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12. oktobrī
1196. Mira Ikšķiles pir-
mais bīskaps Meinards.

1492. Kristofera Kolum-
ba ekspedīcija Karību jūrā 
sasniedz Bahamu salas. 
Kolumbs bija pārliecināts, ka 
sasniedzis Austrumāziju.

1681. Londonā kādu 
sievieti publiski nopēra par 
iesaistīšanos politikā.

1960. Padomju Savienī-
bas līderis Ņikita Hruščovs, 
ANO Ģenerālās Asamblejas 
debašu laikā pārskaities par 
Filipīnu apgalvojumu, ka 
PSRS Austrumeiropā īsteno 
koloniālisma politiku, novilka 
kurpi un vairākas reizes sita 
ar to pa galdu.

1999. Piedzima pasaules 
sešmiljardais iedzīvotājs.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Pašvaldības nevienojas ar valdību par IIN
Lai gan panākta Latvijas 

Pašvaldību savienības (LPS) un 
Ministru kabineta vienošanās 
par 2022. gada budžetu, tomēr 
LPS nav izdevies pārliecināt 
valdību par iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļa (IIN) proporcijas 
maiņu.

Pašlaik ienākumus no IIN 
75% apmērā saņem pašvaldī-
bas, bet 25% – valsts.

Valdības sēdē LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis vakar 
teica, ka pašvaldības vēlējās 
pakāpenisku šīs proporcijas 
maiņu, lai pašvaldību ieņē-
mumu daļa atkal sasniegtu 

kādreiz noteiktos 80%. LPS 
vēlējās, lai jau nākamā gada 
budžetā pašvaldības atgūtu 
vismaz vēl 1% no IIN ienā-
kumiem.

Vienošanās ar Izglītības un 
zinātnes ministriju nav panāk-
ta jautājumā par profesionālās 
ievirzes sporta izglītības prog-
rammu pedagogu algām.

Ar Ekonomikas ministriju 
LPS nav panākta vienošanās 
par finansējumu sociālo un īres 
mājokļu būvniecībai un biznesa 
inkubatoru tīklam, bet ar Lab-
klājības ministriju – par finan-
sējumu sociālās aprūpes centru 

infrastruktūras sakārtošanai, 
pakalpojumiem dzīvesvietās 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem, kā arī bāriņtiesas in-
formācijas sistēmas ieviešanai 
un uzturēšanai.

Vienošanās nav panākta arī 
par finansējumu sabiedriskā 
transporta pakalpojuma nodro-
šināšanai, pašvaldību autoce-
ļiem un ielām, kā arī par pēdējās 
jūdzes elektronisko sakaru tīklu 
infrastruktūras attīstīšanu.

Vienošanās ar Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministriju izpalika par valsts 
investīciju programmu trans-

porta infrastruktūrai un par 
finansējumu jūras piekrastes 
joslas apsaimniekošanai, bet ar 
Zemkopības ministriju – par in-
vestīciju programmu meliorāci-
jas projektu īstenošanai.

Neskatoties uz to, Kamins-
kis uzsvēra, ka kopumā pozitīvi 
vērtē noritējušās sarunas, kas 
bijušas vērstas uz problēmu ri-
sināšanu.

Viņš piebilda, ka papildu 
finansējums pašvaldībām būs 
nepieciešams, gan elektroener-
ģijas sadārdzināšanās, gan 
preču un pakalpojumu, kā arī 
degvielas cenu kāpuma dēļ u.c.w

Šī gada Nobela prēmija 
ekonomikā piešķirta Deividam 
Kārdam par viņa empīrisko 
devumu darba ekonomikā un 
Džošua Angristam un Gvido 
Imbensam par metodoloģisko 
ieguldījumu cēlonisko attiecī-
bu analīzē, pirmdien paziņoja 
Zviedrijas Karaliskā zinātņu 
akadēmija.

Visi trīs prēmijas laureāti 
strādā ASV augstskolās – ka-
nādietis Kārds Kalifornijas 
Universitātē Bērklijā, ASV un 
Izraēlas dubultpilsonis Angrists 
– Masačūsetsas Tehnoloģiju in-
stitūtā un Nīderlandes un ASV 
dubultpilsonis Imbenss – Sten-

forda universitātē.
“Nobela prēmijas ieguvēji 

snieguši mums jaunu izprat-
ni par darba tirgu un parā-
dījuši, kādus secinājumus 
par cēloni un sekām var iz-
darīt no dabiskajiem ekspe-
rimentiem. Viņu pieeja tiek 
izmantota arī citās jomās un 
ir revolucionarizējusi em-
pīriskos pētījumus”, teikts 
akadēmijas paziņojumā.

Pagājušajā gadā Nobela prē-
mija ekonomikā tika piešķirta 
ASV Stenforda universitātes zi-
nātniekiem Polam Milgromam 
un Robertam Vilsonam par iz-
soļu teorijas pētījumiem.w

Čehijas prezidents Milošs 
Zemans nogādāts slimnīcā 
neilgi pēc tikšanās ar premjer-
ministru Andreju Babišu, kura 
partija zaudējusi parlamenta 
vēlēšanās.

Zemans tikās ar savu 
ilggadējo sabiedroto Babišu 
dienu pēc tam, kad Babiša 
vadītā populistiskā partija 
“Neapmierināto pilsoņu ak-
cija” (ANO) zaudēja opozīcijā 
esošajai centriski labējo par-
tiju koalīcijai “Kopā”.

Zemans iepriekš bija skaid-
ri izteicies, ka pēc vēlēšanām 
premjera amatam izvirzīs parti-

jas, nevis koalīcijas līderi, dodot 
mājienu, ka Babišam pirmajam 
tiks uzticēts mēģinājums veidot 
valdību.

Pēc sarunām prezidenta re-
zidencē ārpus Prāgas Zemans, 
kurš cieš no aknu problēmām, 
tika nogādāts Prāgas Militārās 
universitātes slimnīcā un ievie-
tots intensīvās aprūpes nodaļā.

“Šobrīd pacients ir hospitali-
zēts Prāgas Militārās universitā-
tes slimnīcas intensīvās aprūpes 
nodaļā,” reportieriem pavēstīja 
Zemana ārsts Miroslavs Zavo-
rals, piebilstot, ka viņš vēl nevar 
publiskot diagnozi.w

Latvijas ārstniecības 
iestādēs no svētdienas līdz 
pirmdienai ievietoti 109 
Covid-19 pacienti, bet 16 no 
viņiem izrakstīti, līdz ar to 
kopumā stacionēto Covid-19 
pacientu skaits pieaudzis 
no 718 līdz 802, kas ir 
lielākais stacionāros esošo 
skaits kopš februāra beigām, 
liecina Nacionālā veselības 
dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem 
Covid-19 pacientiem 709 
ir ar vidēji smagu slimības 
gaitu, bet 93 – ar smagu 
slimības gaitu. 

Pēdējo reizi slimnīcās 
esošo Covid-19 slimnie-
ku skaits, kas lielāks par 
800, bija 25. februārī, kad 
stacionāros ārstējās 806 
sasirgušie.w

ASV aizturēts karaflotes inženie-
ris Džonatans Tebi un viņa sieva 
Diāna par mēģinājumu pārdot in-
formāciju par ASV karakuģiem, kas 
darbināmi ar kodolenerģiju. Viņi to 
pārdeva personai, ko uzskatīja par 
ārvalsts pārstāvi, bet kas patiesībā 
bija ASV Federālā izmeklēšanas 
biroja (FIB) aģents. Par slepeno 
informāciju FIB aģents samaksāja 
Tebi aptuveni 100 000 dolārus 
kriptovalūtā.

Itālijas policija pēc notikušajiem 
vardarbīgajiem protestiem pret 
valdības koronavīrusa politiku aiz-
turējusi ultralabējās partijas “Forza 
Nuova” 12 līderus un biedrus, 
tostarp partijas nacionālo sekretā-
ru Roberto Fjori un partijas Romas 
vadītāju Džuljāno Kastelīno. Vēlēša-
nās tradicionāli nelielu popularitāti 
gūstošās neofašistiskās partijas 
organizētā gājiena laikā protestētā-
ji vairākkārt iesaistījās sadursmēs 
ar policiju, kā arī izdemolēja Itālijas 
lielākās arodbiedrības CGIL galveno 
mītni. Itālijas premjerministrs 
Mario Dragi nosodīja vardarbību 
un uzsvēra, ka arodbiedrības ir 
demokrātijas un strādnieku tiesību 
aizsargs un jebkāda to iebiedēšana 
ir smagi jāsoda.

Vācijas kanclere Angela 
Merkele paudusi viedokli, ka pēc 
ASV spēku aiziešanas no Afganis-
tānas Eiropai ir skaidrāk jādefinē 
savas drošības intereses. “Ame-
rika vairs nav bez nosacījumiem 
gatava uzņemties vadošo lomu 
visur pasaulē,” pirmdien diskusijā 
ar Izraēlas Nacionālās drošības 
pētījumu institūta pārstāvjiem 
Jeruzalemē paziņoja kanclere. 
Merkele savas atvadu vizītes noslē-
gumā uzsvēra Izraēlas un Eiropas 
kopīgās drošības intereses, runāja 
par centieniem novērst kodolie-
roču nonākšanu Irānas rokās un 
norādīja, ka sarunas ir kritiskā fāzē. 
Vācijas kanclere arī pauda nožēlu, 
ka palestīniešu jautājums pēdējā 
laikā ir pazudis no darba kārtības, 
un uzsvēra, ka palestīniešu tiesības 
nedrīkst aizmirst.

Seši astronauti no Eiropas un Izraēlas oktobrī tiks norobežoti no ārpasaules 
Negevas tuksnesī, Izraēlā. Viņu uzdevums AMADEE-20 programmā ir imitēt ikdienas 
dzīvi uz Marsa, lai sagatavotos nākotnē paredzētajām cilvēku un robotu Marsa izpētes 
misijām. 
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