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14. decembrī
1503. Dzimis franču 
astrologs Nostradams.

1911. Norvēģu pētnieks 
Roalds Amundsens un trīs 
viņa pavadoņi kļuva par 
pirmajiem cilvēkiem, kuri 
sasnieguši Dienvidpolu.

1962. Apdrošinātāji 
Leonardo da Vinči gleznu 
“Mona Lisa” novērtēja uz 
100 miljoniem dolāru.

2004. Francijas 
prezidents Žaks Širaks 
atklāja pasaules augstāko 
tiltu – 343 metrus augsto 
un 2,5 kilometrus garo Milo 
viaduktu.

2015. Losandželosā 
notika zinātniskās 
fantastikas filmas 
“Zvaigžņu kari: Spēks 
mostas” pasaules 
pirmizrāde. Tā ir pirmā 
“Star Wars” franšīzes daļa 
šajā desmitgadē.
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Valdība vakar atbalstīja 
grozījumus “Darba likumā”, kas 
nosaka minimālās algas palieli-
nāšanu no 500 līdz 620 eiro no 
nākamā gada 1. janvāra.

Tāpat grozījumi nosaka 
minimālo algu palielināt 
līdz 700 eiro no 2024. gada 
1. janvāra.

Labklājības ministrs Gatis 
Eglītis (K) pauda, ka darba algai 
jābūt cieņpilnai, lai mazinātu na-
badzības riskus. Viņa vērtējumā, 
jaunajai valdībai arī jāceļ IIN 
neapliekamais minimums šādā 
apmērā, lai uzlabotu konkurēt-
spēju ar Lietuvas un Igaunijas 
algām.

Minimālās algas palielināša-
nu rosināja “Konservatīvo” depu-
tāti Krišjānis Feldmans, Sandis 
Riekstiņš, Jānis Butāns, Reinis 
Znotiņš un Evita Zālīte-Grosa.

Deputāti norāda, ka minimā-
lās algas palielināšana ir viens 
no instrumentiem strādājošo 
nabadzības mazināšanai. Īpaši 
cenu pieauguma apstākļos. Poli-
tiķi atzīmē, ka Lietuvā minimālā 
alga ir 730 eiro un Igaunijā – 654 
eiro.

Oktobra beigās grozījumi 
“Darba likumā” galīgajā lasījumā 
tika pieņemti Saeimā, savukārt 
11. novembrī tos izsludināja arī 
Valsts prezidents Egils Levits.w

Starp noguldītājiem – apmēram 700 Latvijas rezidentu
“Baltic International Bank”, 

kuras darbība atbilstoši Finan-
šu un kapitāla tirgus komisijas 
(FKTK) lēmumam ir apturēta, 
noguldījumi ir apmēram 1580 
klientiem, tostarp apmēram 700 
ir Latvijas rezidenti, vakar pre-
ses konferencē sacīja komisijas 
priekšsēdētāja Santa Purgaile.

Viņa skaidroja, ka lielākā 
daļa noguldītāju saņems visu 
garantēto atlīdzību. 

Purgaile arī atzīmēja, ka 
FKTK meklē risinājumu, kā 
bankas noguldītājiem izmak-
sāt garantētās atlīdzības, iespē-
jams, ka tas tiks darīts bez citas 
kredītiestādes starpniecības.

Tāpat viņa skaidroja, ka tiek 
precizēts, kāda ir noguldījumu 
kopējā summa un cik daudz būs 
jāizmaksā garantētajās atlīdzī-
bās. Bankas aktīvi, pēc operatī-

vajiem datiem, ir pietiekami, lai 
pēc tam Noguldījumu garantiju 
fondā atmaksātu izmaksātās 
atlīdzības.

Ņemot vērā to, ka banka ir 
viena no mazākajām Latvijā 
un tai ir niecīgs klientu skaits, 
ietekmi uz finanšu sektoru ban-
kas slēgšana neatstās.

FKTK padome pirmdien 
ārkārtas sēdē nolēma apturēt 
finanšu pakalpojumu sniegšanu 
“Baltic International Bank”.

Vienlaikus policijas spe-
ciālo uzdevumu vienība, 
izsitot ieejas durvis, pirm-
dienas vakarā ielauzās “Bal-
tic International Bank” ēkā 
Grēcinieku ielā Vecrīgā. Ne-
oficiāla informācija liecina, ka 
kratīšanas notika arī bankas 
amatpersonu dzīvesvietās.

Pēc aģentūras LETA rīcībā 

esošās informācijas, izmeklē-
šanas darbības “Baltic Inter-
national Bank” notikušas kri-
minālprocesā par iespējamu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu le-
galizēšanu lielā apmērā.

Neminot bankas nosauku-
mu, Valsts policijas preses pār-
stāve Ilze Jurēvica aģentūrai 
LETA apstiprināja, ka policija 
izmeklē kriminālprocesu par 
iespējamu noziedzīgi iegūtu lī-
dzekļu legalizēšanu lielā apmē-
rā un pirmdien, 12. decembrī, 
veiktas kriminālprocesuālās 
darbības Rīgā. 

FKTK atzinusi “Baltic Inter-
national Bank” par tādu finan-
šu iestādi, kas ir nonākusi vai 
nonāks finanšu grūtībās, un 
lēmusi neveikt “Baltic Interna-
tional Bank” noregulējumu, pro-
ti, neīstenot pasākumus bankas 

darbības stabilizēšanai.
Šādu lēmumu FKTK pieņē-

musi, jo banka ilgstoši neva-
rēja nodrošināt dzīvotspējīgas 
stratēģijas ieviešanu. Līdzšinējā 
darbības stratēģija neatbilda 
bankas iespējām un nav īste-
nojama, tāpēc banka ilgstoši 
nenodrošināja pelnītspējīgu biz-
nesa modeli. Tāpat bankai bijuši 
nopietni iekšējās pārvaldības 
trūkumi, tostarp noziedzīgi ie-
gūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un proliferācijas fi-
nansēšanas novēršanas jomā.

Banka šogad deviņos mē-
nešos strādāja ar 7,186 miljonu 
eiro zaudējumiem. Tās aktīvi 
2022. gada 30. septembrī bija 
195,29 miljoni eiro. Septembra 
beigās “Baltic International 
Bank” kapitāla un rezervju ap-
mērs bija 33,519 miljoni eiro.w

Baltkrievijas Aizsardzības 
ministrija pēc valsts autoritārā 
līdera Aleksandra Lukašenko 
rīkojuma izsludinājusi pēkšņu 
armijas kaujas spēju pārbaudi, 
ministrija pavēstīja platformā 
Telegram. Karaspēkam īsā laikā 
būs jāizvietojas norādītajos 
rajonos, tur jāveic inženierdarbi, 
jāorganizē apsardze un 
aizsardzība, kā arī jāizveido tilti, 
lai pārceltos pār Nemūnas un 
Berezinas upēm. ASV domnīca 
“Kara studiju institūts” (ISW) 
uzskata, ka Maskava vērš 
spiedienu pret Baltkrieviju, 
lai piespiestu to iesaistīties 
uzbrukuma operācijā pret 
Ukrainu. 

Norvēģijā katrs piektais 
automobilis ir elektroauto, 
un šāds videi draudzīgo 
spēkratu īpatsvars sasniegts 
mazāk nekā trīs gados, ziņo 
valsts Elektrisko automašīnu 
asociācija. Asociācija norāda, 
ka bija nepieciešami desmit 
gadi, lai elektrisko automobiļu 
īpatsvars valstī sasniegtu 10%, 
taču mazāk nekā trīs gados 
šis īpatsvars ir dubultojies un 
sasniedzis 20%. Elektroauto 
tirgus daļa Norvēģijā 30% 
robežu varētu sasniegt divos 
gados, prognozē asociācija.

Lielbritānijā vakar 
streikoja tūkstošiem 
dzelzceļa darbinieku, tādējādi 
cenšoties panākt atalgojuma 
palielināšanu. Streiki, kurus 
rīko Dzelzceļa, kuģniecības 
un transporta darbinieku 
arodbiedrība (RMT), šonedēļ tiks 
rīkoti divos 48 stundu periodos 
– no otrdienas līdz trešdienai un 
no piektdienas līdz sestdienai. 
Tāpat papildu streiki plānoti 
Ziemassvētkos un janvāra 
sākumā.

Stīvena Spīlberga režisētās leģendārās kinofilmas “Citplanētietis” varoņa E. T. 
mehatroniskais modelis jau drīzumā būs iegādājams izsolē, kas norisināsies Bever-
lihilsā, Kalifornijā. Mediji vēsta, ka ikviens savā īpašumā var iegādāties filmas burvību 
radījušo tēlu, ja vien pircēja rīcībā ir lieki 2–3 miljoni ASV dolāru.

PĀRDOŠANĀ

Latvijas mūzikas ierakstu 
gada balvai “Zelta mikrofons 
‘23” izvērtēšanai šogad iesniegti 
156 albumi, ko decembrī izvērtēs 
žūrija 44 cilvēku sastāvā. “Zelta 
mikrofons ‘23” nominanti svi-
nīgā pasākumā tiks paziņoti 
12. janvārī.

Albumi tiek vērtēti 11 žanru 
kategorijās, atsevišķi tiek izdalīta 
debija, albuma dizains un dzies-
mas. Žūrija vērtē arī audiovizu-
ālo veikumu kategorijās video un 
koncertieraksts. No visu albumu 
kategoriju līderiem tiek balsots 
par gada albumu. Radiostacijās 
visspēlētākā dziesma saņems ap-
balvojumu kategorijā “Radio hits”, 
savukārt jaunajā nominācijā 
“Straumētākais ieraksts ar “Elek-
trum”” tiks apbalvota mūzikas 
straumēšanas vietnēs visvairāk 
spēlētā dziesma vai skaņdarbs. 
Klausītāji saviem muzikālajiem 
favorītiem var piešķirt simpāti-
ju balvu, piedaloties “”Elvi” gada 
dziesmas” balsojumā, kas noslēg-
sies ceremonijas laikā.w

Valdība otrdien lēma reorga-
nizēt Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmiju (LSPA), to integrējot 
Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).

LSPA joprojām būs ar savu 
akadēmisku un zinātnisku auto-
nomiju un saglabās nosaukumu 
un simboliku, lai attīstītu pēt-
niecības izcilību veselības un 
sporta zinātņu nozarē, līdz ar to 
arī valsts sporta politikas jomu.

Plānots, ka LSPA tiks reorga-
nizēta no 2026. gada 1. janvāra, 
kad tā turpinās pastāvēt kā RSU 
struktūrvienība.

IZM uzsver, ka Ministru ka-
bineta noteikumi “Zinātniskās 
darbības bāzes finansējuma 
piešķiršanas kārtība” neparedz 
piešķirt zinātnes bāzes finansē-
jumu zinātniskajām institūci-

jām, kuru novērtējums ir 1 vai 
2, proti, LSPA, Banku augstskolai, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
jai, Liepājas Universitātei, taču 
zinātnes bāzes neesamība 
būtiski apdraud augstskolas 
iespējas īstenot “Augstskolu 
likumā” noteiktos kritēri-
jus zinātniskās darbības un 
tehnoloģiju pārneses procesa 
nodrošināšanai kā zinātnis-
kajām institūcijām.

Ministrija, ievērojot noteikto 
kārtību un labas pārvaldības 
principus, paredz iesniegt jautā-
jumu saskaņošanai ar iesaistī-
tajām augstskolām, Augstākās 
izglītības padomi un ministrijām. 
Kad jautājums tiks saskaņots, 
tad tas tiks virzīts uz Ministru 
kabinetu izskatīšanai.w

LSPA pievienos RSUMinimālo algu 
palielinās līdz 620 eiro

Sāk vērtēt ierakstus


