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ĪSUMĀ

8. decembrī
1940. Vācijas bumbvedēji 
aktīvi bombardēja Londonu, 
nodarot pirmos nopietnos 
kara postījumus parlamenta 
apakšnamam un Taueram.

1943. Dzimis amerikāņu 
dziedātājs, grupas “The Do-
ors” līderis Džims Morisons.

1980. Garīgi nelīdzsva
rotais Marks Deivids Čep-
mens Ņujorkā uz ielas nošā-
va mūziķi Džonu Lenonu.

1991. Krievijas, 
Baltkrievijas un Ukrainas 
līderi izveidoja Neatkarīgo 
Valstu Sadraudzību.

1995. Kremlis ar 
separātisko Čečenijas 
valdību vienojās par speciāla 
statusa piešķiršanu šai 
republikai, tomēr tai paliekot 
Krievijas Federācijā.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.
FOTO – AFP/LETA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Beļģija. Krievija cenšas karu 
Ukrainā iesaldēt, lai izvērstu 
uzbrukumu pavasarī, sacīja 
NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs. NATO dalībvalstis 
turpina bezprecedenta bruņojuma 
piegādes un atbalsta sniegšanu 
Ukrainai, neraugoties uz bažām, 
ka konflikta dēļ izsīkst Rietumu 
arsenāli, sacīja Stoltenbergs. Kā 
norādīja alianses vadītājs, šobrīd 
vēl nav tāda situācija, lai varētu 
runāt par konflikta atrisināšanu 
mierīgā ceļā, “jo Krievija neizrāda 
nekādas pazīmes tam, lai 
iesaistītos sarunās, kurās būtu 
respektēta Ukrainas suverenitāte 
un teritoriālā integritāte”.

Ķīna paziņoja par Covid19 
ierobežojumu mīkstināšanu 
visā valstī. Saskaņā ar jaunajām 
vadlīnijām dažus asimptomātiskus 
un vieglus Covid19 gadījumus 
tagad var pārslimot karantīnā 
mājās, nevis izolācijā centralizētās 
valdības iestādēs. Tiks samazināts 
arī testu biežums un apjoms. 
Noteikumi mīkstināti pēc 
demonstrācijām visā valstī pret 
valdošās komunistiskās partijas 
stingro nulles Covid19 stratēģiju. 
Protesti izvērsās arī aicinājumos 
pēc lielākas politiskās brīvības 
un pat atkāpties prezidentu Sji 
Dzjiņpinu.

Argentīnā tiesa piespriedusi 
valsts viceprezidentei Kristīnai 
Kiršnerei sešu gadu cietumsodu 
par korupciju, kā arī aizliedza 
viņai turpmāk kandidēt uz valsts 
amatiem. Kreisā politiķe Kiršnere, 
kurai Argentīnā ir miljoniem 
apbrīnotāju un miljoniem 
nīdēju, tika atzīta par vainīgu 
“krāpnieciskā administrācijā” 
par likumam neatbilstošiem 
sabiedrisko darbu kontraktiem, 
kas tika piešķirti, kad viņa no 
2007. līdz 2015. gadam bija valsts 
prezidente. Kiršnere rakstīja 
sociālajos medijos, ka “nekas no 
šiem meliem nav pierādīts” un ka 
viņu notiesājusi “juridiska mafija”.

Kļuvis zināms Krišjāņa 
Kariņa otrās valdības ie-
spējamais sastāvs. Kariņš 
piedāvās Saeimai par jaunā 
Ministru kabineta apstiprinā-
šanu balsot pēc nedēļas – 14. 
decembrī.

Topošajā valdībā partiju ap-
vienība “Jaunā vienotība” plāno 
virzīt Arvilu Ašeradenu finanšu 
ministra, Edgaru Rinkēviču ārlie-
tu ministra, Inesi Lībiņu-Egneri 
tieslietu ministra, Andu Čakšu 
izglītības un zinātnes, Raimon-
du Čudaru klimata un enerģē-
tikas ministra un Eviku Siliņu 
labklājības ministra amatiem. 
Nacionālā apvienība ekonomikas 
ministra amatam izvirzījusi Ilzi 

Indriksoni, aizsardzības ministra 
amatam – Ināru Mūrnieci, kul-
tūras ministra amatam – Nauri 
Puntuli, bet satiksmes ministra 
amatam – Jāni Vitenbergu.

Savukārt partiju apvienība 
“Apvienotais saraksts” (AS) vese-
lības ministra amatam izvirzījusi 
Latvijas Darba devēju konfede-
rācijas ģenerāldirektores Līgas 
Meņģelsones kandidatūru, zem-
kopības ministra amatam – Didzi 
Šmitu, iekšlietu ministra postenim 
– Māri Kučinski, bet vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministra amatam – Māri Sprin-
džuku. Gala lēmums, kurus kandi-
dātus virzīt apstiprināšanai minis-
tru amatos, atbilstoši Satversmei 

būs jāpieņem Valsts prezidenta 
Egila Levita nominētajam Minis-
tru prezidenta amata kandidātam 
Kariņam. Vakar viņš atzina, ka 
koalīcijas partneru izvirzīto mi-
nistru amatu kandidātu izvēle ir 
interesanta, un maz ticams, ka 
kāds no tiem valdības veidoša-
nas procesā varētu tikt noraidīts. 
Kariņš sacīja, ka ar visiem poten-
ciālajiem ministru amatu kandi-
dātiem vēl nav ticies un plāno to 
izdarīt tuvākajā laikā, bet šobrīd 
neredz “sākotnēji nepārvaramu 
šķērsli, kāpēc šie cilvēki nevarētu 
kļūt par ministriem”.

AS pieteikto veselības minis-
tra amata kandidāti Meņģelsoni 
Kariņš vērtēja kā mazliet negai-

dītu pavērsienu. “Tas, ka viņa ir 
gaiša, izglītota, spējīga, par to 
vispār nav šaubu. Kā cilvēkam, 
kurš nav bijis politikā, veiksies, ie-
ejot politikā? Es domāju, ka ar to 
var arī tikt galā. Man būs daudz 
kas ar viņu pārrunājams, bet es 
neredzu nevienu iemeslu, kāpēc 
viņa arī nevarētu būt veiksmīga 
ministre šajā jomā,” sacīja Kariņš.

Premjers atgādināja, ka ve-
selības ministra amatā ir izmē-
ģināti cilvēki ar visdažādākajām 
pieredzēm un skatījumiem. Iz-
aicinājumu šajā nozarē esot ļoti 
daudz. Iespējams, ka tieši cilvēks 
ar menedžmenta pieeju un pie-
redzi būs ļoti noderīgs veselības 
aprūpes sistēmas sakārtošanai.w

Zināms jaunās valdības iespējamais sastāvs

Neraugoties uz ANO Cilvēktiesību padomes iebildumiem, Lietuvas galvaspilsētas 
Viļņas Antakalnes kapsētā sākta PSRS okupācijas režīma laikā uzstādīto karavīru 
skulptūru demontāža.

NojaucNojauc
Vācijas policija vakar visā val-

stī veica reidus un aizturēja 25 
galēji labējas “teroristu grupas” 
locekļus, kuri tiek turēti aizdo-
mās par uzbrukuma plānošanu 
Vācijas parlamentam. Vairāk 
nekā 3000 policistu pārmeklēja 
vairāk nekā 130 īpašumus, un 
Vācijas mediji to raksturo kā 
vienu no lielākajām policijas 
akcijām, kāda valstī jebkad 
ir bijusi. Reidi bija vērsti pret 
kustības “Reichsbürger” (“Reiha 
pilsoņi”) locekļiem. Aizturētie tiek 
apsūdzēti par “teroristu grupēju-
ma izveidošanu, kas bija izvirzījis 
sev mērķi gāzt pastāvošo valsts 
kārtību Vācijā un aizstāt to ar 
savu valsti”. Divi no 25 cilvēkiem 
aizturēti ārvalstīs – Austrijā un 
Itālijā. “Reichsbürger” kustībā 
ietilpst neonacisti, sazvērestī-
bas teoriju piekritēji un ieroču 
entuziasti, kas noraida mūsdienu 
Vācijas republikas leģitimitāti. 
“Reichsbürger” pēdējos gados ir 
kļuvuši arvien radikālāki un tiek 
uzskatīti par pieaugošu drošības 
apdraudējumu.w

ASV tiesnesis noraidījis prasī-
bu pret Saūda Arābijas kroņprinci 
Mohammedu bin Salmanu saistī-
bā ar žurnālista Džamala Hašogi 
slepkavību. Tiesnesis Džons Beits 
atzina, ka jūtas zināmā mērā ne-
ērti šī lēmuma dēļ, tomēr skaid-
roja, ka viņam bija jāņem vērā 
ASV Tieslietu ministrijas nesenā 
rekomendācija piešķirt bin Sal-
manam imunitāti. Zināma neēr-
tība šī lēmuma sakarā nav tikai 
“ticamo apsūdzību” dēļ, ka princis 
bijis iesaistīts Hašogi slepkavībā, 
bet arī, ņemot vērā laiku, kad bin 
Salmans iecelts Saūda Arābijas 
premjerministra amatā.

Ar prasību tiesā bija vērsusies 
Hašogi līgava Hatidže Džengiza. 
ASV prezidentu Džo Baide-
nu viņa apsūdzējusi, ka viņš 
glābj “slepkavu un noziedz-
nieku” bin Salmanu, piešķirot 

viņam imunitāti. Hašogi slepka-
vības dēļ bin Salmans lielā mērā 
nonācis starptautiskā izolācijā. 

ASV dzīvojušais laikraksta 
“Washington Post” līdzstrād-
nieks un Rijādas kritiķis Džamals 
Hašogi 2018. gada 2. oktobrī tika 
nogalināts Saūda Arābijas kon-
sulātā Stambulā. ASV nacionālo 
izlūkdienestu direktora publis-
kotajā ziņojumā ir secināts, ka 
Saūda Arābijas kroņprincis bin 
Salmans apstiprināja operāci-
ju, kurā tika nogalināts Hašogi. 
Saūda Arābija sākotnēji noliedza, 
ka tai būtu jebkas zināms par to, 
kas noticis ar Hašogi, bet vēlāk 
apgalvoja, ka 59 gadus vecais 
žurnālists konsulātā Stambulā 
zaudējis dzīvību dūru cīņā, līdz 
visbeidzot atzina, ka žurnālists 
nogalināts ar iepriekšēju nodo-
mu pastrādātā slepkavībā.w

Krievijas neatkarīgās 
TV programmas “TV Rain” 
(“Дождь”) cenzūra ir Eiropas 
valsts necienīgs lēmums, izpla-
tītajā paziņojumā uzsver starp-
tautiska organizācija “Reportieri 
bez robežām”. Kā zināms, Na-
cionālā elektronisko plašsazi-
ņas līdzekļu padome (NEPLP) 
nolēma anulēt apraides atļauju 
SIA “TV Rain”, kas kopš šī gada 
vasaras darbojās Rīgā, lēmumu 
pamatojot ar draudiem valsts 
drošībai.

Organizācijas “Reportieri 
bez robežām” pārstāve Žanna 
Kaveljē uzsver, ka neatkarīga 
Krievijas izdevuma cenzūra 
sagrauj visus pūliņus cīņā 
ar Kremļa propagandu, kas 
ir svarīgākais uzdevums pašai 
Latvijai.

Organizāciju arī satrauc tas, 

ka atsevišķas Latvijas amat-
personas regulāri paziņo par 
neuzticēšanos Krievijas žurnā-
listiem, kas ir devušies trimdā, 
neskatoties uz to, ka šādi mediju 
darbinieki ir atklātā opozīcijā 
Vladimira Putina režīmam. “Re-
portieri bez robežām” atgādināja, 
ka vairāki Krievijas neatkarīgie 
mediji bija spiesti pamest Krie-
viju sistemātiskas cenzūras un 
vajāšanas dēļ, un vairāki šādi 
mediji patvērumu raduši Latvijā.

Arī Latvijas Žurnālistu aso-
ciācija izsaka nožēlu par minēto 
NEPLP lēmumu un uzskata, ka 
tas ir nesamērīgs iepretim pie-
ļautajiem pārkāpumiem. Asoci-
ācijas ieskatā labāks rezultāts 
būtu panākams, atļaujot “TV 
Rain” turpināt darbu ar Latvijas 
licenci un rūpīgi sekojot ēterā 
pārraidītajam.w

Noraida prasību pret kroņprinciCenzūru nodēvē par necienīgu

Aiztur teroristus


