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13. decembrī
1577. Sers Frensiss 
Dreiks no Plimutas Anglijā 
devās braucienā apkārt 
zemeslodei.

1949. Izraēlas 
Knesets nobalsoja par 
galvaspilsētas pārcelšanu 
uz Jeruzalemi.

2002. Eiropas Savienība 
paziņoja, ka 2004. gada 
1. maijā par savienības 
dalībvalstīm kļūs Kipra, 
Čehija, Igaunija, Ungārija, 
Latvija, Lietuva, Malta, 
Polija, Slovākija un 
Slovēnija.

2003. ASV karavīri 
atrada un sagūstīja gāzto 
Irākas prezidentu Sadamu 
Huseinu kādā aiz gana 
būdiņas zemē izraktā alā 
netālu no bijušā diktatora 
dzimtās pilsētas Tikrītas.

2006. Ķīnas upesdelfīnu 
atzina par izmirušu sugu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Vakar sniegputeņa dēļ visā 
valstī bija apgrūtināti braukša-
nas apstākļi, aģentūru LETA 
informēja VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” (LVC) pārstāvji.

Īpaši apgrūtināti braukša-
nas apstākļi bija Ventspils šose-
jas (A10) posmā no Kūdras līdz 
Usmai, Liepājas šosejas (A9) 
posmā no Apšupes krustojuma 
līdz Anneniekiem un no Skrun-
das līdz Kalvenei. 

Uz reģionālajiem autoce-
ļiem apgrūtināta braukšana 
bija visā Latvijā. Īpaši apgrū-
tināta braukšana pa reģionā-
lajiem un vietējiem autoceļiem 
Kurzemē bija Talsu, Tukuma un 
Skrundas apkārtnē, Vidzemē – 
Valmieras un Gulbenes apkār-
tnē, bet Latgalē – Daugavpils, 
Krāslavas, Preiļu, Ludzas un 
Rēzeknes apkārtnē.

Sniegotos ceļa posmu tīrī-
ja no sniega, slidenos – kaisīja 
ar pretslīdes materiāliem, uz 
ceļiem strādāja 76 ziemas teh-

nikas vienības.
Meteorologi brīdināja, ka 

Kurzemē snigšana un putinā-
šana turpināsies visas pirm-
dienas laikā, savukārt valsts 
centrālajā daļā tika prognozēts 
apledojums.

LVC atgādina, ka snigšanas 
laikā sniega kārta un apledo-
jums veidojas atkārtoti. Uztu-
rēšanas darbi tiek veikti priori-
tārā secībā, sākumā strādājot 
uz galvenās, tad reģionālās un 
pēc tam uz vietējās nozīmes 
autoceļiem. Uzturēšanas 
darbu mērķis ir iespēju 
robežās uzlabot braukša-
nas apstākļus, taču ar tiem 
nevar novērst ziemu.

Pēc snigšanas beigām valsts 
galvenie autoceļi no sniega 
jānotīra trīs stundu laikā, sa-
vukārt uz mazāk noslogotiem 
ceļiem šiem darbiem tiek dots 
līdz pat 24 stundām.

LVC arī atgādina, ka ceļi ar 
grants segumu ziemā tiek uztu-

Sniegputeņa dēļ apgrūtināta braukšana visā Latvijā
rēti ar piebraukta sniega kārtu.

Pirmdienas pusdienlaikā 
dziļākais sniegs valsts novēro-
jumu stacijās bija 40 centimetri 
Kuldīgā, liecina Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra dati. Kopš svētdienas 
pēcpusdienas sniega sega Kul-
dīgā kļuvusi par 29 centimet-
riem biezāka.

Otra dziļākā sniega sega 
novērojumu stacijās ir 30 cen-
timetri Madonā. Pārējās novē-
rojumu stacijās sniega segas 
biezums galvenokārt ir starp 
10 un 30 centimetriem.

LVC ziņo, ka labākie brauk-
šanas apstākļi ir valsts centrā-
lajā daļā, sliktākie – Kurzemē, 
un aicina izvērtēt nepiecieša-
mību doties ceļā un atlikt ne-
obligātos braucienus.

“Latvijas Pasts” vakar infor-
mēja, ka saistībā ar sniegputeni 
un apgrūtināto braukšanu pa 
ceļiem visā Latvijā var kavēties 
sūtījumu piegādes.

Pirmdien bija apgrūtināta 
un dažviet neiespējama sūtīju-
mu piegāde visā valsts teritori-
jā – ir apgrūtināti braukšanas 
apstākļi un redzamība, uz ce-
ļiem veidojas sniega sanesumi 
un apledojums, bet vietām ceļi 
nav tīrīti. Vairākās lauku terito-
rijās “Latvijas Pasta” darbinieki 
sniega dēļ netiek uz darbu, jo 
ceļi tā piesniguši, ka pa tiem 
nav iespējams pārvietoties.

Laikapstākļu dēļ Neatlie-
kamās medicīniskās palīdzī-
bas dienesta (NMPD) mediķi 
uz izsaukumu var ierasties 
vēlāk, vakar vēstīja iestādes 
paziņojums sociālajos tīklos. 
NMPD aicināja iedzīvotājus 
būt saprotošiem un zvanīt uz 
ārkārtas tālruni 113 tikai dzī-
vībai kritiskās situācijās.

Latvijā vakar līdz pēcpus-
dienai reģistrēti seši ceļu sa-
tiksmes negadījumi,  ar cietu-
šajiem. Tajos cietušas septiņas 
personas.w

Pasaules lielākais ceļamkrāns “Lielais Karls” vakar Somersetā, Anglijā, uzcēla 
304 tonnas smagu trešo tērauda starplikas gredzenu uz topošās atomelektrosta-
cijas. Nepieciešamības gadījumā šis krāns varētu pacelt vēl smagākus objektus, jo tā 
celtspēja ir 5000 tonnu. Atomstaciju iecerēts pabeigt  pēc iespējas ātrāk, lai tā 6 miljonus 
mājsaimniecību apgādātu ar elektroenerģiju un palīdzētu Apvienotajai Karalistei izvairī-
ties no vēl vienas enerģētiskās krīzes.

GRANDIOZI

Pēc nedēļas nogalē notiku-
šajiem uzbrukumiem policijai 
un ceļu bloķēšanas situācija 
pamatā serbu apdzīvotajos 
Kosovas ziemeļos vēl vairāk 
saasinājusies.

Zvečanas un Leposavičas 
apkārtnē vietēji serbi uzsāka 
ceļu blokādi, bet pie Ujma-
na ezera, kā ziņo policija, uz 
kārtības sargiem esot atklāta 
uguns.

“Personas no zināmiem no-
ziedzīgiem grupējumiem, kas 

valsts ziemeļos bloķējuši vai-
rākus ceļus, (..) trīs gadījumos 
atklāja šaujamieroču uguni 
policijas vienību virzienā, kas 
oficiāli pildīja dienesta pienāku-
mus pie Ujmana ezera dambja 
uz ceļa, kas ved uz Brnjakas 
robežpunktu,” teikts policijas 
paziņojumā.

Policija bijusi spiesta at-
klāt pretuguni, piespiežot 
uzbrucējus atkāpties. Šāvieni 
bijuši dzirdami arī citviet, vēsta 
policija. Sestdienas vakarā Zve-

čanā atskanējuši divi spēcīgi 
sprādzieni, bet Zubinpotikā bijis 
dzirdams apšaudes troksnis.

Kosovas varasiestādes pazi-
ņojušas, ka divi serbi aizturēti 
aizdomās par uzbrukumiem 
policistiem.

Piektdien Ziemeļmitrovicā 
noticis uzbrukums arī Balkānu 
Pētnieciskās žurnālistikas tīkla 
(BIRN) žurnālistiem.

18. un 25. decembrī četrās 
pamatā serbu apdzīvotajās mu-
nicipalitātēs Kosovas ziemeļos 

bija paredzētas pašvaldību vē-
lēšanas, lai aizpildītu vakantās 
mēru un municipālo deputātu 
vietas, kas atbrīvojās novembrī, 
demisionējot serbu minoritātes 
pārstāvjiem, kas protestēja pret 
Prištinas prasībām nomainīt 
vecās, vēl Serbijas izsniegtās 
automašīnu numurzīmes.

Tomēr Kosovas prezidente 
Vjosa Osmani nedēļas nogalē 
paziņoja, ka pieaugušās sprie-
dzes dēļ vēlēšanas tiek atliktas 
līdz nākamā gada aprīlim.w

Kosovā saasinās konflikts

Laikraksta “Latvijas Avīze” 
izdevniecība AS “Latvijas me-
diji” nākamā gada aprīlī plāno 
atvērt jaunu tiešsaistes portālu, 
aģentūrai LETA atklāja kom-
pānijas izpilddirektors Guntars 
Kļavinskis.

“Latvijas mediji” vēl dis-
kutē par portāla nosauku-
mu, taču domēni esot jau 
reģistrēti. Jaunajā portālā vie-
nuviet būs pieejamas gan ziņas, 
gan dzīvesstila saturs, ko radīs 
kompānijā esošie žurnālisti.

Taujāts par citu “Latvijas 
medijiem” piederošo portālu 
integrēšanu jaunajā tīmekļviet-
nē, Kļavinskis norādīja, ka tas 
tiks darīts daļēji, mazāk lasītā 
satura popularizēšanai.

“Latvijas mediju” portfelī 
ir tādi izdevumi kā laikraksts 
“Latvijas Avīze”, žurnāli “Mājas 
Viesis”, “Praktiskais Latvietis”, 
“Agro Tops”, “Medības” un citi.w

Top jauns 
portāls

Turcijas prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans brīdinājis, ka 
turku raķetes var sasniegt 
Atēnas, Ankarai turpinot izrādīt 
aizkaitinājumu par Grieķijas 
militāro nostiprināšanos 
Egejas jūras salās netālu 
no Turcijas krastiem. Kaut 
arī Grieķija un Turcija ir 
sabiedrotās NATO, abu valstu 
starpā vairākas desmitgades 
nerimst domstarpības virknē 
jautājumu, arī par jūras robežu, 
kontinentālo šelfu un Kipru.

Krievijā Balašihas pilsētā, 
netālu no Maskavas, izcēlies 
ugunsgrēks tirdzniecības centrā 
“StrojTrakt”. Ugunsgrēkā 
cietis viens cilvēks, vēsta 
ziņu aģentūra “Interfax”. 
Liesmas vispirms apņēmušas 
būvniecības materiālus līdzās 
būvniecības hipermārketam. 
Kopējā ugunsgrēka 
platība sasniegusi 10 000 
kvadrātmetru. Maskavā un 
Piemaskavā pēdējā laikā 
aizdegušās vismaz trīs liela 
izmēra tirdzniecības vietas.

Peru protestos pret jauno 
prezidenti Dinu Boluarti, 
kura pie varas nākusi pēc 
līdzšinējā prezidenta Pedro 
Kastiljo atstādināšanas no 
amata, dzīvību zaudējuši divi 
cilvēki. Peru kreisais prezidents 
Pedro trešdien tika gāzts, 
Kongresam nobalsojot par viņa 
impīčmentu, un vēlāk viņš tika 
aizturēts. Kongress nobalsoja 
par Kastiljo impīčmentu, 
ignorējot viņa paziņojumu par 
Kongresa atlaišanu, ārkārtējā 
stāvokļa un komandantstundas 
izsludināšanu. Bruņotie spēki 
un policija kopīgi paziņoja, ka 
Kastiljo nav likumīgu pilnvaru 
šādi rīkoties un armija un 
policija viņu neatbalstīs.


