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16. decembrī
1598. Septiņu gadu kara 
pēdējā kaujā Korejas flote 
guva izšķirošu uzvaru pār 
Japānas floti.

1773. Notika “Bostonas 
tējas dzeršana” – par 
indiāņiem pārģērbušies 
Amerikas neatkarības 
piekritēji sameta ūdenī 
tējas kastes, protestējot 
pret Lielbritānijas 
privilēģijām tējas 
tirdzniecībā.

1910. Latviešu un krievu 
ebreju anarhisti nesekmīgā 
juvelierveikala aplaupīšanas 
mēģinājumā nogalināja trīs 
neapbruņotus Londonas 
policistus.

1988. Iznāca Latvijas 
Tautas frontes laikraksta 
“Atmoda” pirmais numurs.

1997. Animācijas filmas 
“Pokemon” sērija “Electric 
Soldier Porygon” simtiem 
Japānas bērnu izraisīja 
gaismjutīgas epilepsijas 
lēkmes.
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Baltijas valstis un Polija ce-
turtdien bloķēja jauno Eiropas 
Savienības (ES) sankciju paketi 
Krievijai, jo Rietumeiropas valstis 
piedāvāja izņēmumu labības un 
mēslojuma eksportam, paziņoja 
Lietuvas ārlietu ministrs Gabrie-
ļus Landsberģis.

Kā viņš pamatoja, izņēmu-
mu iekļaušana var veicināt 
sankciju apiešanu.

“Ja tiktu radīts tik liels politis-
kais robs, ko atbalstītu visas ES 

valstis, es domāju, ka tas tiktu 
izmantots ne tikai šo konkrēto 
jautājumu risināšanai, bet varbūt 
pat lielai sankciju apiešanai,” žur-
nālistiem Lietuvas Seimā teica 
ārlietu ministrs.

Viņš informēja, ka Lietuva un 
Polija ceturtdien bloķēja sankciju 
paketes pieņemšanu, bet tādu 
pozīciju atbalstījušas arī abas 
pārējās Baltijas valstis.

Landsberģis pieļāva, ka ES 
devītās sankciju paketes izskatī-

Ziemassvētku eglīšu un to 
piegādes cenas šogad kāpušas 
par vidēji 10–20%, savukārt pie-
prasījums pēc tām, salīdzinot ar 
citiem gadiem, palicis nemainīgs, 
aģentūrai LETA sacīja aptaujātie 
tirgotāji. SIA “Egļu serviss” pār-
stāve Ingrīda Buliņa aģentūrai 
LETA norādīja, ka pieprasījums 
ir tikpat augsts, cik pērn. Šogad 
uzņēmumā pieprasītākas ir ma-
zākas eglītes, ‘Nordmann’ šķirnes 
eglītes un egles podiņos. Taujāta 
par inflācijas ietekmi uz eglīšu 
tirdzniecību, Buliņa sacīja, ka šo-
gad uzņēmums bijis spiests eglīšu 
cenas celt par aptuveni 10%, sa-
vukārt pakalpojumu cenas, pie-
mēram, par piegādēm, bijis jāceļ 
par aptuveni 20%.

Komentējot pircēju paradu-
mus, uzņēmuma pārstāve atklā-
ja, ka līdz ar pandēmijas sākumu 
novērots, ka cilvēki par svētku 
noskaņu sāk domāt laikus. “Egļu 
servisa” tirdzniecības sezona sāk-

ta jau oktobrī. Viņa pieļauj, ka 
vēlme par svētkiem domāt 
agrāk saistīta ar attālināto 
darbu un vēlmi svētku sajūtu 
uzturēt ilgāk. 

Kopumā Buliņa prognozēja, 
ka šī Ziemassvētku eglīšu tirdz-
niecības sezona būs veiksmīga. 
“Šķiet, ka ir labi,” atzīmēja “Egļu 
servisa” pārstāve. Tikmēr arī SIA 
“Paegles egles” pārstāve Gita Uti-
nāne aģentūrai LETA norādīja, 
ka, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, uzņēmumā iegādāto 
eglīšu skaits ir līdzvērtīgs. Ne-
daudz palielinājies eglīšu skaits, 
kas nopirktas internetveikalā. 
Šogad palielinājies pieprasījums 
pēc formētām Latvijas eglēm un 
eglēm izmērā no 150 līdz 225 
centimetriem. Uzņēmumā egļu 
cenas nav celtas, kamēr piegā-
des cenas paaugstinātas par 10%. 
Neskatoties uz maksas kāpumu, 
pieprasījums pēc piegādes pakal-
pojumiem šogad ir audzis.w

Latvijā šogad trešajā ceturk-
snī bija vidēji 26 000 brīvu darba 
vietu, kas ir par 2400 jeb 10,2% 
vairāk nekā 2021. gada attiecīgajā 
periodā, liecina Centrālās statis-
tikas pārvaldes dati. Privāta-
jā sektorā bija 15 600 brīvu 
darba vietu, bet sabiedriskajā 
sektorā – 10 300. Augstākais 
brīvo darba vietu īpatsvars šogad 
trešajā ceturksnī bija speciālistu 
profesiju pamatgrupā – 4,4%, kva-
lificētu strādnieku un amatnieku 

pamatgrupā – 4,2% un vienkāršo 
profesiju pamatgrupā – 3%. No 
nozarēm augstākais brīvo darba 
vietu īpatsvars bija valsts pārvaldē 
– 7,4%, informācijas un komunikā-
cijas pakalpojumu nozarē (3,4%), 
administratīvo un apkalpojošo 
dienestu darbības nozarē (3,4%), 
būvniecības nozarē (3,3%) un citās. 
Augstākais brīvo darba vietu īpat-
svars bija Rīgā – 3,6% jeb 18 300, 
savukārt zemākais īpatsvars bija 
Kurzemē – 1,4% jeb 1100.w

Saeima vakar lēma par 
11 510 Latvijas pilsoņu kolektī-
vā iesnieguma “Par četru dienu 
un 32 stundu darba nedēļu” iz-
skatīšanas atlikšanu uz nākamo 
parlamenta sēdi.

Iniciatīvas autors Deniss 
Meļehovs rosina grozīt “Darba 
likuma” 131. pantu, kas saistīts 
ar normālo darba laiku.

Meļehova ieskatā, palie-
linot brīvo laiku, darbinieku 
apmierinātības un radošuma 
līmenis pieaugs, nesamazi-
not darba efektivitāti. Pēc 
iniciatīvas pārstāvja paustā, būs 
vairāk brīvā laika arī mācībām 
un personīgajai pilnveidei, kam 
arī būs pozitīvs ekonomiskais 
efekts.

2019. gadā Odsherredas 
pašvaldība Dānijā uz trīs gadu 
pārbaudes laiku pārgāja uz čet-
ru dienu darba nedēļu, dodot 
piektdienu brīvu saviem 300 
darbiniekiem.w

ASV elektromobiļu ražošanas 
uzņēmuma “Tesla Motors” 
vadītājs Īlons Masks šonedēļ 
pārdevis sev piederošās 
kompānijas akcijas vēl 3,58 
miljardu dolāru vērtībā. Kopš 
aprīļa Masks kopumā pārdevis 
“Tesla” akcijas gandrīz 23 
miljardu dolāru vērtībā, ko 
eksperti skaidro ar centieniem 
finansēt “Twitter” iegādes 
darījumu. 

Franciju un Lielbritāniju 
atdalošajā Lamanša 
kanālā, apgāžoties laivai ar 
migrantiem, četri cilvēki  
gājuši bojā. Desmitiem citu 
migrantu tika izglābti, izceļot 
viņus no ūdens liela mēroga 
glābšanas operācijā, kurā 
piedalījās Lielbritānijas un 
Francijas ārkārtas situāciju 
dienesti. Francijas un 
Lielbritānijas iekšlietu ministri 
sacīja, ka šis incidents un 
27 migrantu bojāeja 2021. 
gada novembrī ir “skarbs 
atgādinājums par steidzamo 
nepieciešamību iznīcināt 
cilvēku kontrabandistu biznesa 
modeli”.

Baltkrievijas karaspēks 
un Baltkrievijā izvietotās 
Krievijas karaspēka vienības 
nav spējīgas īstenot sekmīgu 
uzbrukumu Ukrainas 
ziemeļiem, teikts Lielbritānijas 
Aizsardzības ministrijas 
militārā izlūkdienesta 
jaunākajā ziņojumā. Ukrainas 
aizsardzības spēki seko 
līdzi iepriekš neizziņotajai 
Baltkrievijas armijas kaujas 
spēju pārbaudei. Situācija uz 
robežas ar Baltkrieviju nav 
izmainījusies.

šana turpināsies ES dalībvalstu 
vadītāju līmenī.

Izdevums “Financial Times” 
paziņoja, ka Vācija, Francija un 
Nīderlande piedāvāja noteikt 
izņēmumus sankcijām, un tādu 
iniciatīvu atbalstījušas arī dažas 
citas Rietumeiropas valstis.

“Mūsu vērtējumā paredzētie 
izņēmumi patiesībā būtiski sa-
mazina devītās paketes nozīmi,” 
paziņoja Landsberģis.

Viņš atteicās nosaukt valstis, 
kuras piedāvāja izņēmumus, jo 
viņš sagaida, ka “tas varētu arī 
nebūt to galīgais viedoklis”.

Saskaņā ar ministra teikto sā-
kotnēji izņēmumi tika piedāvāti 
1500 Krievijas privātpersonām 
un uzņēmumiem, taču vēlāk sa-
raksts tika samazināts.

Lietuvas premjerministre 
Ingrīda Šimonīte atgādināja, ka 
Krievija mēģina radīt iespaidu, ka 
ES sankciju dēļ cieš lauksaimnie-
cības produkcijas ražošana tre-

šās pasaules valstīs. “Pasaulē ir 
Krievijas propagandas vēstījums, 
ka ES sankcijas kaut kādā veidā 
ir vainojamas par pārtikas cenu 
kāpumu, īpaši trešās pasaules 
valstīs, lai gan visi ļoti labi zina, 
ka nevienas sankcijas nav vērstas 
pret lauksaimniecības ražošanu 
un tas nekādā veidā nav saistīts. 
Dažiem oligarhiem un uzņēmu-
miem, kas saistīti ar mēslošanas 
līdzekļu biznesu, ir piemērotas 
sankcijas,” Šimonīte ceturtdien 
skaidroja žurnālistiem Viļņā.

ES dalībvalstis no Rietumei-
ropas bažījas, ka jaunākās sank-
cijas Krievijai kavēs labības un 
minerālmēslojuma tirdzniecību, 
tādēļ ierosina tādiem darījumiem 
noteikt izņēmumu, tomēr Lands-
berģis uzsvēra, ka konkrētos ga-
dījumos ir iespējams izmantot 
Eiropas Komisijas skaidrojumu, 
kā tas bija gadījumā ar tranzītu 
uz Kaļiņingradas apgabalu caur 
Lietuvu.w

Dāvanas ir pelnījuši ne tikai cilvēki, bet arī Blekpūles “Sea Life” akvārija vairāk 
nekā 2000 iemītnieki, tai skaitā retas un apdraudētas sugas. Šis akvārija darbinieks 
Ziemassvētku vecīša tērpā devies ūdenī, kur mīt vismaz piecu sugu haizivis.

Atliek izskatīšanu
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26 tūkstoši brīvu darba vietu

Svētku egles kļūst dārgākas

Baltijas valstis bloķē 
jaunās sankcijas Krievijai


