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16. septembrī
1736. Miris vācu fiziķis 
Gabriels Daniels Fārenheits, 
spirta un dzīvsudraba 
termometru izgudrotājs. 

1978. Zemestrīcē Irānā 
gāja bojā apmēram 25 000 
cilvēku. 

1994. Korporācijai 
“Exxon” piesprieda 
samaksāt 5 miljardus 
dolāru par tankkuģa 
“Exxon Valdez” katastrofas 
nodarītajiem zaudējumiem 
Aļaskas ekoloģijai. 

1996. Rumānija un 
Ungārija parakstīja līgumu 
par gadsimtiem ilgo 
nesaskaņu atrisināšanu 
starp abām kaimiņvalstīm, 
lai tās varētu iestāties 
NATO un Eiropas Savienībā. 

ŠAJĀ DIENĀ
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Trīs modeļi pedagogu algu aprēķināšanai
Izglītības un zinātnes 

ministrija izstrādājusi pe-
dagogu darba samaksas trīs 
jaunu aprēķināšanas modeļu 
piedāvājumu, rosinot atteik-
ties no principa “nauda seko 
skolēnam”.

Izglītības un zinātnes minis-
tre Anita Muižniece vakar pa-
vēstīja, ka aptuveni katra piektā 
skolotāja slodze ir mazāka par 
15 darba stundām nedēļā, tur-
klāt šai problemātikai ir būtiska 
sasaiste ar mazajām skolām, 
kas ne tikai dārgi izmaksā, bet 
arī neļauj pedagogam strādāt 
normālu darba slodzi ļoti mazā 
skolēnu skaita dēļ. Vienlaikus 
esošais modelis veicina pieeju 
“daudz mazu skolu” daudziem 

skolotājiem, nemudinot uz “kri-
tiski svarīgā atbalsta personāla 
piesaisti”.

Muižniece prezentēja trīs 
iespējamos sistēmas finansēša-
nas modeļus. Pirmais noteiktu 
pāreju uz principu “nauda seko 
klasei”. Šī pieeja veidota, rēķi-
not finansējumu klasei skolā. 
Vienlaikus Muižniece atzina, ka 
tas nerisinātu ilgstošās skolu 
tīkla problēmas, kā arī nemoti-
vētu pašvaldības. Finansējums 
tiktu aprēķināts skolai, mazinot 
skolēnu skaita izmaiņu ietekmi. 
Šis modelis IZM ieskatā būtu 
izdevīgs skolām, minimāli mai-
noties skolēnu skaitam. Šāda 
modeļa risks ir iespējamais mo-
tivācijas trūkums efektivitātes 

nodrošināšanai. 
Otrais modelis nozīmē prin-

cipu “klase pašvaldībā”, kas pa-
redzētu nepieciešamību noteikt 
normētās klases izmēru. IZM 
ieskatā šāds modelis mudinātu 
pašvaldības optimizēt skolu tīk-
lu, kā arī veicinātu atbildību par 
izglītības kvalitāti. Pašvaldī-
bām būtu lielāka loma kvalita-
tīvas izglītības nodrošināšanā. 
Pašvaldība saņemtu naudu tikai 
konkrētām izmaksu grupām: 
mācību plāna īstenošanai, kā 

arī atbalsta pasākumu un ad-
ministrācijas izmaksām. 

Savukārt trešais modelis, ko 
ministre raksturoja kā “vien-
kāršu un saprotamu”, paredzētu 
noteikt vidējā viena izglītojamā 
izmaksas, mērķdotācijas sadalī-
jumu nododot pašvaldību pār-
ziņā. Pašvaldībai jāveido sava 
stratēģija izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai un vadībai, kā 
arī skolu tīkla uzturēšanai. Šis 
modelis paredzētu visu pušu 
ciešu sadarbību.w

Eiropas Komisijas priekšsē-
dētāja Urzula fon der Leiena 
vakar Eiropas Parlamentā gads-
kārtējā uzrunā par stāvokli Ei-
ropas Savienībā cildināja vakci-
nācijas kampaņu blokā. “Mēs to 
izdarījām pareizā veidā, jo mēs 
to izdarījām eiropiešu veidā,” 
sacīja Leiena. ES ir vakcinēti 
vairāk nekā 70% pieaugušo 
iedzīvotāju, viņa norādīja. 
Tajā pašā laikā aptuveni puse 
no ES saražotajām Covid-19 
vakcīnām – aptuveni 700 mil-
joni devu – nosūtītas uz 130 
valstīm ārpus bloka, atšķirībā 
no citiem bagātajiem reģioniem, 
sacīja Leiena. Viņa pavēstīja, 
ka tagad galvenā prioritāte ir 
paātrināt vakcināciju pasaulē 
un ES ziedos vēl 200 miljonus 
vakcīnu devu zemu ienākumu 
valstīm līdz 2022. gada vidum 
papildus jau apsolītajiem 250 
miljoniem devu. Leiena arī 

apsolīja palielināt humāno pa-
līdzību Afganistānai par 100 
miljoniem eiro.

Savā uzrunā EK priekšsē-
dētāja arī paziņoja, ka ES būtu 
jāaizliedz importēt produktus, 
kuru ražošanā izmantots pie-
spiedu darbs. “Mēs nekad ne-
varam pieņemt, ka cilvēki tiek 
spiesti ražot produktus un ka 
šie produkti nonāk pārdošanā 
veikalos šeit Eiropā,” sacīja Leie-
na. Viņa paziņoja, ka ierosinās 
pieņemt ES šādu aizliegumu. 
Leiena arī paziņoja, ka kopā ar 
Francijas prezidentu Emanu-
elu Makronu nākamgad orga-
nizēs ES samitu, kas būs vel-
tīts aizsardzības jautājumiem. 
Makrons atbalsta ideju par lie-
lāku ES militāro autonomiju, un 
straujais Afganistānas valdības 
sabrukums pēc ASV un sabied-
roto spēku aiziešanas saasinājis 
Briselē debates par ES lomu.w

Latvijā palielinās dažādu 
vēža formu pacientu skaits, 
tomēr ārstēšanas iespējas jop-
rojām ir ievērojami sliktākas 
nekā citās Eiropas valstīs, va-
kar, atklājot kampaņu “Vēzis 
jāuzvar”, atzina vēžu pacientu 
pārstāvji. Pacientu biedrības 
“Dzīvības koks” vadītāja Gunita 
Berķe uzsvēra, ka, runājot par 
onkoloģisko saslimšanu ārstēša-
nu, situācija nav mainījusies 
jau vairākus gadus – lai arī 
medicīna attīstās, parādās 
daudz jaunu medikamentu 
onkoloģisko pacientu ārstē-
šanā, kompensējamo zāļu bu-
džets daudzu gadu laikā pa-
liek gandrīz nemainīgs. Šim 
gadam, pēc viņas teiktā, vēža 
pacientu ārstēšanai nepiecieša-
mi vēl papildu 10 miljoni eiro, 
kas tikšot ņemti jau no nākamā 
gada budžetā paredzētajiem lī-

dzekļiem. Nākamajam gadam 
turpretim nepieciešami vismaz 
64 miljoni eiro, tomēr nav zi-
nāms, vai ar to varētu pietikt. 

Tikmēr melanomas pacien-
te, melanomas pacientu at-
balsta biedrības “Soli priekšā 
melanomai” pārstāve Sondra 
Zaļupe izcēla, ka vēzis ir ne ti-
kai fiziskā saslimšana, bet tas 
ir ļoti grūti arī psiholoģiski, un 
tas, ka pacientam, lai izdzīvotu, 
jālūdz sabiedrības palīdzība, ir 
vēl grūtāk. “Nevajadzētu būt tā, 
ka tikai tāpēc, ka esi latvietis, 
pilsonis, maksājis nodokļus, tu 
nevari saņemt to pašu ārstēša-
nos, ko tavs draugs Igaunijā vai 
Lietuvā,” salīdzināja Zaļupe. Viņa 
uzsvēra, ka valstī onkoloģisko 
pacientu ārstēšanā daudz kas at-
risināsies tajā brīdī, kad pirmajā 
vietā noliks cilvēku, nevis naudu, 
sistēmu vai birokrātiju.w

Latvija. Viena cilvēka tiesības 
un intereses arī Covid-19 
pandēmijas laikā nevar prevalēt 
pār plašākas sabiedrības tiesībām 
uz veselību un dzīvību, akcentēja 
tiesībsargs Juris Jansons. 
Tiesībsarga birojā regulāri ienāk 
iedzīvotāju jautājumi un kritika 
par valstī īstenotajiem Covid-19 
ierobežošanas pasākumiem. 
“Ja slimnīca kādā brīdī nonāktu 
neapskaužamā situācijā, ka nevar 
nodrošināt visu pakalpojumu 
sniegšanu, tad parādās jautājums, 
kā nodrošināt cilvēku tiesības 
uz dzīvību.” Viņa ieskatā varētu 
runāt par vakcinācijas pienākuma 
noteikšanu atsevišķām profesijām, 
kas ir ciešā kontaktā ar cilvēkiem. 

Polija vēlas, lai Eiropas 
Savienība beidz jaukties tās 
iekšējās lietās, bet negrasās 
pamest bloku, vakar paziņoja 
Polijas vicepremjers un valdošās 
konservatīvās partijas “Likums 
un taisnīgums” līderis Jaroslavs 
Kačiņskis. Viņš šādu viedokli 
paudis pēc vairāku augsta ranga 
partijas “Likums un taisnīgums” 
amatpersonu mājieniem par 
Polijas iespējamo izstāšanos no 
ES, pieaugot saspīlējumam starp 
Briseli un Varšavu par Polijas 
tiesu reformām. Eiropas Komisija 
ir lūgusi ES augstāko tiesu katru 
dienu piemērot Polijai sodanaudu, 
līdz tā apturēs pretrunīgi vērtētās 
reformas. 

Latvija. Papildu vakcinācija 
pret Covid-19 Latvijā varētu būt 
nepieciešama aptuveni 10 000 
cilvēku ar būtiski novājinātu 
imūno sistēmu, vakar sacīja 
Nacionālā veselības dienesta 
vadošā eksperte veselības 
aprūpes jautājumos Līga Gaigala. 
Iedzīvotāji ar būtiski novājinātu 
imūno sistēmu par papildu 
vakcīnas devas saņemšanu 
aicināti sazināties ar savu ģimenes 
ārstu. Arī NVD, izmantojot īsziņas 
un e-pastu, plāno informēt šādus 
pacientus par iespēju saņemt 
papildu devu. 

Leiena cildina vakcinācijas kampaņu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atcēlusi pagaidu noregulējumu, 
kas paredz uz Latvijas un Balt-
krievijas robežas nonākušajiem 
ārzemniekiem nodrošināt pār-
tiku un medicīnisko aprūpi, lai 
gan Latvijas puse nepiecie-
šamības gadījumā palīdzību 
sniegs arī turpmāk. Ārlietu mi-
nistrijas parlamentārā sekretāre 
Zanda Kalniņa-Lukaševica pa-
stāstīja, ka ĀM iepriekš sniegusi 
atbildes ECT, kurā izskaidrojusi, 
ka uz Latvijas un Baltkrievijas 
robežas nav neitrālā josla, bet ir 
stingra robežas līnija. Tāpat jau 
līdz šim Latvijas puse ir sniegusi 
individuālo palīdzību robežas tu-
vumā esošajiem ārzemniekiem. 
Pilsonības, migrācijas un sabied-

rības saliedētības komisijā Valsts 
robežsardzes priekšnieks Guntis 
Pujāts paziņoja, ka iepriekš Latvi-
jas un Baltkrievijas robežas tuvu-
mā uzturējās ārzemnieku grupas, 
taču patlaban šīs apmetnes jau ir 
likvidētas un “nav neviena grupa, 
kas dzīvotu uz robežas līnijas.” 
Tikmēr no iekšlietu ministres 
Marijas Golubevas paustā izriet, 
ka pastāvīgā žoga celtniecība uz 
robežas ar Baltkrieviju paredzēta 
bez atvieglotas iepirkuma pro-
cedūras izmantošanas. Pagaidu 
žoga būve tiks sākta, visticamāk, 
septembrī un pašlaik ir paraks-
tīts līgums par dzeloņstiepļu 
iegādi pagaidu žogam, norādīja 
ministre. Pašlaik notiekot cenu 
aptauja.w

Atceļ pienākumu nodrošināt 
migrantus pie robežas

Vēža ārstēšanas iespējas 
Latvijā joprojām sliktas

Londonā izveidotas ledus skulptūras, lai liktu aizdomāties 
par ūdens pieejamību un klimata pārmaiņu draudiem. 

Ūdens


