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1768. Izdots pirmais 
“Encyclopædia Britannica” 
izdevums.

1865. ASV konstitūcijā 
izdarīts 13. labojums, kas 
aizliedz verdzību.

1920. Dzimis amerikāņu 
džeza pianists un kompo-
nists Deivs Brubeks.

1956. Notika Melburnas 
olimpisko spēļu ūdenspolo 
mačs starp Ungāriju un 
PSRS, ko dēvē “Asinis ūde-
nī” un uzskata par slavenā-
ko šī sporta veida vēsturē.

2017. ASV prezidents 
Donalds Tramps paziņoja, 
ka Jeruzaleme tiek atzīta 
par Izraēlas galvaspilsētu.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Paziņoti nacionālās kino 
balvas “Lielais Kristaps” nominanti. 
Kategorijā “Labākā pilnmetrāžas 
spēlfilma” sacentīsies režisora 
Viestura Kairiša kinolente “Janvā-
ris,” Lindas Oltes filma “Māsas”, 
Raita un Laura Ābeļu filma “Nemie-
rīgie prāti”, Aika Karapetjana filma 
“Sema ceļojumi” un režisora Uģa 
Oltes filma “Upurga”. Visvairāk no-
mināciju – kopskaitā 12 – saņēmusi 
filma “Janvāris”. Tai seko “Sema 
ceļojumi” ar 11 nominācijām un 
“Nemierīgie prāti” ar 10 nominā-
cijām. Balvu par mūža ieguldījumu 
filmu mākslā šogad piešķirs kino-
dramaturgam Alvim Lapiņam.

Latvijā mazumtirdzniecības 
apgrozījums oktobrī, salīdzinot 
ar attiecīgo mēnesi pirms gada, 
palielinājies par 5,7%, tai esot 
starp desmit Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, kur šajā periodā re-
ģistrēts kāpums, liecina statistikas 
biroja “Eurostat” dati. Straujāks 
kāpums oktobrī salīdzinājumā 
ar 2021. gada desmito mēnesi 
reģistrēts vien Slovēnijā (+8,5%) 
un Maltā (+7,2%), bet lielākais 
samazinājums bijis Dānijā (–9,5%), 
Zviedrijā (–6,4%) un Beļģijā 
(–5,7%). Igaunijā mazumtirdznie-
cības apgrozījums oktobrī bijis par 
4% mazāks nekā pirms gada, bet 
Lietuvā fiksēts 3% kritums. Dati 
nav pieejami par Čehiju, Grieķiju, 
Itāliju un Rumāniju.

Austrija. Naftas ieguvējvalstu 
alianse OPEC+ saglabās līdzšinē-
jo naftas ieguves līmeni, lai gan 
jaunas sankcijas Krievijas energo-
resursiem tirgū rada neskaidrības. 
OPEC+ valstis sanāksmē Vīnē no-
lēma saglabāt oktobrī apstiprināto 
kursu, ka līdz 2023. gada beigām 
naftas ieguve būs samazināta par 
diviem miljoniem barelu dienā. 
Oktobrī OPEC+ lēmumu pamatoja 
ar “tirgus apsvērumiem”, lai stabi-
lizētu globālo naftas tirgu. Nākamā 
OPEC+ sanāksme gaidāma 4. jūni-
jā, pausts alianses paziņojumā, pie-
bilstot, ka “varam sanākt jebkurā 
laikā un pieņemt tūlītējus papildu 
pasākumus”, ja būs nepieciešams 
reaģēt uz notikumu attīstību tirgū.

Savāc parakstus par algu iesaldēšanu
Sabiedrības iniciatīvu 

portālā Manabalss.lv savāk-
ti 10 000 parakstu par atal-
gojuma apmēra iesaldēšanu 
Valsts prezidentam, minis-
triem, deputātiem “un citiem 
tautas kalpiem”.

Kā iniciatīvas autore norādī-
ta Nora Freimane, kura mudina 
iesaldēt valsts vadošo amatper-
sonu un tautas priekšstāvju algas 
to līdzšinējā apmērā un algu pa-
celšanu atlikt līdz brīdim, kamēr 
stabilizējas ekonomiskā situācija 
valstī – ir apturēts inflācijas kā-
pums, kā arī inflācija samazināta 
līdz samērīgam līmenim, ir pār-
varēta krīze, kas saistīta ar gāzes 
un elektrības cenu kāpumu. Ini-
ciatīvā akcentēta vēlme no tautas 

kalpiem vispirms sagaidīt kon-
krētu rīcību tautas labā – izvest 
valsti un tās iedzīvotājus cauri 
šim sarežģītajam un izaicinājumu 
pilnajam laikam, un tikai tad 
spriest par nepieciešamību celt 
savas algas. “Lai valdošā elite so-
lidarizējas ar tautu un veselām 
nozarēm un arī atturas no savu 
personīgo ienākumu pieauguma, 
pat ja to paredz likums,” teikts 
idejas pieteikumā.

Pērn pieņemtās atlīdzības 
reformas rezultātā 2023. gada 
valsts budžeta projektā, kurš vēl 
būs jāizskata jaunajai Saeimai, 
papildus aptuveni trīs miljoni 
eiro novirzīti algu celšanai poli-
tiskajiem amatiem. Rezultātā no 
2023. gada premjera alga kāps 

par 52%, pārējiem ministriem 
– par 42%, savukārt Saeimas 
priekšsēdētājam – pat par 75%, 
tikmēr ministriju ierēdņu algām, 
kuru celšana bija atlīdzības refor-
mas galvenais mērķis, budžetā 
nauda nav iedalīta.

Nākamgad Valsts prezidents, 
premjers un Saeimas priekšsēdē-
tājs saņems gandrīz 8000 eiro 
mēnesī pirms nodokļu nomak-
sas. Visiem tas ir kāpums par 
vairākiem desmitiem procentu, 
salīdzinot ar šo gadu, bet Saei-
mas priekšsēdētājam algas pie-
augums ir pat par 75%, ņemot 
vērā, ka deputātu algas pēdējos 
gados bijušas iesaldētas.

Nākamā gada budžetā Saei-
mas deputātu algām paredzētā 

summa pieaugusi no 4 406 436 
eiro līdz 6 482 055 eiro jeb par 
diviem miljoniem eiro, savukārt 
Valsts kancelejai ministru un 
premjera parlamentārā sekretāra 
algas kāpums izmaksās nepil-
nu pusmiljonu eiro. Pieskaitot 
atlīdzības kāpumu pārējiem 
parlamentārajiem sekretāriem 
un Valsts prezidentam, sanāk, 
ka politisko amatu algu celšana 
nākamā gada budžetā izmak-
sās aptuveni trīs miljonus eiro, 
aprēķinājis Latvijas Televīzijas 
raidījums “De facto”. Algu celšanu 
paredz valdībā un Saeimā pagā-
jušajā gadā pieņemtā atlīdzības 
reforma, kas stājās spēkā pirms 
trim mēnešiem un deva tiesības 
iestādēm celt algas.w

Neraugoties uz piegādes 
problēmām, ko radījusi pandē-
mija, ieroču pārdošana pasau-
lē pagājušajā gadā turpinājusi 
pieaugt, secināts Stokholmas 
Starptautiskā miera pētījumu 
institūta ziņojumā. Pasaules 
100 lielāko bruņojuma ražotāju 
apgrozījums 2021. gadā sasnie-
dzis 592 miljardus ASV dolāru 
(561,8 miljardus eiro). Tas ir 
pieaugums par 1,9%, salīdzinot 
ar 2020. gadu. Pieaugums bija 
lielāks nekā 2020. gadā, bet zem 
vidējā pieauguma četros gados 
pirms koronavīrusa pandēmijas.

Visvairāk bruņojumu pār-
devušas ASV kompānijas. 40 
ASV uzņēmumi veidoja 51% no 
pārdošanas apjomiem ziņojumā 

aplūkoto 100 uzņēmumu vidū. 
Otrajā vietā ierindojusies Ķīna, 
kuras daļa strauji pieaugusi līdz 
18%. Lielbritānija pierindojusies 
trešajā vietā ar 6,8%, un Francija 
ceturtajā vietā ar 4,9%. Vācijas 
bruņojuma pārdošanas apjomi 
bija 1,6%, norādīts ziņojumā.

Krievija pirms iebrukuma 
Ukrainā veidoja 3% no pārdoša-
nas apjomiem ziņojumā aplūkoto 
100 uzņēmumu vidū. Lai gan 
viss liecina, ka Krievijas ieroču 
ražotāji šogad kara dēļ pastipri-
nājuši ražošanu, tiem bijis grūti 
sagādāt pusvadītājus. Krievijas 
uzņēmumi arī cietuši no sank-
cijām, kas piemērotas Krievi-
jai saistībā ar tās iebrukumu 
Ukrainā.w

Arī pēc notiesājošā sprieduma 
stāšanās spēkā bijušais Jūrma-
las domes priekšsēdētājs Gatis 
Truksnis paliks Latvijas Zaļās 
partijas (LZP) biedrs. Novembra 
izskaņā stājās spēkā Rīgas apga-
baltiesas pērnā gada 29. novem-
bra spriedums, ar kuru Truksnis 
atzīts par vainīgu apsūdzībā par 
dienesta viltojumu saistībā ar ko-
mandējumu un sodīts ar naudas 
sodu 5000 eiro apmērā.

Vaicāts par Trukšņa tālāko 
atrašanos LZP rindās, partijas 
līderis Edgars Tavars pastāstīja, 
ka partijas valdes vairākuma un 
LZP Jūrmalas nodaļas ieskatā 
bijušais Jūrmalas domes 
priekšsēdētājs jau ir saņē-
mis “ļoti bargu sodu”, zaudējot 
Jūrmalas domes priekšsēdētāja 
un deputāta amatu, kā arī, sa-

maksājot 5000 eiro sodu, un nav 
saņemta rekomendācija viņu iz-
slēgt no partijas. LZP priekšsēdē-
tājs vērsa uzmanību, ka Truks-
nis šādu sodu saņēmis situācijā, 
kad viņš nedz pašvaldībai, nedz 
kādam citam neesot nodarījis 
materiālus zaudējumus ar savu 
rīcību.

Taujāts, vai bijušā Jūrmalas 
domes priekšsēdētāja Trukšņa 
atrašanās partijā nemetīs ēnu uz 
LZP, Tavars to plaši nekomentēja, 
norādot, ka šādi pārmetumi varē-
tu nākt pamatā no politiskajiem 
oponentiem. Stājoties spēkā no-
tiesājošam spriedumam, Truksnis 
zaudēja deputāta amatu un līdz 
ar to arī mēra krēslu. Viņš tagad 
sācis darbu Jūrmalas pilsētas 
administrācijā domes vadības 
padomnieka amatā.w

Nacionālā apvienība (NA) 
vakar valdes sēdē vienbalsīgi 
nolēma par partijas ministru 
amatu kandidātiem virzīt Ilzi 
Indriksoni, Ināru Mūrnieci, 
Nauri Puntuli un Jāni Viten-
bergu.

Par satiksmes ministru 
partija virzīs bijušo ekonomi-
kas ministru Vitenbergu, kurš 
Zemgales vēlēšanu apgabalā 
guvis augstāko vēlētāju atbal-
stu. Līdzās viņam ministrijas 
vadībā strādās parlamentārais 
sekretārs, līdzšinējais zemkopī-
bas ministrs Kaspars Gerhards, 
kurš Satiksmes ministriju vadīja 
no 2009. līdz 2010. gadam.

Aizsardzības ministra ama-
tam NA izvirzījusi Mūrnieci. Po-
litiķe ilgstoši strādājusi Nacionā-
lās drošības padomē un Saeimas 
Nacionālās drošības komisijā. 
Ekonomikas ministrijas vadību 
plānots uzticēt līdzšinējai mi-
nistrei Indriksonei. Arī kultūras 
ministra amatam partija virza 
esošo ministru Puntuli.w

Vācijā, Frankfurtē pie Mainas, ceļā gatavi doties jaunie pasažieru ekspreši “ICE 
3neo”. Pavisam Vācijas dzelzceļa operators “Deutsche Bahn” pasūtījis 73 jaunā modeļa 
vilcienus.

Jaunie

No partijas neizslēgs Bruņojuma pārdošana 
turpina pieaugt

Virza līdzšinējos


