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1609. Galileo Galilejs 
Venēcijas likumdevējiem 
demonstrēja savu pirmo 
teleskopu.

1718. ASV Luiziānas 
štatā nodibināta 
Ņūorleānas pilsēta.

1944. Francijas un 
sabiedroto spēki atbrīvoja 
Parīzi no nacistiem, un 
galvaspilsētā atgriezās 
ģenerālis Šarls de Golls.

1958. Dzimis amerikāņu 
kinorežisors un producents 
Tims Bērtons.

1988. Ugunsgrēks 
iznīcināja Portugāles 
galvaspilsētas Lisabonas 
vēsturisko centru.
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ASV Ņujorkas štata 
vicegubernatore, Demokrātu 
partijas politiķe Keitija Hokula 
kļuvusi par pirmo sievieti šīs 
pavalsts gubernatora amatā, 
postenī nomainot Endrū 
Kuomo, kas amatu pametis pēc 
apsūdzībām seksuālā uzmācībā. 
Kuomo iepriekš bija noliedzis 
savu vainu nepiedienīgā uzvedībā 
un pretojās aicinājumiem 
atkāpties, lai gan neatkarīgā 
izmeklēšanā ticis secināts, ka viņš 
esot uzmācies gan tagadējām, 
gan bijušajām Ņujorkas štata 
darbiniecēm.

Polija būvēs vairākus metrus 
augstu žogu uz robežas ar 
Baltkrieviju, lai samazinātu 
trešo valstu pilsoņu nelikumīgu 
iekļūšanu valstī. Varšava 
vaino Minsku migrācijas 
krīzes izraisīšanā. Savukārt 
Baltkrievijas autoritārais vadītājs 
Aleksandrs Lukašenko apsūdzējis 
Poliju necilvēcīgā rīcībā pret 
migrantiem, kuri vēloties nokļūt 
Rietumeiropā. Polija vairākas 
nedēļas reģistrē rekordlielu 
robežpārkāpēju skaitu uz robežas 
ar Baltkrieviju. 

Eiropas Savienība nekad 
neatzīs Krievijas īstenoto Ukrainai 
piederošās Krimas okupāciju. To 
starptautiskajā forumā “Krimas 
platforma” Ukrainas galvaspilsētā 
Kijevā uzsvēra Eiropadomes 
prezidents Šarls Mišels. Forumā 
piedalījās delegācijas no 46 
valstīm, arī visu trīs Baltijas valstu 
prezidenti, un tā mērķis bija 
panākt oficiālās Maskavas sēšanos 
pie sarunu galda par Krimas 
deokupāciju. Samita dalībnieki 
kopīgā deklarācijā arī pieprasīja 
Krievijai pildīt pienākumus kā 
valstij – okupētājai – atbilstoši 
starptautisko tiesību normām. 
Krievijai nekavējoties jāizbeidz 
Krimas iedzīvotāju cilvēktiesību 
pārkāpumi, kā arī jānodrošina 
piekļuve visiem reģionālajiem un 
starptautiskajiem cilvēktiesību 
ievērošanas pārbaudes 
mehānismiem.

Ministrs nodokļus sola necelt
Neraugoties uz 2022. gadā 

gaidāmo valsts parāda pieau-
gumu, finanšu ministrs Jānis 
Reirs sociālajiem partneriem 
sola necelt nodokļus.

Vakar notikušajā Nacionālās 
trīspusējās sadarbības padomes 
(NTSP) sēdē Finanšu ministri
jas pārstāvji informēja, ka 2022. 
gada budžetā valsts parādu 
plānos palielināt līdz 50,9% no 
iekšzemes kopprodukta, iepre
tim šogad plānotajiem 49,6% no 
IKP. Valsts parāda pieauguma dēļ 
tiktu paplašināta budžeta fiskālā 
telpa jeb rasti papildu līdzekļi 300 
miljonu eiro apmērā dažādu iz
devumu segšanai. Vienlaikus 

ministrijas plāns paredz ar 2024. 
gadu valsts parādu samazināt 
zem 50% no IKP.

Valdības sociālajiem part
neriem dalījās domas par 
valdības plāniem audzēt valsts 
parādu. Latvijas Darba devēju 
konfederācijas (LDDK) ieskatā, 
valsts parādu nevajadzētu 
audzēt virs 50% no IKP. Turpretī 
Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība uzskata, ka valsts 
parāds ir audzējams, ja tādējādi 
tiek risināts jautājums par 
atalgojuma celšanu vairākās 
nozarēs. “Mēs esam gatavi 
diskutēt par valsts parāda līmeni 
50,3% vai 50,4% no IKP, jo mums 

nevajadzētu veicināt iedzīvotāju 
aizbraukšanu no valsts zemā 
atalgojuma dēļ,” pauda tās 
vadītājs Egils Baldzēns.

LDDK prezidents Vitālijs 
Gavrilovs vēlējās zināt, vai valsts 
parāda pieaugums nemudinās 
valdību domāt par nodokļu 
celšanu, uz ko Reirs atbildēja, ka 
2022. gada budžeta kontekstā 
nodokļu izmaiņas netiek 
plānotas. Sēdes laikā vairāku 
organizāciju pārstāvji pauda sa
vas vēlmes 2022. gada budžetā, 
kas galvenokārt skar atalgo
juma pieauguma jautājumu 
atsevišķās nozarēs. Baldzēns 
mudināja domāt par minimālās 

algas noteikšanu 47% apmērā no 
vidējā atalgojuma valstī.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš pauda sapratni, ka 
budžeta diskusijās arodbiedrības 
runā par atalgojuma pieau
gumu, savukārt darba devēji 
– par pieturēšanos pie valsts 
attīstības plānošanas dokumen
tos minētajiem mērķiem. “Mūsu 
kopīgais izaicinājums ir saprast, 
kā ieguldīt ierobežotus līdzekļus, 
bet šis process ir pašā sākumā,” 
piebilda premjers. Ministru kabi
nets vakar izskatīja Finanšu mi
nistrijas sagatavoto ziņojumu par 
valsts pamatbudžeta un valsts 
speciālā budžeta bāzi.w

Lietuvas premjere noraida bažas Pirms vēlēšanām 
izdala naudu

Strādās klātienē
Covid19 nepārslimojuši 

deputāti Saeimas klātienes sēdēs 
varēs piedalīties ar negatīvu Co
vid19 testu. Kā atzīmēja Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
šo risinājumu akceptējuši arī 
valsts tiesību eksperti un epide
miologi. Saeimas priekšsēdētāja 
skaidroja, ka šādus parlamenta 
darba kārtības jautājumus, par 
kuriem nav skaidra regulējuma 
Saeimas Kārtības rullī, izskata 
Prezidijs un Frakciju padome, lai 
uzklausītu frakciju viedokļus. 
Mūrniece norādīja, ka testēšanās 
paredzēta kā iekļaujošāka 
pieeja, kas dotu iespēju visiem 
deputātiem piedalīties sēdē.

Saeimas aptaujātie eksperti 
tika norādījuši, ka cilvēktiesības 
un Satversme neliedz pieprasīt 
negatīvu Covid19 testu darbam 
Saeimā klātienē. Prezidijs tika nos
kaidrojis, ka absolūtais deputātu 
vairākums ir ieguvuši Covid19 
sertifikātu par pilnu vakcinācijas 
kursu vai izslimošanu.w

Taizemē atraktīvs protestētājs ar nacionālo karogu rokās Bangkokā vērš garāmgā-
jēju uzmanību uz valdības nespēju tikt galā ar koronavīrusa pandēmiju.

Atraktīvi

Lietuvas premjerministre 
Ingrīda Šimonīte noraidījusi 
Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāres Duņas Mijatovičas 
paustās bažas par cilvēktiesību 
ievērošanu nelegālās migrācijas 
krīzes apstākļos, atgādinot, ka 
vairākumu Lietuvā ieradušos mi
grantu būtu grūti uzskatīt par 
bēgļiem. 

Vēstulē, ko Lietuvas valdības 
vadītājai nosūtījusi komisāre, 
norādīts, ka ir ļoti svarīgi, lai 
Eiropas Padomes dalībvalstis, 
“risinot migrācijas radītos 
izaicinājumus, ievērotu stan
dartus, kas noteikti Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā, 1951. 
gada konvencijā par bēgļu sta
tusu un citos svarīgākajos juridis
kajos dokumentos”. Mijatovičai 
satraukumu rada Lietuvas veiktie 
grozījumi likumā par ārvalstnieku 
statusu, kas ārkārtējās situācijas 

apstākļos atceļ “svarīgas drošības 
sviras patvēruma procedūrā”.

Lietuvas premjere, atbildot 
Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisārei, norāda, ka Lietuvā 
ieradušos migrantus būtu grūti 
uzskatīt par bēgļiem, bet vienlai
kus uzsver, ka Lietuva no savām 
saistībām cilvēktiesību 
jomā neatkāpjas un cenšas 
migrācijas krīzi risināt, 
cik vien labi iespējams. 
“Irākiešiem, Āfrikas valstu 
un citu trešo valstu pilsoņiem 
Baltkrievijā nekādu objektīvu 
apdraudējumu nav. Lielākā daļa 
migrantu, kas tiek intervēti 
pagaidu izmitināšanas vietās, 
atklāj, ka ieradušies Eiropā pa 
organizētiem kanāliem eko
nomisku iemeslu dēļ,” skaidro
jusi Šimonīte. Likumdošanas 
grozījumu mērķis ir nepieļaut, ka 
Baltkrievijas režīms ļaunprātīgi 
izmanto patvēruma sistēmu.w

Krievijas prezidents Vladi
mirs Putins licis pensionāriem 
izmaksāt 10 000 rubļu (115 eiro) 
lielu pabalstu, šādi, pēc visa 
spriežot, cenšoties vairot atbal
stu pirms septembrī gaidāmajām 
parlamenta vēlēšanām, kurās 
nepopulārajai valdošajai parti
jai “Vienotā Krievija” gaidāmas 
smagas cīņas. Kremļa partijas 
reitings cietis pieaugošo cenu un 
sarūkošo algu dēļ. Septembrī 
pensionāriem faktiski dubul-
tots ikmēneša valsts pensijas 
apjoms.

Putins arī rosinājis bruņoto 
spēku darbiniekiem izmaksāt 
15 000 rubļu lielas prēmijas. 
Vēl jūnijā viņš mudināja tērēt 
miljardus ceļu remontiem 
un sabiedriskā transporta 

attīstībai, infrastruktūrai un 
veselības aprūpei. “Vienotās 
Krievijas” reitingi sāka strauji 
kristies 2018. gadā, kad valdība 
pieņēma strīdīgo pensiju reformu 
un palielināja pensionēšanās ve
cumu.

Krievijas ekonomika nonākusi 
stagnācijā sankciju dēļ, ko Mas
kavai pēc Krimas aneksijas 
2014. gadā noteikuši Rietumi. 
“Vienoto Krieviju” šobrīd at
balsta 30% iedzīvotāju, liecina 
pētījumu centra VCIOM aptau
jas dati. Salīdzinot ar 2016. gada 
vēlēšanām, atbalsts krities par 
desmit procentpunktiem. Tu
vojoties vēlēšanām, Krievijas 
varasiestādes pastiprinājušas 
represijas pret opozīciju un 
neatkarīgajām balsīm.w


