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24. septembrī
1493. Kristofers 
Kolumbs uzsāka savu otro 
ceļojumu uz jauno pasauli.

1988. Kanādietis 
Bens Džonsons Seulas 
olimpiskajās spēlēs 
pārspēja pasaules rekordu 
100 metru skrējienā, veicot 
distanci 9,79 sekundēs. Pēc 
sešām dienām Džonsonam 
par dopinga lietošanu 
medaļu atņēma.

1991. Tika izdots grupas 
“Nirvana” ietekmīgais 
albums “Nevermind”.

1996. 89 gadu vecumā 
mira krievu spiegs 
Pāvels Sudoplatovs, kurš 
nozaga ASV atomieroča 
izgatavošanas plānus un 
organizēja Ļeva Trocka 
slepkavību.
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Nākamgad varētu celt 
atalgojumu pedagogiem, 
medicīnas, iekšlietu sistēmas 
un kultūras nozares darbinie-
kiem, aģentūrai LETA pastās-
tīja Nacionālās apvienības 
(NA) līderis Raivis Dzintars.

Lūgts komentēt 2022. gada 
budžeta projektu un NA pozīcijas, 
par kurām izdevās panākt vieno
šanos, politiķis atklāja, ka viņa 
politiskais spēks ļoti principiāli 
iestājās par kultūras darbinieku 
atalgojuma celšanu, pielīdzinot 
to vidējam atalgojumam publis
kajā sektorā. Tāpat viņš minēja, 
ka panākta vienošanās par sa
mazinātu pievienotās vērtības 
nodokli (PVN) drukātajai presei 

un grāmatām, arī mājokļa prog
rammai un dažādiem demogrā
fijas pasākumiem, kā arī izdevies 
vienoties par atbalstu ģimenēm 
ar bērniem. Savukārt no prioritā
tēm ārpus NA atbildības jomām 
partneriem izdevies vienoties par 
pedagogu, medicīnas un iekšlietu 
sistēmas darbinieku atalgojuma 
pieaugumu. “Mēs bijām sabied
rotie ikvienam, kurš par šīm lie
tām iestājās,” akcentēja Dzintars, 
vienlaikus piebilstot, ka koalīcija 
vienojusies arī par darbaspēka 
nodokļa sloga samazināšanu.

Vaicāts, vai kopumā par bu
džeta projektu jau panākta vie
nošanās vai arī palikušas kādas 
nianses, NA līderis atzīmēja, ka 

par visu vienošanās būs panākta, 
kad Saeima būs balsojusi galīgajā 
lasījumā. Viņš skaidroja, ka parla
mentā vienmēr notiek kaut kādas 
izmaiņas un ka šobrīd Ministru 
kabinets pat par budžeta projektu 
nav balsojis. Stāstot par budžeta 
sarunu procesu, Dzintars teica, 
ka tās intensīvi sākās augustā, 
taču tieši pēdējās nedēļas laikā 
vērojams ļoti straujš progress, 
koalīcijas partijām tuvojoties pie 
kopīgas izpratnes.

Vaicāts, kādas ir būtiskākās 
izmaiņas, kas iedzīvotājus va
rētu nākamgad sagaidīt, par
lamentārietis atzina, ka nebūs 
jaunu būtisku nodokļu izmaiņu 
vai reformu, tā vietā paredzēta 

darbaspēka nodokļa mazināšana. 
Dzintars stāstīja, ka izskanējuši 
dažādi viedokļi, kā to darīt, tomēr 
konceptuāli puses vienojušās, ka 
nodokļu slogs kļūs draudzīgāks 
un konkurētspējīgāks.

Salīdzinot šī gada budžeta sa
runas ar citiem gadiem, Dzintars 
īpašas izmaiņas nesaskatīja. Viņš 
atklāja, ka katru gadu ir posmi, 
kad liekas, ka ir sasniegta bezize
ja un vienošanās ir neiespējama. 
“Tā ir teju katru reizi budžeta vei
došanā. Taču soli pa solim, caur 
sanāksmēm, kurās var “baltiem 
dūmiem” diskutēt, beigās pie vie
nošanās nonācām,” stāstīja NA 
līderis. Viņš ir pārliecināts, ka 
līdzsvars budžetā tiks atrasts.w

Saeima vakar galīgajā la
sījumā atbalstīja parlamenta 
Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas izstrādātos grozīju
mus “Saeimas vēlēšanu likumā”, 
kas paredz atļaut iedzīvotājiem 
piedalīties Saeimas vēlēšanās 
ar eID karti.

Grozījumi izstrādāti, lai 
nodrošinātu personai tiesī-
bas piedalīties Saeimas vēlē-
šanās, ja tās rīcībā vienīgais 
personu apliecinošais doku-
ments ir personas apliecība 
jeb eID karte.

Komisijas sagatavotajā li
kuma izmaiņu anotācijā teikts, 
ka šobrīd spēkā esošā vēlētāju 

reģistrācijas kārtība Saeimas 
vēlēšanās paredz tiesības iz
vēlēties jebkuru vēlēšanu iecir
kni, kur par dalību vēlēšanās 
izdara atzīmi vēlētāja pasē. 
Tas nozīmē, ka persona nevar 
piedalīties Saeimas vēlēšanās, 
ja tās rīcībā vienīgais personu 
apliecinošais dokuments ir eID 
karte.

Ievērojot minēto, faktiski 
eID karte pilngadīgam Latvi
jas pilsonim valsts teritorijā ne
sniedz visas tās pašas iespējas, 
kas ir pieejamas ar pasi, tādējā
di ierobežojot personas tiesību 
īstenošanu, uzskata grozījumu 
autori.w

Ziemeļamerikas, Dienvid
amerikas un Karību reģiona fut
bola konfederācija CONCACAF 
izmeklēs Surinamas viceprezi
denta Ronija Brunsvika došanos 
laukumā CONCACAF līgas spē
lē viņam piederošā kluba “Inter 
Moengotapoe” sastāvā pret Hon
durasas vienību “CD Olimpia”. 
Hondurasas komanda šajā spēlē 
uzvarēja ar 6:0, bet 60 gadus ve
cais Brunsviks laukumā devās 
ar komandas kapteiņa apsēju.

Ziemeļamerikas sporta me
dijs “ESPN” ziņo, ka Surinamas 

viceprezidents ierakstījis 
savu vārdu vēsturē, jo kļuvis 
par vecāko spēlētāju starp-
tautiskās klubu sacensībās.

Tomēr sociālajos tīklos pub
licētā video sižetā redzams, kā 
R. Brunsviks “CD Olimpia” ko
mandas ģērbtuvē sniedz pagai
dām neidentificētiem cilvēkiem 
naudas zīmes, pirms pamet tel
pu ar Hondurasas kluba kreklu 
rokās. 

Šī iemesla dēļ CONCACAF 
bažījas par godīguma un stingru 
morāles principu ievērošanu. w

Saeima galīgajā lasījumā at
balstīja jauno Latvijas Bankas 
likumu, kā arī pavadošo likuma 
grozījumu paketi, kas paredz 
Finanšu un kapitāla tirgus ko
misijas (FKTK) pievienošanu 
Latvijas Bankai. Latvijas Ban
kas prezidents Mārtiņš Kazāks 
deputātiem iepriekš Saeimas 
Budžeta komisijas sēdē sacīja, 
ka centrālās bankas apvieno
šana ar finanšu un kapitāla 
sektora uzraudzības iestādi 
dos vairākus ieguvumus. To
starp, apvienojot abu insti-
tūciju personāla zināšanas 
un prasmes, varēs efektīvāk 
veicināt finanšu stabilitā-
ti un mazināt sistēmiskos 
riskus, būs vispusīgāks ska-
tījums uz pārmaiņām finan-
šu un kapitāla tirgū, kā arī 
varēs nodrošināt efektīvāku 
rīcību satricinājumu un krī-
zes situācijās.

Tāpat būtiski, ka samazinā
sies administratīvās procedūras 
un būs mazākas personāla, fi
nanšu un materiāltehnisko re
sursu izmaksas, teica Kazāks.w

ASV lielpilsētā Ņujorkā, kā arī 
Parīzē, Lagosā, Riodežaneiro, 
Sidnejā un Mumbajā popmūzikas 
spožākās zvaigznes, arī Billija Ailiša, 
Eltons Džons un BTS, sestdien 
muzicēs akcijas “Global Citizen 
Live” koncertos, kas tiek rīkoti 
centienos pievērst uzmanību 
klimata pārmaiņām, vienlīdzīgām 
vakcinācijas iespējām un badam. 
Koncerti tiks pārraidīti visā pasaulē. 
Popzvaigznes mudinās spert 
apņēmīgus soļus nākammēnes 
gaidāmajā G20 samitā un 
novembrī gaidāmajā klimata 
forumā COP26 Ņujorkā.

Pakistānas ziemeļrietumos 
trešdienas vakarā sprādzienā 
cietusi meiteņu skola, teroristiem 
Pakistānā pirmo reizi pēc vairāku 
gadu pārtraukuma atkal sarīkojot 
uzbrukumu meiteņu izglītības 
iestādei. Sprādziens noticis Tankas 
pilsētā līdzās Dienvidvaziristānas 
reģionam Afganistānas pierobežā, 
kas ilgus gadus bijis bāze ar “Al 
Qaeda” saistītajiem kaujiniekiem. 
Sprādzienā daļēji iznīcināta ārējā 
siena un klases telpa, uzbrukumā 
nav cietušo. Pakistānas talibi šajā 
reģionā sarīkoja uzbrukumus 
simtiem meiteņu skolu, līdz 2014. 
gadā armijas operāciju rezultātā to 
aktivitātes izdevās apturēt.

Latvija, turpinot augt 
inficēšanās līmenim ar Covid-19, 
bet daudzās citās Eiropas valstīs 
saslimstībai mazinoties, ir 
pakāpusies līdz 6. vietai starp 30 
Eiropas Savienības (ES) un Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, 
kurās ir visaugstākais inficēšanās 
līmenis ar Covid-19. Latvijā ir 
viena no zemākajām vakcinācijas 
pret Covid-19 aptverēm Eiropā. 
ECDC aplēses par situāciju divās 
iepriekšējās nedēļās no 6. līdz 
19. septembrim liecina, ka Latvijā 
kumulatīvā saslimstība uz 100 
000 iedzīvotāju ir pakāpusies līdz 
316,7 gadījumiem. Augstākais 
saslimstības līmenis ES un EEZ 
valstīs ir Slovēnijā – 651,8 gadījumi 
uz 100 000 iedzīvotāju.

Kopskats no 123 stāvus augstā debesskrāpja “Lotte World Tower” Seulā uz 
daudzdzīvokļu namu masīvu.
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Varēs balsot ar eID karti


