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30. novembrī
1786. Toskāna  
kļuva par pirmo valsti 
pasaulē, kas atteicās no 
nāvessoda. 

1905. Aptuveni  
3000 revolucionāri  
ieņēma Tukuma centru, 
tomēr līdz vakaram 
Krievijas impērijas 
karaspēks sacelšanos 
apspieda.

1939. Padomju 
Savienība iebruka Somijā, 
sākot Ziemas karu.

1941. Rumbulā  
notika Latvijas ebreju 
slaktiņi.

1994. Ņujorkas  
ierakstu studijā divi 
laupītāji piecas reizes 
sašāva reperi Tupaku 
Šakuru, kurš laupīšanas 
inscenēšanā vēlāk 
apsūdzēja reperus 
Notorious B.I.G. un Puff 
Daddy.
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Katrs mēnesis 2023. gadā, kad 
nebūs stājušies spēkā jaunie elek-
troenerģijas pārvades sistēmas 
operatora AS “Augstsprieguma 
tīkls” (AST) tarifi, uzņēmumam 
nesīs apmēram 6 miljonu eiro 
zaudējumus, vakar Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas 
sēdē teica AST valdes priekšsē-
dētāja Gunta Jēkabsone.

Atbilstoši plānotajiem kopē-
jiem ieņēmumiem no elektro-
enerģijas pārvades AST pārvades 
tarifu projektā plānots palielināt 
2,1 reizi, savukārt sadales sistē-
mas operatora AS “Sadales tīkls” 
plāno palielināt elektroenerģi-

jas sadales tarifu par vidēji 75%. 
Pašreiz paredzēts, ka AST tarifs 
varētu stāties spēkā 2023. gada 
1. martā, bet “Sadales tīkla” tarifs 
– 2023. gada 1. jūlijā.

Jēkabsone skaidroja, ka atbil-
stoši regulējumam AST esošais 
tarifs ir spēkā līdz 2022. gada 
31. decembrim, un 2023. gada 1. 
janvārī jāstājas spēkā jaunajam 
tarifam.

Viņa uzsvēra, ka AST pēc 
iespējas ātri jāpārskata elektro-
enerģijas pārvades tarifs, jo šo-
brīd spēkā esošais tarifs nesedz 
uzņēmuma izmaksas. “Katrs 
mēnesis 2023. gadā, kad nav 
stājies spēkā jauns pārvades 

pakalpojumu tarifs, uzņēmu-
mam nesīs sešu miljonu eiro 
zaudējumu,” teica AST vadītāja.

Šobrīd izstrādātajā tarifu pro-
jektā ir iekļauta pārslodzes mak-
sas izmantošana 54,3 miljonu eiro 
apmērā, Eiropas Savienības (ES) 
līdzfinansējums 300 miljonu eiro 
apmērā, kā arī efektivizācijas pa-
sākumi un izmaksu optimizācija. 
Savukārt tarifā vēl nav iekļauts 
atbalsts elektroenerģijas cenai 
50% apmērā, kas piemērojams 
virs cenas 160 eiro par mega-
vatstundu (MWh), kā arī aktuālā 
elektrības cenas prognoze. 

“Sadales tīkla” valdes priekš-
sēdētājs Sandis Jansons norādīja, 

ka uzņēmums jau pēdējo četru 
gadu laikā ir veicis reorganizā-
ciju, darbinieku skaita optimi-
zāciju, tehniskās bāzes sama-
zināšanu. 

Vienlaikus viņš pauda, ka, 
pārplānojot un uz nākotni fik-
sējot elektrības cenas, varētu 
sasniegt 15% samazinājumu 
iesniegtajā tarifu projektā.

Ekonomikas ministrijas 
valsts sekretārs Edmunds Va-
lantis skaidroja, ka šobrīd ir re-
dzami veidi, kā, mainot pieeju, 
samazināt tarifu pieaugumu. To 
varētu izdarīt, piemēram, mainot 
pieņēmumus attiecībā uz nākot-
nes elektroenerģijas cenām.w

Korupcijas novēršanas un ap-
karošanas birojs (KNAB) izmek-
lētajā kriminālprocesā par Cen-
trālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
organizētu iepirkumu kopumā 
figurē desmit personas, tostarp 
sešas amatpersonas. Krimināl-
procesā izmeklētie noziedzīgie 
nodarījumi saistīti ar CVK organi-
zētu iepirkumu 2021. gadā. KNAB 
aģentūru LETA informēja, ka 7. 
novembrī sāka kriminālprocesu 
aizdomās par iespējamu krāpšanu 
lielā apmērā, dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas 
izraisījusi smagas sekas, kā arī 
šo noziedzīgo nodarījumu atbal-
stīšanu un dienesta dokumentu 
viltošanu. KNAB 22. novembrī īs-
tenoja procesuālās darbības. Des-
mit kriminālprocesā iesaistītajām 
personām, tostarp CVK priekšsē-
dētājai Kristīnei Bērziņai, un vēl 
piecām amatpersonām noteikts 
statuss – tiesības uz aizstāvību. 

Divām personām – CVK priekšsē-
dētājai un kādam uzņēmējam – 
piemēroti ar brīvības atņemšanu 
nesaistīti drošības līdzekļi.

KNAB, ievērojot “Krimi-
nālprocesa likumā” noteikto 
kārtību, 25. novembrī lūdzis 
Saeimai CVK priekšsēdētāju 
atstādināt no amata pienā-
kumu pildīšanas.

KNAB vērš uzmanību, ka 
pirmstiesas izmeklēšanas laikā 
nav konstatēti fakti, kas liktu ap-
šaubīt 14. Saeimas vēlēšanu leģi-
timitāti. Pagājušā nedēļā KNAB 
aizturēja Bērziņu, kuru gan drīz 
pēc aizturēšanas atbrīvoja. KNAB 
pagājušā otrdienā veica proce-
suālās darbības arī informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumā “SOAAR”, 
kas pēdējos gados uzvarējis apjo-
mīgos CVK un citu valsts iestā-
žu iepirkumos. Kriminālprocesā 
figurē uzņēmums un tā valdes 
loceklis.w

Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisija vakar atbals-
tīja līdz 104,875 miljonu eiro pie-
šķiršanu Ekonomikas ministrijai 
(EM), lai atbilstoši “Energoresursu 
cenu ārkārtēja pieauguma sama-
zinājuma pasākumu likumam” 
Būvniecības valsts kontroles 
birojs (BVKB) īstenotu kompen-
sējošos pasākumus maksas sa-
mazinājumam par patērēto elek-
troenerģiju 2022. gadā. Līdzekļus 
EM paredzēts piešķirt no valsts 
budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.

EM norāda, ka šogad sep-
tembrī izstrādātie grozījumi 
“Energoresursu cenu ārkārtēja 
pieauguma samazinājuma liku-
mā” paredz atbalstu mājsaim-
niecībām, kā arī juridiskajām 
personām elektroenerģijas 

cenas sadārdzinājuma kom-
pensēšanai.

Ar grozījumiem likumā tiek 
papildus noteikts arī maksas sa-
mazinājums par patērēto elek-
troenerģiju – mājsaimniecībām 
pirmo 100 kilovatstundu (kWh) 
patēriņam noteikti cenu griesti 
0,16 eiro apmērā par kWh, sa-
vukārt juridiskajām personām 
noteikts izmaksu samazinājums 
50% apmērā par elektroenerģi-
jas cenu, kas pārsniedz 0,16 eiro 
par kWh. Ministrijā arī atzīmē, 
ka, ņemot vērā būtisko elektro-
enerģijas cenu pieaugumu, kur 
paredzamā vidējā cena apkures 
sezonā mājsaimniecībām būs ap-
mēram 270–280 eiro par mega-
vatstundu (MWh), veidosies riski 
mājsaimniecībām veikt norēķinus 
par elektroenerģiju.w

Saeimas Juridiskā komisija 
otrdien atkal noraidīja grozīju-
mus “Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā”, kas nepieciešami, lai 
iedzīvinātu topošās koalīcijas 
ieceri par ministru biedra amata 
ieviešanu. Komisija noraidīja 
arī likumprojekta virzīšanu 
izskatīšanai Saeimā.

Likumā piedāvāts noteikt, ka 
ministra biedrs pārzina atseviš-
ķas nozares un politikas jomas un 
ka ministra biedram būs padom-
devēja tiesības valdības sēdēs. 
Ministru biedrus iecels Ministru 
prezidents, tajā skaitā premjers to 
varēs darīt pēc attiecīgās jomas 
ministra priekšlikuma. Grozīju-
mus iesniedza topošās koalīcijas 
deputāti, kuri vienojušies, ka kat-
rai no partijām būs viens ministra 
biedra amats. Juridiskās komisijas 
vairākums vakar atkal noraidīja 
grozījumus arī “Ministru kabineta 
iekārtas likumā”, kas paredzētu 
izveidot jaunu – klimata un ener-
ģētikas ministra – amatu. w

Pasaules futbola 
čempionāta spēlē 
starp Portugāli un 
Urugvaju laukumā 
izskrējušais itālis 
Mario Ferri Falko 
vienā piegājienā 
atgādināja par 
trim aktuālām 
problēmām – Kata-
ras diskriminējošo 
likumdošanu attiecī-
bā pret LGBT+, karu 
Ukrainā un sieviešu 
tiesībām Irānā. Itālis 
arī iepriekšējos 
gados pārtraucis 
Pasaules kausa 
spēles ar dažā-
diem aicinājumiem, 
piemēram, glābt fa-
velu bērnus, atbrīvot 
kādu irāņu ieslodzī-
to, kā arī iekļaut Itā-
lijas izlasē uzbrucēju 
Antonio Kasano.

AKTĪVISTS

Polija no Ungārijas  
šonedēļ pārņems NATO 
patrulēšanas misijas Baltijas 
valstu gaisa telpā vadību 
Šauļu aviobāzē. Misiju no 
Šauļu aviobāzes atbalstīs 
Francijas Gaisa spēki, kas uz 
Baltijas valstīm nosūtīs savus 
spēcīgākos iznīcinātājus. Polijas 
Gaisa spēki, kas kopš 1. oktobra 
pastiprinājuši patrulēšanas 
misiju Baltijas valstu gaisa 
telpā, līdz 31. martam 
paliks Lietuvā ar četriem 
iznīcinātājiem F-16. Savukārt 
Francija pirmo reizi uz Lietuvu 
nosūtīs četrus iznīcinātājus 
“Rafale”.

ASV administrācija ir 
apstiprinājusi 40 taktisko 
raķešu “AIM 9X Block II” un 48 
aviobumbu “AGM-154 Joint 
Standoff Weapon” pārdošanu 
Somijai par 323 miljoniem 
ASV dolāru, paziņojusi ASV 
Aizsardzības ministrija. 
“Ierosinātā pārdošana uzlabos 
Somijas “gaiss-gaiss” tipa un 
“gaiss-zeme” tipa ieroču  
spējas un pozitīvi ietekmēs  
ASV attiecības ar 
Ziemeļvalstīm,” teikts 
Pentagona paziņojumā. 

Irānā protestos, kas 
aizsākās pēc 22 gadus vecās 
Mahsas Amini nāves 16. 
septembrī tikumības policijas 
apcietinājumā, dzīvību 
zaudējuši vairāk nekā 300 
cilvēku, trešdien pavēstīja 
Revolūcijas gvardes ģenerālis 
Amirali Hadžizade. “Valstī visus 
ir ietekmējusi šīs sievietes 
nāve. Man nav jaunāko datu, 
bet uzskatu, ka mums kopš šī 
notikuma valstī ir vairāk nekā 
300 nogalināto, arī bērni,” 
apliecināja ģenerālis.

“Augstsprieguma tīkls” prognozē milzu zaudējumus

CVK lietā figurē desmit personas ATVĒL LĪDZEKĻUS 

Noraida ministru 
biedru ieceri

sadārdzinājuma kompensēšanai


