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Nākamgad budžeta de-
ficīts plānots 3,3% apmērā 
no iekšzemes kopprodukta 
(IKP), bet valsts parāds – 
43% no IKP, paredz iesnieg-
šanā Eiropas Komisijai saga-
tavotais un vakar Ministru 
kabineta apstiprinātais Lat-
vijas vispārējās valdības bu-
džeta plāna projekts.

2023. gadam valsts pa-
matbudžeta bāzes izdevumi ir 
aprēķināti 9,818 miljardu eiro 
apmērā, informēja Finanšu 
ministrija. Tās sagatavoto in-
formatīvo ziņojumu par valsts 
pamatbudžeta un valsts spe-
ciālā budžeta bāzi 2023., 2024. 
un 2025. gadam vakar izskatīja 
valdība.

Saskaņā ar Eiropas Savienī-
bas Stabilitātes un izaugsmes 

pakta noteikumiem līdz katra 
gada 15. oktobrim ES dalībvals-
tis iesniedz Eiropas Komisijai un 
Eirogrupai vispārējās valdības 
budžeta plāna projektus nāka-
majam gadam. Šoreiz atšķirībā 
no iepriekšējiem gadiem sais-
tībā ar notikušajām Saeimas 
vēlēšanām Finanšu ministrija 
sagatavoja vispārējās valdī-
bas budžeta plāna projektu 
2023. gadam, pamatojoties uz 
atjaunoto makroekonomiskās 
attīstības scenāriju un aktuali-
zētajām fiskālajām prognozēm.

Sagatavojot budžeta bilan-
ces vidējam termiņam, ir ņemts 
vērā valdības lēmums šā gada 
pavasarī kāpināt valsts bu-
džeta izdevumus aizsardzībai 
līdz 2,5% no IKP 2025. gadā. 
Tāpat ņemts vērā atalgojuma 

pieaugums iekšlietu resorā no-
darbinātajām amatpersonām 
ar speciālajām dienesta pakā-
pēm, tieslietu resorā nodarbi-
nātajiem, ņemot vērā valsts 
pārvaldes atlīdzības sistēmas 
reformas stāšanos spēkā ar šā 
gada 1. jūliju, kā arī pedagogu 
zemākās mēneša darba samak-
sas likmes pieaugums no 2023. 
gada 1. janvāra. Augsto ener-
goresursu cenu mazināšanai 
2022./2023. gada apkures se-
zonai paredzēts atbalsts vairāk 
nekā 1 miljarda eiro apmērā.

Ņemot vērā straujāku inflā-
cijas pieaugumu, nekā iepriekš 
prognozēts, samazinājusies vis-
pārējās valdības parāda īpat-
svara IKP prognoze vidējam 
termiņam. Pēc Valsts kases no-
vērtējuma, kas sagatavots lielas 

nenoteiktības apstākļos, vispā-
rējās valdības parāds uz 2022. 
gada beigām varētu veidot ap 
42% no IKP un arī nākamajos 
gados tas stabilizēsies ap 42% 
no IKP.

Nākamā gada budžeta un 
trīs gadu budžeta plānus sa-
gatavos jau nākamā valdība, 
un darbu ar šiem dokumen-
tiem turpinās 14. Saeima bū-
tiski atšķirīgā sastāvā. Tomēr 
turpmākajos gados valsts bu-
džetā galvenās prioritātes ar 
augošu finansējuma apjomu ne-
mainīsies. Tās ir sociālā joma, 
tai skaitā pensiju un pabalstu 
pieaugums, izglītības nozare, 
ieskaitot lielāku finansējumu 
mācībspēku atalgojumam, tā-
pat arī pakāpeniski lielāks fi-
nansējums aizsardzības jomā.w

Čehija. Prāgā pie Krievijas 
vēstniecības noticis mītiņš, 
kurā apmēram 200 dalībnieku 
pieprasīja Kaļiņingradas apgabala 
pievienošanu Čehijai. Mītiņš saistīts 
ar čehu jokdaru šomēnes izveidotu 
tīmekļa vietni, kurā apgalvots, 
ka Krāloveca (Kaļiņingradas 
vēsturiskais nosaukums čehu 
valodā) ar apgabalu ir pievienota 
Čehijai pēc referenduma, kurā 
šādu aneksiju atbalstījuši 97,9% 
dalībnieku. Čehu jokdari, ironizējot 
par Krievijas sarīkotajiem 
pseidoreferendumiem Ukrainā, 
nolēma, ka pienācis laiks atgūt 
vēsturisko taisnīgumu un Čehijai 
jāatgūst šī pilsēta, kas dibināta 
13. gadsimtā par godu Čehijas 
karalim Otakaram Otrajam. 

Izraēlas premjerministrs Jairs 
Lapids vakar paziņojis, ka pēc 
mēnešiem ilgām sarunām, kas 
organizētas ar ASV starpniecību, 
panākta “vēsturiska vienošanās” 
ar Libānu par abu valstu jūras 
robežu. Tas skar tiesības uz gāzes 
iegulu izmantošanu Vidusjūras 
austrumdaļā, uz ko pretendē abas 
valstis, starp kurām nepastāv 
diplomātiskās attiecības.
Sagaidāms, ka vienošanās ļaus 
palielināt dabasgāzes ieguvi 
Vidusjūrā, un Libāna cer, ka tas 
palīdzēs valstij izkļūt no arvien 
dziļākās ekonomiskās krīzes. 
Libāna un Izraēla oficiāli atrodas 
karastāvoklī kopš 1948. gada, kad 
tika dibināta ebreju valsts.

Polijas ārkārtas dienesti visā 
valstī sākuši vairāk nekā 60 000 
bumbu patvertņu pārbaudi, pa
vēstīja iekšlietu ministra vietnieks 
Mačejs Vonšiks. “Ugunsdzēsēji 
pārbauda to stāvokli, vai tās ir 
aprīkotas un derīgas ekspluatācijai. 
Ja nebūs, mēs spersim pienācī
gus soļus,” sacīja amatpersona. 
Atbilstoši viņa teiktajam pārbaude 
ilgs aptuveni divus mēnešus. Kā 
skaidroja Vonšiks, valsts gatavojas 
pašiem drūmākajiem scenārijiem, 
pat ja ir “maza varbūtība, ka tie 
piepildīsies”. Pagājušajā mēnesī 
varasiestādes sāka izdalīt joda tab
letes ugunsdzēsēju brigādēm, lai 
aizsargātu pilsoņus no iespējamā 
radiācijas apstarojuma Zaporižjas 
atomelektrostacijas avārijas 
gadījumā.

Apvienotās karalistes Aug-
stākā tiesa vakar sāka izskatīt 
jautājumu par vēl viena Sko-
tijas neatkarības referendu-
ma sarīkošanu nākamā gada 
oktobrī. Skotijas vadība vēlas 
sarīkot šādu balsojumu, nesaņe-
mot britu parlamenta atbalstu. 
Lai arī eksperti prognozē, ka 
tiesas spriedums nebūs skotiem 
labvēlīgs, Skotijas pirmā minis-
tre Nikola Stērdžena paziņojusi, 
ka no lēmuma sarīkot balsoju-
mu neatteiksies.

Pirms astoņiem gadiem, 
2014. gadā, 55% Skotijas iedzī-
votāju referendumā nobalsoja 
pret Skotijas neatkarības pa-
sludināšanu, un tika uzskatīts, 
ka balsojums šo jautājumu ir at-
risinājis. Taču vien divus gadus 

vēlāk Lielbritānijas iedzīvotāji 
vēl vienā referendumā nobal-
soja par izstāšanos no Eiropas 
Savienības. Skotijas iedzīvotāji 
gan pārliecinoši savu atbalstu 
izteica palikšanai ES, tāpēc 
jautājums par neatkarību no 
Londonas atkal kļuva aktuāls. 
To ļoti aktīvi sāka uzkurināt 
Stērdžena, kas pārstāv Skotijas 
nacionālistu partiju. Pagājušajā 
gadā Skotijas parlamenta vēlē-
šanās vairākumu ieguva neat-
karībai simpatizējošās partijas.

Britu premjerministre Liza 
Trasa iepriekš ir izteikusies, ka 
nekādā gadījumā nepieļaus vēl 
vienu Skotijas neatkarības re-
ferendumu, saucot to par nevē-
lēšanos šķirt ģimeni, kurā viņa 
ir augusi.w

14. Saeimas koalīcijas veido-
šanas sarunās vispirms četrām 
partijām jānoskaidro, kādos po-
litikas jautājumos tās spēj atrast 
kopēju valodu, un tikai tad jālemj 
par sastāvu – trīs vai četras par-
tijas, vakar uzsvēra Valsts prezi-
dents Egils Levits. Viņš uzskata, 
ka jautājums par to, vai nāka-
mās valdības koalīcija sastāvēs 
no trīs vai četriem politiskajiem 
spēkiem, būtu jāizlemj beigās.

“Vispirms mēs – vēlētājs – 
gribam zināt, ko jaunā koalīcija 
darīs, kāda būs tās politika, kādi 
būs tās lēmumi. Tad jāskatās, 
kādi ir kopējie elementi starp 
dažādām partijām, un attie-
cīgi jāveido koalīcija,” sacīja 
Levits. Viņaprāt, šajās sarunās 
ir rūpīgi katrā jomā jāizskata tas, 
kuros jautājumos var un kuros 
nevar vienoties. “Tāpēc tur jāiet 

dziļumā, konkrētībā. Un tad jau 
redzēs,” viņš pauda.

Levits pieļāva, ka četras par-
tijas diezgan viegli varētu vieno-
ties ārpolitikas un aizsardzības 
jomā. Grūtāk varētu būt ekono-
mikā un sociālajā jomā. Acīmre-
dzami, ka viedokļi nepārklāsies 
jautājumā par civilo savienību. 
“Un tad jau redzēs, ar kurām 
partijām sanāk vairāk jomu, 
kas pārklājas. Tad beigās redz, 
ar ko var labāk sadarboties, ar ko 
ne tik labi. Un tad redz, kuriem 
ir laba griba un kuriem nav tik 
laba griba,” sacīja prezidents. Tas 
esot svarīgi arī, lai novērtētu, 
cik stabila būs nākamā koalīcija.

“Jaunā vienotība” šonedēļ 
turpina padziļinātas sarunas 
par valdības uzdevumiem un 
darba prioritātēm nākamajiem 
četriem gadiem.w

Krievu uzsāktā Ukrainas ap-
šaude ar raķetēm turpinājās arī 
vakar. Amatpersonas aicināja 
pilsētu iedzīvotājus nepamest 
patvertnes. Atkal apšaudīta kri-
tiskā infrastruktūra, daudzviet 
pārtraucot energoapgādi un ūdens 
padevi. Virs dažādiem valsts reģio-
niem kopumā notriektas 14 krie-
vu spārnotās raķetes. Ukrainas 
Galvenās izlūkošanas pārvaldes 
pārstāvis Andrijs Jusovs norādījis, 
ka tik intensīvas raķešu apšaudes 
Krievija nespēs rīkot pastāvīgi, jo 
iebrucēji jau tagad nespēj pa-
pildināt savu ieroču krājumus. 

ASV piešķirs Ukrainai mūs-
dienīgus pretgaisa aizsardzības 

līdzekļus, ASV prezidents Džo 
Baidens telefonsarunā apsolījis 
Ukrainas prezidentam Volodimi-
ram Zelenskim turpināt sniegt 
Ukrainai atbalstu un uzsvēra pa-
stāvīgo sadarbību ar sabiedrota-
jiem un partneriem, lai turpinātu 
uzlikt izmaksas Krievijai, saukt 
Krieviju pie atbildības par tās 
kara noziegumiem un zvērībām 
un sniegt Ukrainai drošību, eko-
nomisko un humāno palīdzību. 
Ukraina ANO Ģenerālās asamb-
lejas sanāksmē nosodīja Krieviju 
kā “teroristisku valsti”. ANO ģe-
nerālsekretārs Antoniu Gutērrešs 
raksturoja Krievijas darbības kā 
“nepieņemamu kara eskalāciju”. w

Kuveitas Universitātē izglītojošā putnu izstādē aplū-
kojams arī Eirāzijas ūpis.
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