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22. jūnijā
1633. Romas inkvizīcija 
piespieda Galileo Galileju at-
saukt viņa zinātnisko uzskatu, 
ka Visuma centrs ir Saule, 
nevis Zeme.

1898. Dzimis vācu rakst-
nieks Ērihs Marija Remarks.

1941. Vairāk nekā 150 
Vācijas armijas divīzijām 
2900 kilometru garā frontē 
iebrūkot Padomju Savienībā, 
II pasaules karā sākās operā-
cija “Barbadosa”.

1986. Argentīniešu 
futbolists Djego Maradona 
Mehiko notiekošajā Pasau-
les kausa izcīņas spēlē pret 
Angliju guva vārtus ar roku, 
kas vēlāk nodēvēti par “Dieva 
rokas” vārtiem.

2020. Jaunā koronavīru-
sa pandēmijā oficiāli reģis-
trēto saslimšanas gadījumu 
skaits pasaulē pārsniedza 
deviņus miljonus.
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Latvijā iepriekšējā diennaktī 
konstatēti 317 jauni Covid-19 
gadījumi un saņemtas ziņas par 
pieciem no Covid-19 mirušajiem 
pacientiem, liecina Slimību 
profilakses un kontroles centra 
apkopotie dati. Pēdējo reizi 
vairāk par 300 saslimušajiem bija 
17. maijā. Kopumā aizvadītajā 
diennaktī laboratoriski veikti 2747 
Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 
11,5% bijuši pozitīvi. Daudzviet 
Eiropā pēdējo divu nedēļu laikā 
saslimstības ar Covid-19 rādītāji 
atsākuši celties.

Eiropas Savienībā nav 
iebildumu pret kandidātvalsts 
statusa piešķiršanu Ukrainai. 
Sagaidāms, ka divu dienu 
samitā Briselē, kas sāksies 
rīt, Ukrainai un Moldovai tiks 
piešķirts kandidātvalsts statuss, 
lai tās varētu sākt sarunas par 
pievienošanos blokam. Skeptiskāk 
noskaņotās Nīderlande un Dānija 
norādījušas, ka atbalsta šo soli ar 
izpratni, ka tiek skaidri pausts – 
nepieciešamas tālākas reformas.

Eiropas Komisijas prezi-
dente Urzula fon der Leiena inter-
vijā vairākiem Eiropas medijiem 
uzsvērusi, ka energoresursu tau-
pīšana, piemēram, apkures tem-
peratūras samazināšana ziemā, 
varētu palīdzēt Eiropas valstīm 
atteikties no Krievijas energore-
sursu importa. “Ja mēs Eiropā 
samazinātu apkures temperatūru 
par diviem grādiem vai mazāk 
izmantotu gaisa kondicionēšanas 
sistēmas, tas ietaupītu tikpat 
daudz gāzes, cik tiek piegādāts 
pa “Nord Stream 1” cauruļvadu,” 
teica U. fon der Leiena. Eiropas 
Savienības valstis plāno līdz gada 
beigām samazināt Krievijas naftas 
importu par 90%, savukārt gāzes 
importu plānots samazināt par 
divām trešdaļām. 

Par pedagogu algām lems pašvaldības
No 2022. gada 1. sep-

tembra valsts finansējumu 
pedagogu darba samaksai 
aprēķinās un pārskaitīs 
pašvaldībām, kuras to tā-
lāk sadalīs savām izglītības 
iestādēm. To paredz valdībā 
apstiprinātā kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts bu-
džeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs.

Jaunais modelis nosaka to, ka 
mērķdotācijas tiks aprēķinātas 
pašvaldībām, nevis katrai iz-
glītības iestādei, kā tas ir bijis 
iepriekš. Tādējādi pašvaldībām 

tiks sniegta lielāka loma izglītī-
bas tīklu kārtošanā un pedagogu 
atalgojumu konkurētspējas no-
drošināšanā. Papildus tiek no-
teikts, ka pašvaldībām vismaz 
7% no piešķirtā finansējuma būs 
jāizlieto atbalsta personāla no-
drošināšanai, bet ne vairāk kā 
15% būs jāatvēl administrācijas 
darbiniekiem.

Lai motivētu pašvaldības 
sakārtot izglītības iestāžu tīk-
lu novadā, visām pašvaldībām, 
kurās ir ticis sakārtots skolu 
tīkls, kvalitātes piemaksas tiks 
palielinātas līdz 2,5% no nāka-
mā mācību gada. Ja skolēnu un 

skolotāju attiecība būs virs vidējā 
mērījuma valstī 2022. gadā, tiks 
nodrošināts 2% papildfinansē-
jums. Papildus jaunajā finansēju-
ma modelī tiks palielināts valsts 
ģimnāziju finansējuma apjoms.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas skatījumā izmaiņas nostip-
rinās trīs prasības pašvaldībām 
– pirmkārt, pienākumu un at-
bildību rūpēties par kvalitatīva 
izglītības procesa nodrošināšanu 
katrā izglītības iestādē, otrkārt, 
pedagogu atlīdzības noteikšanā 
nodrošināt noteiktās zemākās 
mēneša darba algas likmes pie-
mērošanu un, treškārt, nodroši-

nāt minēto finanšu atvēlēšanu 
atbalsta personām un adminis-
trācijas darba samaksai. Prasība 
pedagogiem garantēt vismaz ze-
māko mēneša darba algas likmi 
ir noteikta kā obligāts nosacījums 
pašvaldībai mērķdotācijas sadalē 
izglītības iestādēm.

Skolotāju arodbiedrība vai-
rākkārt pauda iebildes saistībā ar 
izmaiņām, un arī valdības sēdē 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības vadī-
tāja Inga Vanaga uzstāja, ka par 
izmaiņām attiecībā uz skolotā-
ju algām bija nepieciešama vēl 
viena saskaņošanas sanāksme.w

Draud Lietuvai ar 
atbildes pasākumiem

Cenšas sagrābt Luhanskas apgabalu

Rīga ierindota 
37. vietā 

Šogad Rīga ierindojas 37. vie-
tā Eiropā kā investīcijām pievil-
cīgākā pilsēta nākamo trīs gadu 
laikā, liecina jaunākais auditor-
kompānijas “EY” investīciju pie-
vilcības pētījums, kas analizē 
investīciju datus un apkopo in-
vestoru viedokļus. Rīga šo vie-
tu dala ar Ženēvu un Turīnu, 
bet apsteidz tādas pilsētas kā 
Glāzgova, Valensija un Štutgar-
te. “EY” partneris Baltijas valstīs 
Guntars Krols uzsver, ka šis no-
teikti jāvērtē kā labs rezultāts. 
Rīgas pievilcību stiprina augsts 
tehnoloģiju attīstības līmenis un 
spēcīga tiešsaistes ekonomika, 
zinoši cilvēki, dinamiska kultū-
ras un sociālā vide, kā arī ērta 
savienojamība ar citām reģiona 
valstīm un pārējo Eiropu.

Viļņa ir ierindojusies 32. vietā, 
bet Tallina pirmo 40 pilsētu lokā 
nav minēta. Investīcijām pievil-
cīgākās pilsētas Eiropā šogad ir 
Londona, Parīze un Frankfurte.w

Krievijas neatkarīgā laikraksta “Novaja Gazeta” redaktora Dmitrija Muratova 
Nobela Miera prēmijas zelta medaļa izsolīta par 99 miljoniem eiro. Iegūtos līdzekļus 
ziedos Ukrainas bērniem, kuri pēc Krievijas iebrukuma devušies bēgļu gaitās.

Medaļa

Krievijas karaspēks izmanto 
visas rezerves, lai Ukrainas aus-
trumos mēģinātu sagrābt Severo-
doneckas un Lisičanskas pilsētas, 
tādējādi pārņemot pilnīgu kontro-
li pār Luhanskas apgabalu, kas 
daļēji ir okupēts jau kopš 2014. 
gada. Krievijas karaspēks turpina 
apšaudīt Lisičansku, tomēr Ukrai-
nas spēki Lisičanskā nav ielenkti 
un joprojām nodara iebrucējiem 
lielus zaudējumus. Apšaudes un 
ielu kaujas turpinās arī blakus 
esošajā Severodoneckā. Krievi-
jas karaspēks kontrolē gandrīz 
visu pilsētu, izņemot ķīmiskās 
rūpnīcas “Azot” teritoriju, kur bez 
Ukrainas karavīriem atrodas arī 
gandrīz 600 civiliedzīvotāju.

Situācija ir ārkārtīgi sa-
režģīta visā frontes līnijā Lu-
hanskas apgabalā, jo Krievijas 
armija ar visiem iespējamiem 
spēkiem dodas uzbrukumā un 
intensīvi apšauda vēl neieņem-

tās apdzīvotās vietas. Amerikāņu 
domnīcas “Kara izpētes institūts” 
analītiķi prognozē, ka šī nedēļa 
būs izšķiroša cīņā par Severodo-
necku. Visticamāk, ka Krievijas 
karaspēks mēģinās ieņemt rūp-
nīcas “Azot” teritoriju, lai varētu 
pasludināt pilnīgu kontroli pār 
pilsētu.

Krievijas neatkarīgais mili-
tāri politiskais analītiķis Jurijs 
Fjodorovs norāda, ka Krievijas 
prezidentam Vladimiram Puti-
nam ir būtiski, lai Severodonecka 
un Lisičanska kristu vistuvākajā 
laikā. “Putinam ir nepieciešama 
uzvara. Tā var būt pat salīdzi-
noši neliela uzvara, piemēram, 
Severodoneckas un pēc tam arī 
Lisičanskas sagrābšana, lai no-
kļūtu līdz Luhanskas apgabala 
administratīvajām robežām,” 
skaidroja analītiķis, piebilstot, 
ka tam nebūs nekāda izšķiroša 
nozīme kara iznākumā.w

Maskava drīzumā atbildēs 
uz Lietuvas lēmumu ierobežot 
dzelzceļa kravu pārvadājumus 
uz Kaļiņingradas apgabalu, pa-
ziņoja Krievijas Drošības pado-
mes sekretārs Nikolajs Patruševs, 
draudot, ka Lietuvas iedzīvotāji 
nopietni izjutīšot šo pasākumu 
sekas. Lietuva, ievērojot Eiropas 
Savienības noteiktās sankcijas, 
kas spēkā stājās 18. jūnijā, ir iero-
bežojusi atsevišķu preču tranzītu, 
bet Krievija to dēvē par Kaļiņin-
gradas apgabala blokādi.

Lietuvas premjerministre 
Ingrīda Šimonīte vakar uzsvēra, 
ka Viļņa nav interpretējusi 
ES sankcijas un nav bloķē-
jusi Kaļiņingradas apgabalu. 
“Nekādas Kaļiņingradas blokā-
des nav. Vienkārši no pagājušās 
nedēļas nogales spēkā stājušās 
sankcijas atsevišķām precēm, 

kas iekļautas tā dēvētajā sank-
ciju paketē, proti, tēraudam un 
melnajam metālam, un tādējādi 
dzelzceļa klienti vai līgumslē-
dzējas puses ir informētas par 
šo sankciju piemērošanu un ka 
šo preču iekraušana un pārva-
dāšana nav iespējama,” sacīja 
Šimonīte. Viņa uzsvēra, ka visu 
citu sankcijām nepakļauto preču 
pārvadājumi, kā arī pasažieru 
plūsma nav ierobežota.

Arī ES augstais ārlietu pār-
stāvis Žuzeps Borels paziņojis, ka 
“Lietuva nav noteikusi nekādus 
vienpusējus nacionālus ierobe-
žojumus un tikai piemēro Eiropas 
Savienības sankcijas”. Kaļiņingra-
du, kas agrāk bija Austrumprūsi-
jas ostas pilsēta Kēnigsberga, Sar-
kanā armija sagrāba 1945. gada 
aprīlī un pēc Otrā pasaules kara 
pievienoja Padomju Savienībai.w


