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1888. Holandiešu 
mākslinieks Vinsents van 
Gogs nogrieza daļu savas 
kreisās auss, aiznesa to 
uz bordeli un uzdāvināja 
prostitūtai vārdā Reičela.

1954. Bostonas slimnīcā 
veikta cilvēka nieres pirmā 
transplantācijas operācija.

1990. Slovēnijas 
iedzīvotāji referendumā 
pārliecinoši nobalsoja 
par valsts neatkarību no 
Dienvidslāvijas. 
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Izraēlas politikas veterāns 
Benjamins Netanjahu izveidojis 
jaunu valdību, atgriežoties 
pie varas kā Izraēlas vēsturē 
vislabējākās valdošās koalīcijas 
vadītājs. Pēc uzvaras parlamenta 
vēlēšanās 1. novembrī Netanjahu 
nodrošināja mandātu valdības 
izveidošanai, kuru atbalsta 
ultraortodoksālo jūdaistu 
partijas un ekstrēmi labējo bloks. 
Vēlēšanu rezultāts ļāva viņam 
izbeigt Izraēlas politiskā strupceļa 
laikmetu, kura dēļ nepilnos 
četros gados bija sarīkotas piecas 
vēlēšanas, un nomainīt ideoloģiski 
neviendabīgo koalīciju, kura pērn 
viņu gāza.

Vācijas valdība pēc Eiropas 
Komisijas saņemtā apstiprinājuma 
nacionalizējusi grūtībās nonākušo 
enerģētikas gigantu “Uniper”. 
Vācijas valdība “Uniper” 
iepludinās astoņus miljardus 
eiro un iegādāsies Somijas 
uzņēmumam “Fortum” piederošās 
kompānijas akcijas par 500 
miljoniem eiro, Vācijas valdībai 
iegūstot 98,5% “Uniper” akciju. 
Tāpat Vācijas valdība iecerējusi 
piesaistīt vēl 25 miljardus eiro ar 
papildu “Uniper” akciju emitēšanu 
pēc uzņēmuma pārņemšanas. 
“Uniper” šī gada pirmajos deviņos 
mēnešos strādājis ar 40 miljardu 
eiro zaudējumiem, kas ir vieni no 
lielākajiem zaudējumiem Vācijas 
uzņēmumu vēsturē. Zaudējumi 
tiek skaidroti ar iepērkamās gāzes 
cenu strauju kāpumu pēc tam, 
kad Krievija apturēja dabasgāzes 
piegādes Vācijai.

Lietuvas parlaments vakar 
pieņēma likumu, ar kuru valstī 
pastāvīgi dzīvojošiem Krievijas 
un Baltkrievijas pilsoņiem 
tiek aizliegts saņemt ieroča 
nēsāšanas atļauju. Lietuvas 
parlamenta Nacionālās drošības 
un aizsardzības komitejas 
priekšsēdētājs Laurīns Kasčūns 
nepieciešamību pēc šāda 
noteikuma pamatoja ar to, ka 
ir jānovērš iespējamu diversijas 
grupu veidošanās Lietuvā, ja 
sāktos nemieri. Lietuvā ieroča 
nēsāšanas vai glabāšanas atļauja 
ir 294 Krievijas pilsoņiem un 46 
Baltkrievijas pilsoņiem. Līdzīgs 
ierosinājums tiek izskatīts arī 
Latvijā.

Saeimas Mandātu, ēti-
kas un iesniegumu komisija 
vienojusies aicināt Ministru 
kabinetu atkārtoti izvērtēt 
valsts augstāko amatpersonu 
atalgojuma sistēmu, ņemot 
vērā aktuālo ekonomisko 
situāciju.

Komisija rosinās Saeimu at-
balstīt 10 434 pilsoņu kolektīvā 
iesnieguma par algu iesaldēšanu 
augstākajām valsts amatperso-
nām tālāko virzību, nododot to 
izskatīšanai Ministru kabinetā 
ar uzdevumu atkārtoti izvērtēt 

amatpersonu algu reformu un 
līdz nākamā gada 15. aprīlim 
sniegt parlamentam ziņojumu 
par vērtējuma rezultātiem. Ini-
ciatīvas autori iesniegumā aici-
nājuši iesaldēt Valsts prezidenta, 
Saeimas priekšsēdētāja, Minis-
tru prezidenta, parlamentāro 
sekretāru, ministru un Saeimas 
deputātu algas līdz brīdim, kad 
būs stabilizējusies ekonomiskā 
situācija – apturēts inflācijas 
kāpums, inflācija samazināta 
līdz samērīgam līmenim, kā arī 
ir pārvarēta krīze, kas saistīta 

ar gāzes un elektrības cenu kā-
pumu.

No nākamā gada saskaņā 
ar atlīdzības likumā noteikto 
gaidāms atalgojuma pieaugums 
augstākajām amatpersonām, 
tostarp deputātiem. Pirms trim 
gadiem 13. Saeima bija lēmusi 
līdz savu pilnvaru termiņa bei-
gām deputātu algas nepaaug-
stināt un saglabāt 2019. gada 
līmenī, taču no jaunā gada at-
bilstoši likumam atalgojums 
14. Saeimas deputātiem auto-
mātiski pieaugs.

Pērn pieņemtās atlīdzības 
reformas rezultātā 2023. gada 
valsts budžeta projektā, kurš 
vēl būs jāizskata jaunajai Sa-
eimai, papildus aptuveni trīs 
miljoni eiro novirzīti algu cel-
šanai politiskajiem amatiem. No 
2023. gada premjera alga kāps 
par 52%, pārējiem ministriem 
– par 42%, savukārt Saeimas 
priekšsēdētājam – pat par 75%, 
tikmēr ministriju ierēdņu al-
gām, kuru celšana bija atlīdzī-
bas reformas galvenais mērķis, 
budžetā nauda nav iedalīta.w

ASV prezidents Džo Baidens 
sarunās ar Ukrainas prezidentu 
Volodimiru Zelenski solīja, ka ASV 
atbalstīs Ukrainu, “cik ilgi vaja-
dzēs”. “Ukrainas cīņa ir daļa no 
kaut kā daudz lielāka,” Baidens 
sacīja kopīgā preses konferencē 
ar Zelenski, stāvot viņam blakus. 
Zelenskis, kurš pārsvarā runāja ar 
tulka starpniecību, lika saprast, 
ka viņu nevarēs piespiest pieņemt 
risinājumu, kas atstāj Krievijai 
daļu Ukrainas teritorijas.

Ukrainas prezidents arī 
pateicās Vašingtonai, ka tā 
piekritusi nodot Ukrainai 
zenītraķešu kompleksu “Pat-
riot”, lai palīdzētu atvairīt pa-
stāvīgos krievu raķešu uzbruku-
mus. “Patriot” piegāde iekļauta 
1,85 miljardus lielajā militārās 
palīdzības paketē, par kuru tika 
paziņots brīdī, kad Zelenskis de-
vās vizītē uz Vašingtonu.

Politologs Kārlis Daukšts 
uzskata, ka Zelenska vizīte Va-
šingtonā dod skaidru signālu, ka 
kolektīvie Rietumi ar ASV priekš-
galā uzlūko Ukrainu kā faktisku 
NATO sastāvdaļu. Viņaprāt, Uk-
rainas prezidenta vizīte ASV ir 
vēsturiski nozīmīga, un līdz ar šo 
vizīti Ukraina kļūst par globālās 
stratēģijas nozīmīgu locekli, savu-
kārt Zelenskis tiek uzlūkots par 
pasaules līmeņa politiķi.

Taujāts, vai Ukrainas pre-
zidenta vizīte varētu paātrināt 
un arīdzan palielināt tai sniegto 
atbalstu, Daukšts sacīja, ka ASV 
prezidents Džo Baidens izmantoja 
Zelenska vizīti kā iekšpolitisku 
sviru pret ASV Kongresu. Polito-
logs skaidroja, ka tas bija svarīgs 
solis, jo janvārī mainīsies spēku 
līdzsvars ASV Kongresā, un mili-
tārās palīdzības sniegšana varētu 
kļūt sarežģītāka.w

Tiesa atzinusi, ka Lielbritānijas 
noteiktā kārtība valstī dzīvojošo 
Eiropas Savienības (ES) pilsoņu 
statusa noregulēšanai pēc brek-
sita ir nelikumīga. Iekšlietu mi-
nistrija jau paziņojusi, ka tiesas 
lēmumu pārsūdzēs. Tiesa savu 
spriedumu taisījusi, izskatot 
prasību, ko iesniegusi Neatkarī-
gā uzraudzības pārvalde, kuru 
Lielbritānijas valdība izveidoja 
ES pilsoņu tiesību ievērošanas 
kontrolei pēc izstāšanās no bloka. 
Pārvaldes advokāts Roberts Pal-
mers tiesā norādīja, ka miljoniem 
Lielbritānijā dzīvojošo ES pil-
soņu draud līdzšinējo tiesību 
zaudēšana un ka turpmāk 
pret tiem izturēsies kā pret 
ārvalstniekiem, kas pārkāpuši 
atļauto uzturēšanās termiņu. 
Viņš apgalvoja, ka tas attiecas uz 

aptuveni 2,6 miljoniem cilvēku, 
kas dzīvojuši Lielbritānijā pirms 
breksita pārejas perioda beigām 
2020. gadā un kuriem piešķirts 
«pirmsnoregulējuma statuss”, kas 
tiem ļauj palikt valstī uz ierobežo-
tu laiku. Saskaņā ar iekšlietu mi-
nistrijas izdotajiem noteikumiem 
šie cilvēki var zaudēt uzturēšanās 
tiesības Lielbritānijā, ja piecu gadu 
laikā neiesniegs atkārtotu uzturē-
šanās atļaujas pieprasījumu. Tiesa 
atzina, ka Iekšlietu ministrija tā-
dējādi pakļāvusi ļoti lielu cilvēku 
skaitu neskaidrai nākotnei, jo le-
gālo statusu zaudējušās personas 
būs atkarīgas no ministrijas pie-
ņemtā lēmuma par to turpmāko 
fizisko uzturēšanos Apvienotajā 
Karalistē. Izstrādājot noteikumus, 
ministrija esot nepareizi interpre-
tējusi likumu. w

No 2023. gada pārtrauks 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
organizētās čeku loterijas darbī-
bu. To paredz Saeimā pieņemtais 
likums. Čeku loterijas izbeigša-
nu atbalstīja 80 deputāti, bet 13 
parlamentārieši no balsošanas 
atturējās.

Dalībai loterijā var iesniegt 
līdz 2022. gada 31. decembrim 
izdotus čekus. Čeku loterija tiks 
izbeigta līdz ar 2022. gada čeku 
gada izlozi, kas notiks 2023. gada 
februārī. Čekus varēs iesniegt 
līdz 2023. gada 5. janvārim. 

Izvērtējot ieguvumus no 
čeku loterijas īstenošanas, seci-
nāts, ka sākotnēji tā bija vēr-
tējama kā efektīvs rīks VID 
darbā un ēnu ekonomikas 
mazināšanas jomā, veidojot 
pircēju ieradumu ikdienā piepra-
sīt darījumu apliecinošus doku-
mentus. Tas pozitīvi ietekmēja 
arī valsts budžeta ieņēmumus. 
Sākumposmā iedzīvotāju iesais-
te loterijā bija visai augsta, bet, 
pārejot pirmajai interesei, akti-
vitāte pakāpeniski mazinājusies. 
Čeku loterija tika uzsākta 2019. 
gada 1. jūlijā.w

Kā jau katru gadu, Ziemassvētku vecīši mēdz apciemot visdīvainākās vietas. Šogad 
Okeāna pasaules akvārijā Bangkokā, Taizemē, vecītim pievienojas arī nāra.

Vecītis un nāraVecītis un nāra

Algu celšanu nāksies pārskatīt

Sola atbalstīt, cik ilgi vajadzēs Uzturēšanās noteikumus 
atzīst par pretlikumīgiem

Pārtrauks loteriju


