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Izraēlas premjerministrs Jairs 
Lapids paziņojis, ka Libāna līdz ar 
vienošanos par abu valstu jūras 
robežu faktiski atzinusi Izraēlu. 
“Tas ir politisks sasniegums – ne 
katru dienu ienaidnieka valsts 
atzīst Izraēlas valsti ar rakstisku 
vienošanos visas starptautiskās 
sabiedrības priekšā,” sacīja 
Lapids. Pēc mēnešiem ilgām 
sarunām, kas tika organizētas ar 
ASV starpniecību, šomēnes tika 
panākta vienošanās starp Izraēlu 
un Libānu par abu valstu jūras 
robežu. Vienošanās skar tiesības 
uz gāzes iegulu izmantošanu 
Vidusjūras austrumdaļā, uz ko 
pretendē abas valstis, starp 
kurām nepastāv diplomātiskās 
attiecības. 

Meksika. Līdz ar Tamaulipasas 
lēmumu visā Meksikā legalizētas 
viendzimuma laulības. 
Tamaulipasa štata Kongress 
legalizēja viendzimuma laulības, 
noslēdzot 12 gadus ilgo ceļu uz 
vienlīdzību laulību slēgšanā, ko 
sāka Mehiko, kas pirmā Meksikā 
legalizēja viendzimuma laulības 
2010. gadā. 2015. gadā Meksikas 
Augstākā tiesa viendzimuma 
laulību aizliegumu atzina par 
antikonstitucionālu. Pēc tiesas 
lēmuma arī citi štati sāka legalizēt 
viendzimuma laulības, tai skaitā 
septiņi štati šādu soli spēra šogad.

Maltas “zelta pasu” 
programma nākamgad ienesīs 
valsts budžetā par 40 miljoniem 
eiro mazāk nekā pērn, taču 
valdība neplāno no tās atteikties, 
neskatoties uz Briseles kritiku. 
Malta sāka tirgot pases bagātiem 
ārvalstniekiem 2014. gadā. Veicot 
investīcijas Maltā par aptuveni 
1,2 miljoniem eiro, bagātnieki 
saņem arī tiesības pārvietoties 
Eiropas Savienībā un izmantot 
bloka finanšu sistēmas. Eiropas 
Komisija  pret Maltu ir sākusi 
procedūru par ES tiesību normu 
pārkāpšanu saistībā ar “zelta 
pasēm” un nodevusi šo jautājumu 
izskatīšanai ES Tiesā. Bulgārija un 
Kipra jau atteikušās no līdzīgām 
programmām. Malta ir vienīgā 
valsts, kas vēl tirgo “zelta pases”.

Saeima vakar galīgajā la-
sījumā pieņēma grozījumus 
“Darba likumā”, kas nosaka 
minimālās algas palielinā-
šanu no 500 līdz 620 eiro no 
2023. gada 1. janvāra. Tāpat 
grozījumi nosaka minimālo 
algu palielināt līdz 700 eiro 
no 2024. gada 1. janvāra.

Noslēdzoties 13. Saeimas piln-
varām, 1. novembrī uz pirmo sēdi 
paredzēts sanākt 14. Saeimai. Sa-
eimas aizejošā sasaukuma pēdējā 
sēdē, atskatoties uz parlamenta 
paveikto, Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece norādīja, ka 
13. Saeima pieņēmusi būtiskus 
lēmumus par valsts drošību un 
energokrīzes risināšanu. Politiķe 
uzsvēra, ka darbs 13. Saeimā de-
putātiem bija īpašs, piedzīvojot 

Covid-19 pandēmiju, hibrīduz-
brukumu pie Latvijas robežas ar 
Baltkrieviju un Krievijas izraisīto 
plaša mēroga karu Ukrainā. “Droši 
vien, ka bija arī kļūdas. Tomēr iz-
darīts ir ļoti, ļoti daudz,” uzsvēra 
Saeimas priekšsēdētāja. 

Vakar pieņemtajā likumā no-
teikts, ka oficiālu lēmumu par 
minimālās algas palielināšanu 
Ministru kabineta attiecīgajos 
noteikumos būtu jāpieņem val-
dībai. Latvijā pērn gandrīz 18% 
iedzīvotāju saņēma minimālo 
algu vai mazāk. Minimālās algas 
palielināšanas rosinātāji –  “Kon-
servatīvo” deputāti – atzīmēja, 
ka Lietuvā minimālā alga ir 730 
eiro un Igaunijā – 654 eiro. Lat-
vijas Darba devēju konfederācija 
uzskata, ka vajadzētu vienreiz 

Latvijā oficiālā vizītē uzturas 
Eiropas Parlamenta priekšsēdē-
tāja Roberta Metsola. Vakar, uz-
runājot Saeimas deputātus, viņa 
sacīja, ka Latvijas pieredze un 
līderība būs izšķiroša nākama-
jos soļos, kas Eiropas Savienībai 
būs jāsper, lai pārvarētu draudus 
demokrātiskajām vērtībām, ES 
labklājībai un mieram. Latvija 
ļoti labi apzinās, “ar ko mums 
ir darīšana”, atzina Metsola, 
sakot, ka valsts ilgstošie brīdi-
nājumi par Krieviju bija pareizi. 
Par mieru ir jācīnās ar brīvību, 

taisnīgumu un atbildību, atzī-
mēja politiķe.

Metsola pauda, ka Latvija ir 
piemērs tam, kā iedzīvotāji 
un politiķi var apvienoties, 
lai pretotos brutālam, au-
tokrātiskam spēkam. Tomēr 
ir nepieciešama spēcīgāka ES 
solidaritāte, kas ir īpaši svarīgi, 
pārvarot kopīgās energoresursu 
un ekonomiskās krīzes. Politi-
ķe pauda, ka Latvija viņai esot 
simbols cerībai, pārmaiņām un 
noturībai. Valsts ir pierādījums, 
ka cilvēki var pārvarēt grūtī-

bas, pretoties un izlauzties no 
vēstures važām, pievienojoties 
Eiropas Savienībai un veidojot 
kopīgu nākotni. 

Politiskā drosme ir vajadzīga, 
arī stājoties pretī netaisnīgajai, 
pretlikumīgajai un nepieņema-
majai Krievijas agresijai un ie-
brukumam Ukrainā – suverēnā 
Eiropas valstī, sacīja Metsola. Po-
litiķe pauda, ka mēs piedzīvojam 
Kremļa mēģinājumu pārrakstīt 
vēsturi, atjaunot “dzelzs priekš-
karu” un ietekmes sfēru sistēmu, 
un tas esot nepieņemami. w

Francijas prezidents Emanu-
els Makrons paudis apņēmību 
īstenot iecerēto pensiju reformu 
un palielināt pensionēšanās ve-
cumu par trim gadiem. Makrons 
pavēstīja, ka reformas īsteno-
šana sāksies nākamajā gadā. 
Līdz 2031. gadam minimālais 
vecums, no kura iespējams 
saņemt pilnu pensiju, pakā-
peniski tiks palielināts no 

62 līdz 65 gadiem, paziņoja 
prezidents.

Makrons tomēr norādīja, ka 
ir gatavs apspriest pensionēša-
nās vecumu ar arodbiedrībām 
un, iespējams, veikt izmaiņas, 
kuras attieksies uz cilvēkiem, 
kas strādājuši pietiekami ilgi, lai 
kvalificētos. Tiem, kuri neatbilst 
nosacījumiem, piemēram, sie-
vietēm, kas pārtraukušas savu 

karjeru bērnu dēļ, jau pašreiz 
jāstrādā līdz 67 gadiem. Franci-
jā visi strādājošie saņem valsts 
pensiju. Bez reformām valdībai 
nāktos samazināt pensijas lielu-
mu, norādīja Makrons.

Makrona dibinātā centriskā 
partija “Uz priekšu, Republika!” 
un tās sabiedrotie jūnijā zaudēja 
vairākumu parlamentā, kā re-
zultātā valdībai tagad grūtāk 

panākt likumu pieņemšanu 
parlamenta apakšpalātā. Lie-
lākā daļa opozīcijas partiju, kā 
arī arodbiedrības, iebilst pret 
pensiju sistēmas reformām. 
2019. gada nogalē pensiju re-
forma Francijā izraisīja plašus 
protestus un streikus. Sākoties 
Covid-19 pandēmijai, valdība 
nolēma apturēt debates par šo 
jautājumu.w

Atsevišķi Krievijas pilsoņi ir 
informējuši Valsts drošības die-
nestu (VDD) par tiem nosūtītām 
mobilizācijas pavēstēm par ie-
saukšanu Krievijas armijā. VDD 
iegūtā informācija liecina, ka, 
neraugoties uz šo personu 
ilgstošu uzturēšanos Latvi-
jā, tiem paredzētas mobili-
zācijas pavēstes ir izsniegtas 
to tuviniekiem Krievijā. Par 
izsniegtajām pavēstēm minētos 
Krievijas pilsoņus ir informējuši 
to tuvinieki. Aptaujātās perso-
nas dienestam ir paudušas, ka 
nevēlas un neplāno atgriezties 
Krievijā, norādīja dienestā.

Ņemot vērā Krievijā izsludi-
nāto mobilizāciju, VDD septembrī 
aicināja Krievijas valstspiederī-
gos, kuri uzturas Latvijā, neka-
vējoties informēt dienestu, ja tiek 
saņemta pavēste par iesaukšanu 
Krievijas armijā. VDD atgādina, 
ka saskaņā ar Krimināllikuma 
normām Latvijas pilsoņiem, to-
starp, dubultpilsoņiem, nepilso-
ņiem un ārzemniekiem, kuriem 
ir pastāvīgās uzturēšanās atļau-
ja Latvijā, par dienestu Krievijas 
bruņotajos spēkos un piedalī-
šanos karā pret Ukrainu un tās 
iedzīvotājiem draud kriminālat-
bildība. Tāpat dubultpilsoņiem 
saskaņā ar “Pilsonības likumu” 
par minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem var atņemt Lat-
vijas pilsonību. w

Militārajās mācībās šaušanas prasmes demonstrē Dienvidkorejas jūras spēki.

Mācības

vienoties par algoritmu, lai mini-
mālā alga tiktu indeksēta katru 
gadu automātiski, tāpat kā valsts 
amatpersonu un citu valsts no-
darbināto personu amata algas.

Saeima vakar galīgajā lasī-
jumā arī pieņēma grozījumus 
Krimināllikumā un “Ceļu satik-
smes likumā”, nosakot krimināl-
atbildību par transportlīdzekļa 
vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, 
ja alkohola koncentrācija asinīs 
pārsniedz 1,5 promiles. Uz velo-
sipēdu, elektroskrejriteņu un mo-
pēda vadīšanu šī Krimināllikuma 
jaunā norma neattieksies – par 
šādu transportlīdzekļu vadīšanu 
reibumā saglabāsies administra-
tīvā atbildība.

Kriminālatbildība noteikta arī 
par transportlīdzekļa vadīšanu 

vai mācīšanu to vadīt, atrodoties 
narkotisko, psihotropo, toksisko 
vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 
Šajā gadījumā netiek paredzēts 
noteikt šo vielu daudzumu vai ie-
tekmes pakāpi, atzīmēts pieņem-
to izmaiņu anotācijā. Par minēto 
pārkāpumu piemēros brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam, īslaicīgu brīvības atņem-
šanu, probācijas uzraudzību, sa-
biedrisko darbu vai naudas sodu, 
atņemot transportlīdzekļa vadī-
šanas tiesības uz pieciem gadiem.

Kriminālatbildība par trans-
portlīdzekļa vadīšanu, ja vadītājs 
atrodas alkohola vai citu apreibi-
nošu vielu ietekmē, līdz šim bija 
paredzēta tikai transportlīdzekļa 
vadītājiem, kuriem nav trans-
portlīdzekļa vadīšanas tiesību. w

Atvadās, palielinot minimālo algu

Atkal pievērsīsies pensionēšanās vecumam

Pienāk pavēstesIzceļ Latvijas pieredzes nozīmi


