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1869. Amerikānis 
Viljams Sempls patentēja 
košļājamo gumiju.

1973. Parīzē krievu 
valodā publicēja Aleksandra 
Solžeņicina literāro darbu 
“Gulaga arhipelāgs”, 
kurā raksturota Padomju 
Savienībā valdošā 
policejiskas valsts sistēma.

1999. Rīgā svinīgi 
atklāja atjaunoto 
Melngalvju namu.

2001. Rīgas 
apgabaltiesā pabeidza 
sprieduma nolasīšanu 
“Bankas Baltija” 
krimināllietā. Bijušajam 
bankas uzraudzības 
padomes priekšsēdētājam 
Aleksandram Laventam 
piesprieda brīvības 
atņemšanu uz deviņiem 
gadiem ar mantas 
konfiskāciju.

2005. Eiropas Savienība 
palaida savu pirmo 
navigācijas satelītu sistēmai 
“Galileo”, lai konkurētu ar 
ASV globālo pozicionēšanas 
sistēmu (GPS).
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14. Saeimai nespējot pieņemt 
“Civilās savienības likumu”, sa-
biedrības iniciatīvu portālā www.
manabalss.lv atkārtoti sākta pa-
rakstu vākšana par visu ģimeņu, 
tostarp viendzimuma ģimeņu, un 
faktiskās kopdzīves atzīšanu un 
sociālo aizsardzību, teikts kustī-
bas “Dzīvesbiedri” paziņojumā.

Šoreiz kustība “Dzīvesbiedri” 
iniciatīvai palielinājusi paraks-
tu robežu līdz 25 000 līdzšinējo 
23 000 vietā. Vakar līdz pēcpus-
dienai bija savākti aptuveni 
deviņarpus tūkstoši parakstu. 
Kustības pārstāvji aicina ieviest 
jēdzienu “civilā savienība” un 
“partneri” vai ekvivalentu Latvi-
jas tiesību aktos, kas apzīmētu 
pastāvīgu divu cilvēku kopdzīvi, 
kuri nedzīvo laulībā. Tāpat kus-
tība aicina nodrošināt diviem 
cilvēkiem iespēju reģistrēt savas 
attiecības atvieglotā kārtībā, pa-
redzot attiecību reģistrēšanu pie 
zvērināta notāra, tai skaitā attā-
lināti. Tikpat būtiski ir paredzēt 
tiesisko regulējumu gadījumiem, 

kad nelaulāti pāri nav reģistrējuši 
savas attiecības, bet atrodas fak-
tiskā kopdzīvē un pāra attiecībām 
ir ģimenes dibināšanas raksturs, 
piemēram, kopīga bērnu apgādī-
ba, kopīgas mājsaimniecības uz-
turēšana vai ilgstošas faktiskās 
attiecības. Šādos gadījumos pā-
riem jābūt tiesībām tikt atzītiem, 
izmantojot no tā izrietošās tiesī-
bas uz aizsardzību. Organizācija 
aicina arī grozīt normatīvos aktus, 
kas nodrošina ģimenes aizsardzī-
bu un atbalstu, lai iekļautu visas 
ģimenes, piemēram, nodrošinot 
noteiktus pabalstus, atbilstīgus 
nodokļu atvieglojumus, samazi-
nātas un nediskriminējošas valsts 
nodevas, tiesības uz mājokļa īres 
tiesību pārņemšanu, likumiskas 
mantojuma tiesības un aizgādības 
tiesības pār bērniem, kā arī pie-
šķirt tiesības veselības aprūpes 
jomā. Vienlaikus tā aicina pare-
dzēt sociālas garantijas un nodro-
šinājumu ģimenei tās plašākajā 
nozīmē – ne tikai laulātajiem, bet 
arī partneriem un to bērniem. w

Latvijā nabadzības riskam 
2021. gadā bija pakļauti 418 000 
iedzīvotāju jeb 22,5%, kas ir par 
0,9 procentpunktiem mazāk 
nekā 2020. gadā, liecina Centrā-
lās statistikas pārvaldes (CSP) 
2022. gadā veiktās iedzīvotāju 
aptaujas dati.

CSP norāda, ka šo iedzīvotāju 
rīcībā esošie ienākumi pagājušajā 
gadā bija zem nabadzības riska 
sliekšņa.

Vienlaikus pagājušajā gadā, 
palielinoties ienākumiem, pieau-
ga arī nabadzības riska slieksnis, 
sasniedzot 513 eiro mēnesī vienas 
personas mājsaimniecībai, kamēr 
2020. gadā tie bija 472 eiro mē-
nesī. Savukārt mājsaimniecībām 
ar diviem pieaugušajiem un di-
viem bērniem līdz 14 gadu vecu-
mam nabadzības riska slieksnis 

2021. gadā sasniedza 1077 eiro 
mēnesī, kamēr 2020. gadā na-
badzības riska slieksnis bija 991 
eiro mēnesī.

Lielākais nabadzības riskam 
pakļauto iedzīvotāju īpatsvars 
pērn bija Vidzemē – 36,2% un 
Latgalē – 34,6%, bet mazākais 
nabadzības riskam pakļauto 
iedzīvotāju īpatsvars bija Rīgā – 
15,9% un Pierīgā – 16,6%. Kur-
zemē nabadzības riskam bija 
pakļauti 27,8% iedzīvotāju, bet 
Zemgalē – 21% iedzīvotāju.

Pēc statistikas pārvaldes 
datiem, visstraujāk nabadzības 
risks samazinājās mājsaimniecī-
bām ar vienu pieaugušo un bēr-
niem, to īpatsvaram 2021. gadā 
veidojot 29,4%, kas salīdzinājumā 
ar 2020. gadu ir kritums par asto-
ņiem procentpunktiem.w

Pussimts 
dzērājšoferu

Trijās aizvadītajās Ziemas-
svētku brīvdienās pie stūres reibu-
mā pieķerti 50 transportlīdzekļu 
vadītāji, liecina Valsts policijas 
sniegtā informācija. 49 vadītāji 
bija sēdušies pie stūres alko-
hola reibumā, bet viens – nar-
kotisko vielu ietekmē.

33 no pieķertajiem dzērājšo-
feriem bija stiprā reibumā – al-
kohola koncentrācija viņu orga-
nismā pārsniedza 1,5 promiles, 
par ko iestājas kriminālatbildība.

13 dzērājšoferiem, kā arī 
vienam narkotiku ietekmē eso-
šajam autovadītājam pēc pārkā-
puma konstatēšanas konfiscēti 
spēkrati, bet pret 20 likumpārkā-
pējiem tiks veikta piedziņa, ku-
ras apmērs var sasniegt viņu va-
dītā transportlīdzekļa vērtību.w

Krievija, iespējams, 
saņēmusi informāciju par 
situāciju Ukrainā ar Vācijas 
Federālā izlūkošanas un 
pretizlūkošanas dienesta 
(BND) darbinieka starpniecību, 
kas pagājušajā nedēļā tika 
aizturēts aizdomās par valsts 
nodevību. BND līdzstrādnieks 
Karstens L. nodevis Krievijai 
slepenus ziņojumus par frontes 
situācijas izvērtējumu, norāda 
mediji. Noprotams, ka aizdomās 
turamais ticis šantažēts. 

Lietuvas parlaments 
uzaicinājis Ukrainas prezidentu 
Volodimiru Zelenski janvārī 
ierasties Viļņā un klātienē 
saņemt viņam piešķirto Brīvības 
prēmiju, tomēr Seima spīkere 
Viktorija Čmilīte-Nilsena 
atzinusi, ka Zelenska ierašanās 
ir maz ticama. Brīvības prēmijas 
statueti Seima izraudzītajam 
laureātam katru gadu pasniedz 
13. janvārī, kad Lietuva atzīmē 
Brīvības aizstāvju dienu, pieminot 
cilvēkus, kuri zaudēja dzīvību 
1991. gada 13. janvārī, aizstāvot 
Viļņas televīzijas torni pret 
padomju karaspēku.

Ķīna no 8. janvāra atcels 
prasību, ka visiem valstī 
ieceļojošajiem jāuzturas 
karantīnā, lai novērstu Covid-19 
izplatīšanos, paziņojusi Ķīnas 
Nacionālā veselības komisija. 
Tagad Ķīnā ieceļojošajiem 
karantīnā viesnīcā jāpavada 
piecas dienas. Iepriekš šis 
termiņš bija ilgāks – pat 21 diena. 
Lai ieceļotu Ķīnā, būs jāuzrāda 
apliecinājums par negatīvu 
Covid-19 testa rezultātu.

Ieguldījumu pārvaldes sa-
biedrība “Indexo” iesniegusi 
pieteikumu Finanšu un kapitā-
la tirgus komisijā (FKTK) ban-
kas licences saņemšanai, teikts  
“Indexo” paziņojumā biržai  
“Nasdaq Riga”.

Kompānijas pārstāvji norāda, 
ka kredītiestādes licences pietei-
kumā ietvertas normatīvos pa-
redzētās sadaļas, proti, jaunās 
bankas dibināšanas dokumenti, 
iecerētās bankas biznesa plāns, 
dažādas jaunās bankas politi-

kas, piemēram, klientu politika, 
kredītu politika, ārpakalpojumu 
politika, risku vadības politika, 
kā arī informācija un dokumenti 
par jaunās kredītiestādes akcio-
nāriem un amatpersonu kan-
didātiem un citi nepieciešamie 
dokumenti.

“Šis ir būtisks, taču tikai pir-
mais solis jaunās “Indexo” ban-
kas licencēšanas procesā – šobrīd 
esam gatavi ciešai sadarbībai ar 
FKTK un Eiropas Centrālo ban-
ku (ECB), lai virzītos uz licences 

saņemšanu,” min “Indexo” valdes 
priekšsēdētājs un viens no dibi-
nātājiem Valdis Siksnis.

Vienlaikus kompānijā atzīmē, 
ka “Indexo” šobrīd neprognozē li-
cences saņemšanas laiku, ņemot 
vērā to, cik darbietilpīgs un sarež-
ģīts var būt jaunas kredītiestādes 
licencēšanas process. Iecerēts, 
ka īsi pēc licences saņemšanas  
“Indexo” banka sāks darbu – vis-
pirms ieviešot privātpersonu 
pakalpojumus. Vēlāk banka 
sāks apkalpot arī uzņēmu-
mus. FKTK Komunikācijas daļas 
vadītāja Dace Jansone aģentūrai 
LETA norādīja, ka komisija sa-
ņēmusi “IDX1R” iesniegumu un 
dokumentus. FKTK tuvākajā lai-

kā iepazīsies ar iesniegumu un 
izvērtēs, vai tam pievienoti visi 
nepieciešamie dokumenti. Atbil-
stoši “Kredītiestāžu likumam” 
FKTK iesniegumu par licences 
saņemšanu izskata triju mēnešu 
laikā pēc visu nepieciešamo doku-
mentu saņemšanas, bet ne vēlāk 
kā 12 mēnešu laikā no dienas, 
kad saņemts iesniegums licences 
saņemšanai. FKTK pēc dokumen-
tu izvērtējuma iesniegs lēmuma 
priekšlikumu ECB.  Ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrība “Indexo” 
lēmumu par “IDX1R” dibināšanu 
pieņēmusi šā gada 28. novembrī. 
Kredītiestādes licences saņemša-
nai nepieciešama ECB piekrišana 
pēc FKTK priekšlikuma.w

Amerikas Savienotajās Valstīs decembra nogalē sniegs radīja nevis svētku izjūtu, 
bet haosu un vairāku desmitu cilvēku nāvi. Īpaši smagi cietuši Ņujorkas štata rietumi, 
kur bojā gājuši vismaz 25 cilvēki, un varasiestādes cīņu ar sniegputeņa sekām raksturo kā 
karu pret Dabasmāti.
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Iesniegts “Indexo” pieteikums 
FKTK bankas licences saņemšanai

Latvijā piektdaļa iedzīvotāju 
pakļauta nabadzības riskam

Atkārtoti vāc parakstus par visu 
ģimeņu tiesisko aizsardzību


