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1307. Karaļa Filipa 
IV aģenti visā Francijā 
vienlaikus arestēja simtiem 
templiešu bruņinieku, lai ar 
spīdzināšanu no viņiem vēlāk 
panāktu atzīšanos ķecerībā.

1917. Pēterpilī dibināja 
Latviešu Nacionālo pagaidu 
padomi, kas bija viena no 
pirmajām organizācijām, 
kurai bija nozīmīga loma 
Latvijas neatkarības tapšanā.

1988. Turīnas līķauts, 
ko daudzi kristieši uzskatīja 
par Jēzus Kristus līķautu, 
pēc zinātniskām pārbaudēm 
izrādījās lietots viduslaikos. 

2007. Dagdā un Alūksnē 
uzsniga pirmais sniegs šajā 
gadā.
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Valdība vakar atbalstī-
ja likumprojektu par valsts 
budžetu 2022. gadam, kurā 
nākamā gada valsts konsoli-
dētā budžeta ieņēmumi tiek 
plānoti 10,6 miljardu eiro 
apmērā, savukārt izdevumi 
– 12,4 miljardu eiro apmērā.

2022. gada valsts budžetā 
nozīmīgs finansējums paredzēts 
ārstniecības personu, pedagogu 
un iekšlietu nozarē strādājošo 
darba samaksas pieaugumam. 
Tāpat paredzēti nozīmīgi papildu 
līdzekļi ar valsts drošību sais-
tītiem pasākumiem, pieņemto 
lēmumu un saistību izpildei, kā 
arī citiem nozīmīgiem prioritā-
rajiem pasākumiem.

Viena no valdības galvena-
jām prioritātēm nodokļu jomā ir 
darbaspēka nodokļu sloga ma-
zināšana. Lai turpinātu mazināt 
darbaspēka nodokļu slogu zemu 

ienākumu saņēmējiem un uzla-
botu uzņēmumu konkurētspēju 
Baltijas valstu starpā, ir nepiecie-
šams turpināt paaugstināt ar ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 
neapliekamo minimumu, vien-
laikus paaugstinot neapliekamo 
minimumu arī pensionāriem.

Attiecīgajām izmaiņām 
2022. gadā plānoti 93,8 miljoni 
eiro, paredzot, ka maksimālais 
diferencētais neapliekamais mi-
nimums, kā arī pensiju neaplie-
kamais minimums no nākamā 
gada 1. janvāra būs 350 eiro, bet 
no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī.

Salīdzinājumā ar 2021. gada 
plānu likumprojektā par valsts 
budžetu 2022. gadam paredzēts 
ieņēmumu palielinājums 1,078 
miljardu eiro apmērā un izdevu-
mu palielinājums 1,642 miljardu 
eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumu pa-

lielinājums 1,006 miljardu eiro 
apmērā paredzēts izdevumiem 
valsts pamatfunkciju finansē-
šanai. Savukārt ES politiku ins-
trumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īsteno-
šanai paredzēts finansējuma 
palielinājums 410,9 miljonu eiro 
apmērā. Nākamā gada budže-
ta pavadošajos likumprojektos 
paredzēta pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) likmes samazi-
nāšana no 12% līdz 5% grāmatu 
un periodikas (avīzes, žurnāli, 
biļeteni un citi periodiski izde-
vumi) iespieddarba un elektro-
niska izdevumu formā piegādei 
(izņemot piegādei tiešsaistes 
režīmā vai lejupielādējot) un to 
abonentmaksai.

Paredzēta arī valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemak-
su maksimālā objekta palielinā-

šana no 62 800 līdz 78 100 eiro, 
kā arī ieņēmumu palielinājums 
dažādām nenodokļu pozīcijām.

Nodokļu ieņēmumus ietek-
mēs arī iepriekš pieņemtie no-
dokļu pasākumi – dabas resursu 
nodokļa likmju paaugstināšana 
atsevišķiem objektiem un nodok-
ļa ieņēmumu sadalījuma maiņa 
starp valsts un pašvaldību bu-
džetiem, akcīzes nodokļa likmju 
paaugstināšana cigaretēm, ci-
gāriem, cigarillām, smēķējamai, 
karsējamai tabakai un e-cigarešu 
šķidrumiem un akcīzes nodokļa 
paaugstināšana e-cigarešu šķid-
rumu sagatavošanas sastāvda-
ļām un tabakas aizstājējproduk-
tiem, kā arī paaugstinātas akcīzes 
nodokļa likmes 14 eiro par 100 
litriem noteikšana bezalkoho-
liskajiem dzērieniem ar cukura 
saturu no astoņiem gramiem uz 
100 mililitriem.w

Eiropas Savienības (ES) lī-
deru un Ukrainas prezidenta 
Volodimira Zelenska tikšanos 
draud aizēnot domstarpības par 
pretrunīgi vērtēto cauruļvadu 
“Nord Stream 2”. Paredzēts, ka 
pa gāzesvadu, kura būvniecība 
tika pabeigta septembrī, ik gadu 
no Krievijas Vācijai tiks piegā-
dāti 55 miljardi kubikmetru 
dabasgāzes.

Eiropadomes prezidents Šarls 
Mišels un Eiropas Komisijas pre-
zidente Urzula fon der Leiena šo-
nedēļ devušies uz Ukrainu laikā, 
kad Eiropā gāzes cenu būtisks 
kāpums negatīvi ietekmē patē-
rētājus un sarukušas dabasgāzes 
rezerves. Samitā tiks apspriests 
arī konflikts Austrumukrainā, bet 
dabasgāzes krīze, domājams, būs 
galvenais sarunu temats.

Krievija 2014. gada februārī 
okupēja Ukrainai piederošo Kri-
mas pussalu. Kopš 2014. gada 
aprīļa Maskavas atbalstītie un 
apbruņotie kaujinieki, diversanti 
un Krievijas regulāro vienību 
karavīri ieņēmuši plašus ap-
vidus Luhanskas un Doņeckas 

apgabalos, Ukrainas austrumos. 
Konfliktā Ukrainas austrumos 
dzīvību zaudējuši 13 000 cilvē-
ku, bet teju trīs miljoni devušies 
bēgļu gaitās.

Ukraina vēlas arī turpmāk 
būt galvenā tranzītvalsts da-
basgāzes piegādēs Eiropai, un 
Zelenskis ir asi kritizējis “Nord 
Stream 2”. Cauruļvads, kas vēl 
gaida apstiprinājumu no Vācijas 
regulatora, novirzīs piegādes no 
esošā maršruta caur Ukrainu, un 
paredzams, ka Ukraina tādēļ ik 
gadu zaudēs miljardu eiro, ko ie-
gūst tranzīta nodevas no Krievi-
jas. Leienas un Mišela uzdevums 
ir mēģināt nomierināt Zelenski, 
uzsverot, ka Eiropa garantēs Uk-
rainas kā gāzes tranzīta valsts 
lomu, žurnālistiem atklāja kāda 
Eiropas amatpersona. Tomēr lie-
las pārmaiņas šis samits, domā-
jams, nenesīs.

Kritiķi apsūdzējuši Mas-
kavu par tīšu gāzes piegādes 
ierobežošanu Eiropai un cenu 
paaugstināšanu, lai paātri-
nātu “Nord Stream 2” eks-
pluatāciju. Krievija to noliedz.w

Valsts policija, balstoties uz 
publiski pieejamo informāciju, 
sākusi resorisko pārbaudi par 
iespējamiem pārkāpumiem 
sociālās korekcijas izglītības 
iestādē “Naukšēni”. 

Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) saistībā ar konsta-
tētajiem bērnu tiesību pārkā-
pumiem ir pieņēmusi lēmumu 
atstādināt no darba “Naukšēnu” 
direktoru Didzi Čākuru. Pēc pla-

šākas informācijas saņemšanas 
par iespējamiem bērnu tiesību 
pārkāpumiem no amata pienā-
kumiem varētu atstādināt vēl 
četrus “Naukšēnu” darbiniekus.

Signāli par iespējamiem 
pārkāpumiem saņemti no 
“Naukšēnu” audzēkņiem, 
kuri norādījuši uz fizisku 
un emocionālu vardarbību 
no iestādes darbinieku un 
pedagogu puses.w

Francijas prezidents Emanuels 
Makrons izziņojis plānu 30 miljardu 
eiro apmērā, lai veiktu valsts 
reindustrializāciju. Uzstājoties 
ar uzrunu sešus mēnešus pirms 
prezidenta vēlēšanām un mēnesi 
pirms ANO klimata samita, 
Makrons sacīja, ka Francija 
svarīgus lēmumus pieņēmusi 
15–20 gadus vēlāk, nekā daļa tās 
Eiropas kaimiņu, un tagad Francijai 
atkal jākļūst par inovāciju un 
izpētes valsti. Prezidents pavēstīja, 
ka nākamo desmit gadu laikā 
Francija plāno kļūt par globālu 
līderi videi nekaitīga ūdeņraža 
ražošanas jomā, kā arī vēlas 
panākt to, lai pa valsts ceļiem 
brauktu divi miljoni elektrisko vai 
hibrīda automobiļu.

Bolīvijas opozīcija nedēļas 
sākumā bloķējusi ielas valsts 
lielākajās pilsētās, protestējot 
pret galēji kreisā prezidenta Luisa 
Arses valdību, ko viņi apsūdz 
politiskās vajāšanās. Policija 
izmantoja asaru gāzi, lai izklīdinātu 
pūļus Lapasā un Kočabambā. 
Protestētāji cita starpā pieprasa 
atbrīvot no ieslodzījuma bijušo 
valsts vadītāju Žanīni Anjesu, 
kura apsūdzēta apvērsuma 
organizēšanā 2019. gadā, lai 
gāztu toreizējo prezidentu Evo 
Moralesu. Lapasā protesta gājienu 
vadīja mazumtirdzniecības 
nozares arodbiedrības, kas, lai 
gan neietilpst opozīcijas blokā, 
noraida ierosināto jauno likumu, 
kas ļautu valdībai bez tiesas 
rīkojuma izmeklēt jebkura pilsoņa 
aktīvus, kā arī liktu advokātiem 
un žurnālistiem atklāt klientu 
informāciju.

Latvijas valodu tehnoloģiju 
uzņēmums “Tilde” sniegs nacionāla 
mēroga mašīntulkošanas 
pakalpojumu Somijas valdībai un 
tās ministrijām. “Tildes” jaunākais 
mākslīgā intelekta risinājums 
“Aura” tiks izmantots dokumentu 
tulkošanai somu, zviedru un angļu 
valodā, ik dienas atvieglojot vairāk 
nekā 70 štata tulku un terminologu 
darbu premjerministra birojā. 

Valdība atbalsta 2022. gada budžetu

Vācijā notikušajā Eiropas smagāko ķirbju čempionātā 
uzvarēja 1217,5 kilogramus smags ķirbis no 
Toskānas reģiona Itālijā.

MILZIS

Turpmāk elektroskrejriteņus 
varēs reģistrēt Ceļu satiksmes 
drošības direkcijā (CSDD), pa-
redz otrdien valdībā atbalstī-
tie grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos “Transportlīdzekļu 
reģistrācijas noteikumi”.

Pieņemtie grozījumi notei-
kumos dod iespēju elektroskrej-
riteņu īpašniekiem brīvprātīgi 

reģistrēt savu transportlīdzekli 
CSDD, kas gadījumā, ja skrejri-
tenis tiek nozagts, ļaus iden-
tificēt transportlīdzekli un tā 
īpašnieku Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistrā. 
Reģistrējot elektroskrejriteni, 
tā īpašnieks saņems reģistrā-
cijas uzlīmi ar unikālu uzlīmes 
kārtas numuru.w

Skūterus varēs reģistrēt CSDD

Samitu draud aizēnot 
domstarpības 
par “Nord Stream 2”

Pārbaudīs “Naukšēnus”


