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1520. Portugāles 
pētnieka Ferdinanda 
Magelāna vadītie trīs kuģi 
sasniedza Kluso okeānu, 
kļūstot par pirmajiem 
eiropiešiem, kas no 
Atlantijas okeāna iekuģojuši 
Klusajā okeānā.

1757. Dzimis britu 
dzejnieks un mākslinieks 
Viljams Bleiks.

1943. Teherānā 
tikās Lielbritānijas 
premjerministrs Vinstons 
Čērčils, padomju līderis 
Josifs Staļins un ASV 
prezidents Frenklins 
Rūzvelts, lai lemtu par 
sabiedroto stratēģiju Otrajā 
pasaules karā un pēckara 
nākotni.

1994. Norvēģijas 
vēlētāji referendumā 
nobalsoja pret iestāšanos 
Eiropas Savienībā.
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Ķīnas ziemeļrietumu Sjiņdzjanas 
reģionā traģisks ugunsgrēks 
izraisījis dusmu izvirdumu 
par valsts nulles Covid-19 
politiku. Ugunsgrēkam plosoties 
dzīvojamā ēkā Sjiņdzjanas reģiona 
galvaspilsētā Urumči, desmit 
cilvēki gājuši bojā un deviņi 
ievainoti. Iedzīvotāji vaino Covid-19 
ierobežojumus, kuru dēļ tika 
kavētas dienestu iespējas sniegt 
palīdzību. Lai gan stingrie Covid-19 
nulles politikas ierobežojumi 
pirms divām nedēļām Ķīnā tika 
mīkstināti, inficēšanās gadījumu 
skaits strauji pieaudzis, tādēļ jau 
atkal daudzviet valstī tiek ieviesti 
jauni ierobežojumi, vairojot 
sabiedrības neapmierinātību. 

Baltkrievija. 64 gadu 
vecumā miris ārlietu ministrs 
Vladimirs Makejs, kurš šajā amatā 
atradās kopš 2012. gada. Krievijas 
prokremliskajos medijos Makejs 
līdz 2020. gadam vairākkārt tika 
apsūdzēts centienos uzlabot 
Baltkrievijas attiecības ar 
Rietumiem uz Krievijas interešu 
rēķina. Tomēr Makejs un viņa 
ministrija sekoja autoritārā līdera 
Aleksandra Lukašenko kursam, arī 
pēc Krievijas pilna mēroga kara 
uzsākšanas pret Ukrainu februārī, 
kad Lukašenko atbalstīja Maskavu. 
Rietumvalstu vidū sankcijas 
Makejam noteica tikai Kanāda.

Turcijas prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans solījis aizsargāt 
valsts dienvidu robežu ar “drošības 
zonu” Sīrijā, ar šo apņemšanos 
nākot klajā pēc Turcijas aviācijas 
uzlidojumiem kurdu bruņotajiem 
formējumiem Sīrijā un Irākā. 
Kopš 2016. gada Turcijas armija 
Sīrijā pret kurdu bruņotajiem 
formējumiem un džihādistiem 
izvērsusi trīs ofensīvas un jau 
ir sagrābusi teritorijas Sīrijas 
ziemeļos, kas tagad atrodas 
Ankaras atbalstīto Sīrijas 
grupējumu kontrolē.

Plāno pārskatīt nodokļu politiku
Tuvākajā laikā plānots 

sākt darbu pie nodokļu po-
litikas pārskatīšanas, pēc 
valdības deklarācijas vei-
došanas darba grupas par 
nodokļu politiku tikšanās 
pavēstīja Nacionālās apvie-
nības (NA) pārstāvis Uģis 
Mitrevics.

Pēc viņa paustā, tikšanās 
bija vērtīga, vienojoties par at-
sevišķām lietām, kas noteikti 
iekļaujamas valdības deklarā-
cijā. Mitrevics minēja, ka ir pa-
nākta vienošanās necelt nodok-

ļus, turpmāk nodokļus plānots 
mainīt ne biežāk kā reizi četros 
gados, lai situācija nodokļu jomā 
būtu stabila. “Uzņēmējiem ir 
svarīgi zināt, ka nodokļi netiks 
raustīti, katram gadam sākoties 
no jauna,” teica politiķis.

Vienlaikus Mitrevics atzīmē-
ja, ka nākamā gada sākumā, pēc 
valsts budžeta apstiprināšanas, 
plānots sākt darbu pie nodokļu 
politikas pārskatīšanas, nodokļu 
samazināšanas un precizēšanas. 
Tāpat viņš norādīja, ka sarunas 
par pievienotās vērtības nodokļa 

likmes samazināšanu pārtikas 
produktiem, darbaspēka no-
dokļu sloga mazināšanu, kā arī 
nodokļu sistēmas vienkāršošanu 
tiks turpinātas.

Koalīcijas līgumā, iespējams, 
būs īpašas atrunas, kas politiska-
jiem spēkiem paredzēs iespēju 
virzīt ieceres atbilstoši to prog-
rammu un ideoloģiskajiem uz-
stādījumiem, norādīja politiskā 
spēka “Apvienotais saraksts” (AS) 
frakcijas priekšsēdētājs Edgars 
Tavars. Tādējādi partijas plāno 
vienoties par gadījumiem, kuri 

netiks vērtēti kā koalīcijas līgu-
ma pārkāpumi, kādam no part-
neriem virzot atsevišķas ieceres.

Valdības veidošanas process 
Tavara izpratnē norit konstruktī-
vi un gludi, partijām darbojoties 
pēc Ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa piedāvātā grafika. Vaicāts 
par iespējamo laiku, kad darbs 
pie deklarācijas varētu noslēg-
ties, parlamentārietis pieļāva, 
ka tas varētu notikt decembra 
pirmajā pusē. Ap to laiku koalī-
cijas partneri varētu arī Saeimai 
piedāvāt ministru sastāvu.w

Venecuēlas kreisā valdība un 
opozīcija, Mehiko atsākot saru-
nas, parakstīja vienošanos par 
sociālo aizsardzību, kam ASV 
nekavējoties paudušas atzinīgu 
vērtējumu. ASV uz vienošanos 
reaģēja ātri, mīkstinot naftas 
jomā Venecuēlai noteiktās sank-
cijas un apliecinot, ka atļaus uz-
ņēmumam “Chevron” ierobežotā 
apjomā atsākt Venecuēlā naftas 
ieguvi. Parakstītais dokuments 
ir “humāna vienošanās, kas fo-
kusēta uz izglītību, veselību, 
pārtikas drošību, atbildes pa-
sākumiem plūdu gadījumā un 
elektrības programmām, no kā 
labumu gūs Venecuēlas tauta”, 
norādīja ASV Finanšu ministrija.

Meksikā panāktā vienoša-
nās paredz, ka ārvalstu bankās 
tiks atbrīvota daļa Venecuēlas 
rezervju, kas tika iesaldētas 
pirms dažiem gadiem, kad vai-
rākas Rietumvalstis, arī ASV, at-

teicās atzīt prezidenta Nikolasa 
Maduro leģitimitāti. Atbrīvotie 
trīs miljardi dolāru tiks novirzīti 
humāno vajadzību finansēšanai, 
arī elektrolīniju remontam, me-
dikamentu un medicīnas iekārtu 
piegādēm. Līdzekļu pārraudzība 
atradīsies ANO pārziņā.

ASV Valsts departaments 
apliecināja, ka Vašingtona ir 
gatava vēl vairāk mīkstināt 
sankciju režīmu, ja Karaka-
sa turpinās soļus “Venecuēlas 
tautas ciešanu mazināšanas un 
demokrātijas atjaunošanas vir-
zienā”. Parakstītā vienošanās ie-
zīmē progresu pēc 15 pretstāves 
mēnešiem valdības un opozīcijas 
starpā. Pēc 2018. gada strīdus 
izraisījušajām Venecuēlas vēlē-
šanām teju 60 valstis, arī ASV, 
par prezidentu atzina opozīcijas 
līderi Huanu Gvaido. Tiesa gan, 
Gvaido ietekme pēdējos gados 
sarukusi.w

2021. gada sākumā latviešu 
īpatsvars pieaudzis līdz 62,7%, 
vēstī Centrālās statistikas pār-
valdes 2021. gada tautas un 
mājokļu skaitīšanas galvenie 
rezultāti. Daudzās Rietumvals-
tīs dati par iedzīvotāju tautību 
vairs netiek apkopoti, tautība 
netiek fiksēta ne tautskaitēs, ne 
reģistros. Latvijā joprojām šis ir 
viens no būtiskākajiem demo-
grāfijas rādītājiem. Ja Padomju 
Savienības iekšējās migrācijas 
rezultātā 1989. gadā Latvijā bija 
tikai 52% latviešu, krievu īpat-
svars bija 34%, ebreju – 0,9%, 
vāciešu – 0,1%, tad 2021. gada 
sākumā latviešu īpatsvars 
bija pieaudzis līdz 62,7%, krie-
vu – samazinājies līdz 24,5% un 
ebreju īpatsvars bija vairs tikai 
0,2%, vāciešu – 0,1%.

No 1989. gada līdz 2020. 
gadam latviešu skaits dabiskās 
kustības rezultātā samazinā-
jās par 96 000, bet migrācijas 
dēļ – par 104 000. 2021. gadā 
70% no visiem bērniem un jau-
niešiem vecumā līdz 24 gadiem 
bija latvieši.w

Gangas upē Indijā tiek būvēts pontonu tilts, gatavojoties gadskārtējiem hinduistu svēt-
kiem “Magh Mela”.

Strūdzinieki

Krievijas karaspēks pret Uk-
rainu izmanto vecas spārnotās 
raķetes, kam nomontētas kodol-
galviņas, teikts Lielbritānijas iz-
lūkdienesta publiskajā ziņojumā 
par stāvokli Ukrainas frontēs. 
“Atvērtajos avotos publicētajās 
fotogrāfijās redzama gaisa bā-
zējuma raķete “AS-15 Kent” (kā 
raķetes H-55 tiek dēvētas atbil-
stoši NATO klasifikācijai), kas, 
pēc visa spriežot, tika notriekta,” 
teikts ziņojumā. Šīs raķetes tika 
izstrādātas 80. gados kā līdzek-
lis kodollādiņu transportēšanai. 
Triecienā Ukrainā izmantotās 
raķetes kodolgalviņa bija no-
ņemta un aizstāta ar balastu.

“Kaut arī šāds inerts ierocis 
var nodarīt zināmus zaudējumus 
uz raķetei piemītošās kinētis-
kās enerģijas un neizmantotās 
degvielas rēķina, tā diez vai var 
satriekt plānoto mērķi,” norāda 
Lielbritānijas Aizsardzības mi-

nistrija. Krievija, domājams, “cer, 
ka šīs raķetes kalpos kā viltus 
mērķis un spēs novērst pretgaisa 
aizsardzības sistēmu uzmanību”. 
Par to, ka virs Kijivas notriekta 
Krievijas raķete H-55, kurai ko-
dolgalviņas vietā bijis balasts, 
jau 17. novembrī ziņoja Ukrainas 
specializētais izdevums “Defen-
se Express”.

Bet žurnāla “Forbes” Ukrai-
nas izdevuma aplēses liecina, 
ka Krievija karam pret Uk-
rainu jau iztērējusi aptuveni 
82 miljardus dolāru, un tā ir 
aptuveni ceturtā daļa Krievijas 
pagājušā gada budžeta. No šīs 
summas vairāk nekā 14 mil-
jardus izmaksājušas Ukrainas 
apšaudes ar raķetēm. Rietumu 
eksperti uzskata, ka Krievijas 
raķešu rezerves lielā mērā ir iz-
sīkušas, tomēr tai vēl atlikušas 
raķetes trim četrām masīvām 
apšaudēm.w

Krievija izmanto vecas raķetesValdība un opozīcija paraksta vienošanos

Īpatsvars pieaudzis


