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ĪSUMĀ

21. decembrī
1913. Laikrakstā “New 
York World” publicēta pirmā 
krustvārdu mīkla, kuras 
sastādītājs bija Lielbritānijā 
dzimušais Artūrs Vains.

1937. Losandželosā 
pirmizrādi piedzīvoja pirmā 
pilnmetrāžas krāsainā 
multfilma – studijas “Walt 
Disney” radītā “Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši”.

1972. Austrumvācija 
un Rietumvācija nodibināja 
diplomātiskās attiecības, 
paverot ceļu Austrumvācijas 
starptautiskai atzīšanai.

1993. Krievijas 
prezidents Boriss Jeļcins 
likvidēja Valsts drošības 
komiteju, paziņojot, ka to 
“nav iespējams reformēt”.
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Latvija. Par Jūrmalas domes 
priekšsēdētāju deputāti vakar 
ievēlēja Ritu Sproģi. Domes 
sēdē deputāti priekšsēdētāja 
amatam izvirzīja divus kandidātus 
– Nacionālā apvienība virzīja 
Rolandu Parasigu-Parasiņu, bet 
Zaļo un zemnieku savienības 
kandidāte bija Sproģe. Līdzšinējā 
mēra vietniece Sproģe tika ievēlēta 
par priekšsēdētāju ar 12 deputātu 
balsīm. Par Parasigu-Parasiņu tika 
atdotas trīs balsis. Līdzšinējais 
Jūrmalas mērs Gatis Truksnis 
atzīts par vainīgu apsūdzībā par 
dienesta viltojumu, sodīts ar 
naudas sodu 5000 eiro apmērā 
un nolika pašvaldības deputāta 
mandātu. 

ASV. Bijušais Holivudas kino 
producents Hārvijs Vainstīns 
tika atzīts par vainīgu seksuālā 
uzbrukumā kādai sievietei pirms 
10 gadiem. Zvērināto tiesa 
Losandželosā pēc divu nedēļu 
apspriešanās atzina Vainstīnu 
par vainīgu vienā apsūdzībā par 
izvarošanu un divās apsūdzībās 
par seksuālu uzbrukumu vienai 
sievietei. Vainstīns jau izcieš 23 
gadu cietumsodu par seksuāliem 
uzbrukumiem Ņujorkā. Kopumā 
teju 90 sievietes ir apsūdzējušas 
Vainstīnu seksuālā uzmācībā un 
seksuālos uzbrukumos.

Eiropas Savienības par 
enerģētiku atbildīgie dalībvalstu 
ministri vienojušies par 
dabasgāzes vairumtirdzniecības 
cenas griestiem. Panāktais 
kompromiss dabasgāzes 
vairumtirdzniecības cenas 
griestus biržā nosaka 180 eiro 
par megavatstundu. Cenu griesti 
tiks ieviesti no 15. februāra, un tie 
stāsies spēkā, ja cena 180 eiro tiks 
pārsniegta trīs dienas pēc kārtas. 
Eiropas Komisija pagājušajā 
mēnesī ierosināja noteikt 
dabasgāzes vairumtirdzniecības 
cenas griestu biržā 275 eiro par 
MWh, taču ES ministri par šo 
priekšlikumu nespēja vienoties. 
TTF dabasgāzes cena vienīgo reizi 
pārsniedza 275 eiro robežu šogad 
no 22. līdz 29. augustam.

Rosinātais transportlī-
dzekļa vadītāja tiesību iz-
mantošanas aizliegums, pār-
sniedzot atļauto braukšanas 
ātrumu virs 30 kilometriem 
stundā, primāri attiektos uz 
personām, kas izdarījušas 
ceļu satiksmes noteikumu 
(CSN) pārkāpumus vairāk-
kārt.

Ceļu satiksmes drošības pa-
domē 9. decembrī izskanējušais 
priekšlikums raisījis dažādus 
viedokļus sabiedrībā, kā arī 

pārliecību, ka transportlīdzekļa 
vadīšanas tiesības tiks atņemtas 
ikvienam, kas pārsniegs minēto 
ātrumu. Precizējot izskanējušo 
informāciju, Valsts policija no-
rāda, ka iespējamie grozījumi, 
kas aizvien vēl ir tikai projekts, 
paredzētu, ka autovadītāja tiesī-
bu izmantošanas aizliegums uz 
noteiktu laiku būtu kā papildu 
soda mērs un primāri attiektos 
tieši uz personām, kurām jau ie-
priekš ir fiksēti būtiski atkārtoti 
CSN pārkāpumi.

Proti, policists, apturot atļau-
tā braukšanas ātruma pārkāpē-
ju, izvērtēs gan pārkāpēju, gan 
pārkāpumu raksturojošos aps-
tākļus, kā arī atkarībā no pār-
kāpuma izdarīšanas vietas va-
rētu piemērot atbilstošāko sodu. 
Veicot šādus grozījumus “Ceļu 
satiksmes likumā”, par atļautā 
braukšanas ātruma pārsnieg-
šanu no 31 km/h tiktu nodro-
šināta iespēja piemērot tiesību 
izmantošanas aizliegumu uz trīs 
mēnešiem. Neskatoties uz to, ka 

jau patlaban paredzēta atbildība 
par ātruma pārsniegšanu virs 
30 km/h, statistika liecina, ka 
tā ir nepietiekama, lai uzlabotu 
to autovadītāju uzvedību ceļu 
satiksmē, kuri atkārtoti pārkāpj 
ceļu satiksmes noteikumus, tā-
dējādi pakļaujot lielam riskam 
gan savu, gan apkārtējo satik-
smes dalībnieku dzīvību. Seci-
nāts, ka līdz ar vidējā ātruma 
palielināšanos 1% apmērā par 
4% palielinās arī letālu negadī-
jumu risks.w

Vakar apritēja 300 dienas, 
kopš Krievija uzsāka iebrukumu 
Ukrainā. Kā liecina Ukrainas ap-
rēķini, Krievijas iebrucēji šajā lai-
kā zaudējuši jau gandrīz 100 000 
karavīru. Baltkrievijā pirmdien 
bija ieradies Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins, iespējams, lai 
meklētu aktīvāku atbalstu cīņā 
pret Ukrainu. 

Putina vizīte Baltkrievijā dau-
dziem politikas vērotājiem gan 
Ukrainā, gan ārpus tās robežām 
lika uzdot jautājumu – vai Putins 
mēģinās pārliecināt Baltkrievijas 
vadoni Aleksandru Lukašenko 
pilnībā iesaistīties karā pret Uk-
rainu? Skaidru atbilžu nav, jo arī 
kopējā preses konferencē par to 
netika jautāts. Abu valstu līderi 
uzsvēra, ka sprieduši par drošī-
bas jautājumiem, tostarp raķešu 
piegādēm, militāro rūpniecību un 
pilotu apmācību.

ASV domnīcas “Kara izpētes 
institūts” analītiķi uzskata, ka 
šāds iznākums varētu liecināt par 
to, ka Lukašenko ir atteicies no 
plašākas iesaistīšanās karā 
pret Ukrainu, apzinoties, ka 
no šāda lēmuma būtu atka-
rīga gan viņa paša, gan visa 
režīma nākotne. Vienlaikus 
militārie eksperti prognozē – pat 

ja vienošanās būtu panākta, Balt-
krievija varētu sagatavot uzbrukt 
spējīgu kaujas grupu vien divu 
līdz trīs mēnešu laikā.

Ukraiņu politologi un analī-
tiķi gan ir piesardzīgāki, norā-
dot, ka, iespējams, lēmumi var 
būt pieņemti kuluāros un ārpus 
oficiālās diplomātijas. Ukrainas 
politologs Tarass Zagorodnijs 
skaidro – ja Baltkrievija tiks ie-
vilkta karā, tad “ir skaidrs, ka 
Ukrainā no Baltkrievijas pirmās 
ienāks baltkrievu vienības. Bojā 
ies Lukašenko lojālākās vienības, 
un tas nozīmēs, ka viņš vienkārši 
zaudēs varu”. Šāds iespējamais 
scenārijs nozīmētu arī faktisku 
Baltkrievijas neatkarības zaudē-
šanu, lai arī Krievijas prezidents ir 
atkārtoti norādījis, ka arī Savienī-
bas valsts ietvaros Krievijai nav 
vēlmes aprīt kādu valsti.

Tikmēr Ukraina nostiprina 
robežu ar Baltkrieviju, intervijā 
britu raidsabiedrībai BBC sacī-
ja Ukrainas iekšlietu ministra 
vietnieks Jevheņijs Jeņins. “Mēs 
būvējam aizsardzības līnijas gar 
visu robežu ar Krieviju un Balt-
krieviju,” sacīja Jeņins, uzsverot, 
ka tas ietver gan strēlnieku un 
artilērijas pozīcijas, gan bruņo-
juma noliktavas. w

ASV Augstākā tiesa aptu-
rējusi lēmumu par Donalda 
Trampa prezidentūras poli-
tikas atcelšanu, kas ļāva no-
bloķēt migrantu plūsmu pāri 
dienvidrietumu robežai. Šāds lē-
mums pieņemts, bažījoties par 
nelegālo imigrantu pieplūdu-
mu. Rīkojums, kuru parakstījis 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Džons Robertss, aptur šodien 
plānoto politikas atcelšanu.

Bijušā ASV prezidenta Do-
nalda Trampa laikā valdība 
izmantoja Covid-19 drošības 
protokolus, lai liegtu miljo-
niem migrantu iekļūt ASV. 
20 ASV štati neilgi pirms šīs 
politikas atcelšanas nāca klajā 

ar petīciju, kurā apgalvoja, ka 
šāds solis radītu nelegālo imig-
rantu pieplūdumu, apgrūtinot 
varasiestāžu darbu. Petīcijā mi-
nētas ASV Iekšzemes drošības 
ministrijas prognozes, ka robežu 
šķērsojošo migrantu skaits va-
rētu trīskāršoties, sasniedzot 
18 000 dienā.

ASV prezidenta Džo Baidena 
administrācija iepriekš akcep-
tēja zemākās instances tiesas 
lēmumu, ka šī politika vairs 
nav attaisnojama. Baltais nams 
pagājušajā nedēļā paziņoja, ka 
Iekšzemes drošības ministrija 
ir gatava tikt galā ar gaidāmo 
migrantu pieplūdumu, bet ne-
paskaidroja, kā tieši tas notiks.w

Valdība vakar oficiāli nolēma 
izveidot Klimata un enerģētikas 
ministriju (KEM), reorganizējot 
Ekonomikas un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas. Saeima par klimata 
un enerģētikas ministru iecēlusi 
Raimondu Čudaru (JV). Jaunā mi-
nistrija darbu sāks 2023. gada 
1. janvārī. Paredzēts, ka KEM 
no Ekonomikas ministrijas pār-
ņems enerģētikas politikas jomu, 
izņemot naftas produktu rezervju 
uzturēšanu un uzraudzību. Sa-
vukārt no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) tā pārņems klimata po-
litikas jomu. Kopumā no Ekonomi-
kas ministrijas un VARAM jaunā 
ministrija pārņems 48,5 amata 
vietas, tostarp Klimata pārmaiņu 
departamentu, Enerģijas tirgus 
un infrastruktūras departamentu 
un Ilgtspējīgas enerģētikas politi-
kas departamentu. Līdz ar jaunās 
ministrijas izveidi tā kļūs arī par 
Vides investīciju fonda valstij pie-
derošo daļu turētāju. Valdība arī 
apstiprināja KEM nolikumu, kas 
paredz, ka tā būs vadošā valsts 
pārvaldes iestāde klimata politikas 
un enerģētikas politikas jomā. w

Atkārtotiem pārkāpējiem bargāki sodi

Izveido ministriju

Nesola aktīvu 
iesaistīšanos karā

Aptur imigrācijas 
politikas atcelšanu

Pazudis

Vācijas galvaspilsētā Berlīnē ielu mākslinieku grupa 
“Innerfields” izveidojusi iespaidīgu gleznojumu uz 
kāda brandmūra, attēlojot ukraiņu sievieti, kas ap-
skauj izgaistošu figūru. Darbs ir daļa no lielāka projekta 
un veltīts visiem cilvēkiem, kuri nevēlējās karu, bet ir 
zaudējuši savus tuviniekus. 


