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ĪSUMĀ

29. decembrī
1170. Lielbritānijas 
karaļa Henrija II bruņinieki 
nogalināja Kenterberijas 
arhibīskapu Tomasu 
Beketu.

1531. Rīga noslēdza 
ticības līgumu ar 
protestantisko Prūsijas 
hercogu Albrehtu, 
piesaistīja luterānismam 
simpatizējošus spēkus.

1891. Amerikāņu 
izgudrotājs Tomass 
Edisons patentēja radio.

1989. Par 
Čehoslovākijas prezidentu 
kļuva dramaturgs un 
cilvēktiesību aktīvists 
Vāclavs Havels.

2007. Ķīna izslēdza 
pilnas demokrātijas iespēju 
Honkongā no 2012. gada.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Saeimas Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisijas deputāti 
vakar vienprātīgi nolēma rosināt 
Saeimu piekrist kriminālvajā-
šanas turpināšanai pret parla-
menta deputāti Gloriju Grevcovu 
(“Stabilitātei!”).

Parlamentārietes advokāts 
pauda, ka Grevcovas rīcības dēļ 
nav cietušo, tāpēc, viņaprāt, kri-
minālvajāšanas turpināšanai 
nevajadzētu piekrist.

Grevcova sacīja, ka masu 
mediji esot padarījuši viņu par 
“lielāko noziedznieci valstī”, 
novēršot uzmanību no “reālām 
problēmām”. Deputāte arī pie-
bilda, ka apsūdzības tiek vērstas 
pret viņu, bet jau rītdien ar lī-
dzīgām varot saskarties arī citi 
parlamentārieši.

Partijas “Stabilitātei!” de 
putāte melojusi par savu dar

bavietu, pirmsvēlēšanu laikā 
CVK apzināti iesniedzot nepatiesu 
informāciju par to, vēstīja “TV3 
Ziņas”. Turklāt Grevcova CVK snie-
gusi nepatiesu informāciju arī par 
iegūto izglītību Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā (LSPA).

Komisijas priekšsēdētājs Jā-
nis Vucāns (ZZS) atzīmēja, ka 
nepatiesi sniegtās ziņas varēja 
ietekmēt vēlēšanu rezultātus, jo 
vēlētāji pirms savas izvēles iz-
darīšanas var aplūkot ziņas par 
potenciālajiem deputātiem.

Parlamentārietis Gunārs Kūt-
ris (ZZS) pauda neizpratni, kā do-
kumentos var nejauši ierakstīt 
augstākās izglītības iestādi, kurā 
persona nav mācījusies.

Gala lēmums šajā jautājumā 
būs jāpieņem Saeimai. Pašlaik 
parlaments ir starpsesiju pār-
traukumā. Tuvākā parlamenta 

Atbalsta Grevcovas kriminālvajāšanu
kārtējā sēde, iespējams, varētu 
notikt 2023. gada 12. janvārī, jo 
tā būs pirmā ceturtdiena Saei-
mas ziemas sesijā. Pastāv gan arī 
iespēja jebkurā laikā izsludināt 
ārkārtas sēdi.

Prokurors iepriekš rosināja 
tiesu apturēt tiesvedību 14. Sa-
eimā ievēlētās deputātes Grev-
covas krimināllietā, kurā viņa 
vainota par nepatiesu ziņu snieg-
šanu CVK, lai vērstos Saeimā pēc 
piekrišanas kriminālvajāšanas 
turpināšanai.

Grevcovai piemēroti drošī-
bas līdzekļi, kuri nav saistīti ar 
brīvības atņemšanu, proti, dzī-

vesvietas maiņas paziņošana un 
aizliegums izbraukt no valsts.

Kriminālprocesam, kurā 
apsūdzēta valsts amatpersona, 
kas ieņem atbildīgu stāvokli, 
saprātīga pabeigšanas termiņa 
nodrošināšana ir priekšrocība 
salīdzinājumā ar pārējām lietām.

Neskatoties uz apsūdzību, 
Grevcova varēs turpināt pildīt 
Saeimas deputātes pienākumus. 
“Saeimas kārtības rullī” teikts, ka 
deputāts, kurš notiesāts par no-
ziedzīgu nodarījumu, uzskatāms 
par izslēgtu no Saeimas sastāva 
ar dienu, kad stājas spēkā notie-
sājošs spriedums.w

Valsts policija sākusi krimi-
nālprocesu par otrdien notikušo 
ugunsgrēku Valsts policijas ko-
ledžā, aģentūru LETA informēja 
policija.

Otrdienas vakarā Ezermalas 
ielā Rīgā, Valsts policijas kole-
džas lietotās ēkas administratīvā 
korpusa ārpusē, rekonstrukcijas 
darbu zonā izcēlās ugunsgrēks.

Ugunsdzēsējiem glābējiem 
ierodoties notikumā vietā, kon-
statēts, ka aizdegusies ēkas ār-
siena 80 kvadrātmetru platībā. 
Liesmas pa ventilācijas šahtu 
izplatījušās arī ēkas iekšpu
sē – dega pagrabs 35 kvad
rātmetru platībā, otrā stāva 
iekštelpas viena kvadrātmetra 
un ventilācijas šahta 40 kvad-
rātmetru platībā.

Sākotnējā informācija lieci-
na, ka, iespējams, rekonstrukci-
jas darbu laikā būvnieki veikuši 
darbus ar gāzes sildītāju pie ne-
tālu novietotiem gāzes baloniem. 
Tā rezultātā aizdedzies gāzes ba-
lons un pēcāk arī ēkas fasādes 
daļa.w

Nevienlīdzības mazināšanas 
politika Latvijā ir stagnējoša, 
šādu viedokli intervijā Latvijas 
Radio pauda Saeimas opozīcijas 
deputāts Andris Šuvajevs (P).

Viņa skatījumā šī politika 
ir stagnējoša un īsti nestrādā, 
jo valstī ir noteikti formāli 
sasniedzamie mērķi, bet īste
notās darbības nav gana efek
tīvas un netiek izvērtētas.

Pēc Šuvajeva vārdiem, Lat-
vijā vienmēr ir valdījis uzskats, 
ka nevienlīdzības mazināšana 
ir tīri atkarīga no budžeta ie-
spējām, un tik ilgi, kamēr šāda 

domāšana dominēšot, šī politika 
stagnēšot. Pēc politiķa skatīju-
ma, nepieciešams īstenot tādu 
politiku, ka nevis budžets nosaka 
sociālo politiku, bet gan piemē-
rojas tai.

Šonedēļ publicētie dati lieci-
na, ka Latvijā nabadzības riskam 
2021. gadā bija pakļauti 418 000 
iedzīvotāju jeb 22,5%, liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) 2022. gadā veiktās iedzīvo-
tāju aptaujas dati. Šo iedzīvotāju 
rīcībā esošie ienākumi pagāju-
šajā gadā bija zem nabadzības 
riska sliekšņa.w

Indijā pa viesnīcas logu iz-
kritis un miris Krievijas politiķis 
Pavels Antovs, vēsta laikraksts 
“Hindustan Times”. Policija iz-
meklē notikušo kā negadījumu 
vai pašnāvību.

65 gadus vecais Antovs bija 
ieradies Indijas Odišas štatā, lai 
tur nosvinētu savu dzimšanas 
dienu. Svētdien viņš izkrita pa 
viesnīcas trešā stāva logu.

Pēdējā laikā neparastos 
apstākļos miruši vairāki ie
tekmīgi Krievijas uzņēmēji.

Ukrainas mediji norāda, ka 
Antovs sociālajā medijā nodēvē-
jis Krievijas iebrukumu Ukrainā 
par teroraktu, bet vēlāk šo ierak-
stu izdzēsa un apliecināja savu 

lojalitāti Krievijas prezidentam 
Vladimiram Putinam.

Trīs dienas pirms Antova nā-
ves viens no viņa trim pavado-
ņiem ceļojumā uz Indiju nomira 
no sirdstriekas tajā pašā viesnī-
cā, pa kuras logu vēlāk izkrita 
Antovs. Abu mirstīgās atliekas 
kremētas.

Septembra sākumā Maskavā, 
izkrītot pa slimnīcas logu, gāja 
bojā Krievijas naftas uzņēmu-
ma “Lukoil” direktoru padomes 
priekšsēdētājs Ravils Maganovs.

Savukārt aprīlī Maskavā sa-
vās mājās miris atrasts bijušais 
bankas “Gazprombank” vicepre-
zidents un kādreizējā Kremļa 
amatpersona Vladislavs Avajevs.w

Opozīcijas deputāts norāda uz nevienlīdzību

Vēl viena krieva 
noslēpumainā nāve

Izmeklēs 
ugunsgrēku 
policijas koledžā

Kosova trešdien slēgusi 
lielāko robežšķērsošanas 
punktu uz robežas ar Serbiju. 
Merdares robežšķērsošanas 
punkts tika slēgts pēc tam, 
kad protestētāji nobloķēja 
to Serbijas pusē, atbalstot 
serbus Kosovā. Šīs valsts 
ziemeļos simtiem etnisko 
serbu, protestējot pret kāda 
bijušā policista aizturēšanu, 
ierīkojuši barikādes uz 
ceļiem, notikuši uzbrukumi 
arī policistiem, žurnālistiem, 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
locekļiem un arī NATO vadīto 
Kosovas miera uzturēšanas 
spēku (KFOR) Latvijas 
kontingenta karavīriem.

Spānijas valdība otrdien 
paziņoja par jaunu atbalsta 
programmu aptuveni 10 
miljardu eiro vērtībā, lai 
samazinātu dzīves dārdzību, 
tai skaitā atceļot pievienotās 
vērtības nodokli (PVN) 
pārtikas pamatproduktiem. 
“Uz sešiem mēnešiem mēs 
samazināsim PVN visiem 
pārtikas pamatproduktiem 
no 4% līdz 0%,” norādīja 
Spānijas premjerministrs 
Pedro Sančess. 

Filipīnās spēcīgu 
lietavu izraisītos plūdos, 
zemes nogruvumos un citos 
negadījumos Ziemassvētku 
brīvdienās gājuši bojā 
25 cilvēki, paziņojušas 
varasiestādes. Sliktie 
laikapstākļi ietekmējuši vairāk 
nekā 390 000 cilvēku 29 
provincēs, tai skaitā 81 443 
cilvēkiem nācās patverties 
evakuācijas centros. 
Joprojām pazuduši 26 
cilvēki, lielākoties zvejnieki. 
Laikapstākļiem uzlabojoties, 
meklēšanas un glābšanas 
operācijas pastiprinātas, bet 
meteorologi prognozē jaunas 
lietavas.

Kamēr Ziemeļamerikā Ziemassvētku laikā plosījās sniega vētra, daudzos Eiropas 
slēpošanas kūrortos valda miers un klusums. Tiek ziņots, ka siltā laika dēļ pamatīgi 
cieš tūrisma industrija, jo Francijas Alpos un Pirenejos nācies slēgt pusi no slēpošanas 
trasēm.

KLUSUMS


