtos 
Kastiljo prezidentūras termiņš. 

Reaģējot uz Kastiljo mēģi-
nājumu atlaist Kongresu, Peru 
bruņotie spēki un policija ko-
pīgi paziņoja, ka Kastiljo nav 
likumīgu pilnvaru šādi rīkoties 
un armija un policija viņu ne-
atbalstīs. Kastiljo kļuva par 
trešo Peru prezidentu, kurš 
kopš 2018. gada ir atcelts 
no amata par “morālu nespēju” 
īstenot savas pilnvaras. Peru 
konstitūcija pieļauj impīčmenta 
procedūru arī politisku iemeslu 
dēļ, tāpēc šī procedūra tiek pie-
mērota samērā bieži.

Kastiljo ilgus gadus bija lau-
ku skolotājs un kļuva pazīstams 
tikai 2017. gadā, kad viņš vadīja 
nacionālo streiku. 

Viņš mēģināja sevi parādīt 
kā pazemīgu tautas kalpu, to-
mēr pret viņu tiek veiktas sešas 
izmeklēšanas, tostarp par ko-
rupciju, tiesvedības traucēšanu 
un plaģiātu. w

Divās pilsētās gripas izpla-
tībai pārsniedzot epidēmijas 
slieksni, Slimību profilakses un 
kontroles centrs paziņojis par 
gripas epidēmijas sākumu no 
vakardienas. Turklāt salīdzinā-
jumā ar citiem gadiem novērots 
netipiski liels pacientu skaits, 
kuri vēršas pie ārsta ar elpceļu 
infekcijas slimības simptomiem 
un kuriem konstatēta pneimonija. 
Pacientu skaits ar aizdomām 

par gripu kopš novembra 
vidus pieaudzis par 88,1%. 
Tāpat pēdējo divu nedēļu laikā 
strauji pieaudzis pacientu skaits, 
kuri vērsušies pēc medicīniskās 
palīdzības ar akūtiem augšējo 
elpceļu infekcijas simptomiem. 
Augstākā intensitāte novērota 
bērniem, īpaši vecuma grupā līdz 
četriem gadiem. 

Eiropas gripas uzraudzības 
tīklā par plašu gripas izplatīšanos 

un vidēju intensitāti ziņoja devi-
ņas valstis: Vācija, Kazahstāna, 
Kirgizstāna, Malta, Portugāle, 
Rumānija, Krievijas Federācija, 
Turcija un Apvienotā Karaliste. 
Vissmagāk ar gripu slimo ga-
dos vecāki cilvēki un cilvēki ar 
hroniskām saslimšanām un in-
fekcijām, kā arī cilvēki, kuriem 
ir novājināta imunitāte. Gripa ir 
īpaši bīstama maziem bērniem 
un grūtniecēm. w

Semeru vulkāna izvirdums 
Austrumjavā, Indonēzijā, 
liek vietējiem iedzīvotājiem 
pamest mājokļus.
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Celtas apsūdzības trijām personām

Rindā būs jāstāv arī deputātiem

Sākas epidēmija


