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1390. Livonijas ordenis 
uzsāka karagājienu pret 
Lietuvu. 

1561. Karaliene Marija 
Stjuarte pēc 13 Francijā 
pavadītiem gadiem 
atgriezās Skotijā.

1944. Otrajā pasaules 
karā Parīze ar  
sabiedroto spēku palīdzību 
sacēlās pret vācu 
okupantiem.

1946. Dzimis ASV  
42 prezidents  
Bils Klintons.

1991. Padomju stingrās 
līnijas piekritēji  
uzsāka augusta puču. 
Pēc divām dienām pučs 
izgāzās, un tas noveda 
pie Padomju Savienības 
sabrukuma.
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Apspriedīs mācību gada pagarināšanu
Oktobrī un novembrī Izglītī-

bas un zinātnes ministrija (IZM) 
sagatavos un sabiedrības ap-
spriešanai nodos likumprojektu 
par skolēnu mācību gada paga-
rināšanu, IZM preses konferen-
cē par izglītības aktualitātēm 
2022./2023. mācību gadā in-
formēja izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece (K).

Ministre skaidro, ka pa-
garinātais mācību gads no-
risinātos līdz Jāņiem jeb līdz 
jūnija beigām. Tiktu pagari-
nāts pavasara brīvlaiks līdz di-
vām nedēļām, ziemas brīvlaiks 
būtu trīs nedēļas garš, bet par 

rudens brīvlaika izmaiņām vēl 
ir plānots diskutēt.

Muižniece uzsvēra, ka paga-
rināts mācību gads izlīdzinātu 
skolotāju un skolēnu noslogoju-
mu, jo tas saīsinātu mācību die-
nas no vienas līdz divām mācību 
stundām. Tas ļautu skolotājiem 
pilnvērtīgāk sagatavoties nā-
kamajai darba dienai, bērniem 
vairāk laika veltīt ārpusskolas 
aktivitātēm, kā arī dotu iespēju 
skolotājiem vairāk laika veltīt 
skolēniem, kuriem nepieciešama 
papildu palīdzība.

Muižniece uzsver, ka tas 
sniegtu iespēju mācības īstenot 

ārpus klases, piemēram, dodo-
ties uz muzejiem, sadarbojoties 
ar citām skolām vai rīkojot no-
darbības ārpus skolas.

Latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāju asociācijas 
(LVLSA) un izglītības ministres 
tikšanās laikā tika piedāvāts 
apspriest ideju atteikties no sko-
lēnu rudens brīvlaika oktobrī, 
jo bērni uz šo laiku ir “iegājuši 
mācību ritmā, motivēti un ener-
ģijas pilni mācīties”.

Ministre pauda, ka skolas 
gada slodzes izlīdzināšana ar 
īsāku vasaras brīvlaiku un pa-
pildu brīvdienām, piemēram, 

martā veicinātu izglītības kva-
litāti, ļautu dažādot mācību un 
audzināšanas procesu, kā arī 
optimizēt izglītojamo un peda-
gogu noslodzi. Pagarinot mācī-
bu gadu, nedaudz samazinātos 
skolotāju ikdienas darba slodze, 
sacīja ministre.

Viņa skaidro, ka mācību 
norise vasarā ļautu organizēt 
nodarbības ārpus telpām svaigā 
gaisā, brīvā dabā, piemēram, 
rīkot pārgājienus, ekskursijas, 
radošas darbnīcas, fiziskas ak-
tivitātes, kā arī apgūt speciali-
zēto kursu valsts aizsardzības 
mācībā.w

IeM rosina pārtraukt atkārtotu  
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu 

Igaunijā plašs 
kiberuzbrukums

Pēc tam, kad Narvā un tās 
apkaimē demontēti publiskās 
vietās esoši padomju laika 
pieminekļi, Igaunija trešdien 
piedzīvojusi intensīvākos ki-
beruzbrukumus kopš 2007. 
gada, vakar paziņoja Igauni-
jas valdības galvenais infor-
mācijas speciālists un digitālo 
pārmaiņu apakšsekretārs Lū-
kass Ilvess. 

“Pakalpojumatteices uz-
brukumu (DDoS) mēģinājumu 
mērķis bija gan publiskas insti-
tūcijas, gan privātais sektors,” 
Ilvess informēja sociālās sazi-
ņas vietnēs.

“Uzbrukumi bija neefektīvi. 
E-Estonia darbojas. Pakalpo-
jumi nebija pārtraukti. Ar da-
žiem īsiem un maznozīmīgiem 
izņēmumiem vietnes pilnībā 
bija pieejamas visas dienas ga-
rumā. Uzbrukums lielā mērā 
Igaunijā netika pamanīts.”w

Oligarhi starp 
investoriem 

Starp Baltijas valstīs vienī-
gā ledusskapju ražotāja “Snai-
ge” akcionāriem ir Krievijas 
investīciju fonds, kas izveidots 
ar oligarhu Viktora Vekselberga 
un Aleksandra Mamuta finan-
sējumu, vakar vēstīja Lietuvas 
sabiedriskā raidorganizācija LRT.

Žurnālistu komandas ap-
kopotā informācija liecina, ka 
fonds “Russian Retail Growth 
Fund”, kas caur Kipras uzņē-
mumu kontrolē “Snaige”, ir 
saistīts ar Mamutu un Vek-
selbergu, kuri tiek uzskatīti 
par Krievijas prezidentam 
Vladimiram Putinam pietu-
vināto personu loka pārstāv-
jiem.

Par atbalstu Kremļa režīmam 
kopš 2018. gada Vekselbergam 
noteiktas starptautiskas sankci-
jas. Līdz šim Mamutam nekādas 
sankcijas nav noteiktas.w

Ukraina karā pret  
Krieviju jau sākusi izmantot 
ASV piegādātās liela ātruma 
pretradaru raķetes AGM-
88 HARM, vēsta izdevums 
“Business Insider”. Tas,  
ka šādas raķetes ir Ukrainas 
armijas bruņojumā, jau rada 
problēmas Krievijas pretgaisa 
aizsardzības radariem, kas ir 
nepieciešami aizsardzībai pret 
Ukrainas helikopteriem un 
lidmašīnām, kā arī pretbateriju 
radariem, kas tiek izmantoti,  
lai pamanītu Ukrainas  
artilēriju, tostarp arī  
amerikāņu daudzlādiņu 
reaktīvās iekārtas. 

ASV galvaspilsētā  
Vašingtonā atrasts miris 
amerikāņu investīciju baņķieris, 
Latvijā dzimušais 52 gadus 
vecais Dens Rapoports, kurš 
bija pazīstams kā nesaudzīgs 
Krievijas prezidenta Vladimira 
Putina kritiķis, vēsta tīmekļa 
izdevums “Daily Beast”. Policija 
ieradusies notikuma vietā 
“saistībā ar kādu nolēkušu 
cilvēku”, teikts likumsargu 
ziņojumā.

Afganistānas  
galvaspilsētā Kabulā  
trešdien vakara lūgšanu laikā 
noticis sprādziens mošejā, 
kurā nogalināts vismaz 21 
un ievainoti vairāk nekā 30 
cilvēki. Starp nogalinātajiem 
ir arī mošejas imāms, vēsta 
vietējie plašsaziņas līdzekļi. 
Afganistānā valdošā islāmistu 
kustība “Taliban” nosodījusi šo 
teroraktu. 11. augustā medresē 
Kabulā uzspridzinājās terorists 
pašnāvnieks, nogalinot talibu 
režīmam tuvu garīdznieku. Par 
šo teroraktu uzņēmās atbildību 
ekstrēmistu grupējums “Islāma 
valsts”.

Indonēzijas neatkarības 77. gadadienai veltītajā nacionālās kultūras karnevāla ielu 
parādē Banda Ačehas pilsētā piedalījās jaunietes tradicionālos indonēziešu tērpos. 
Savu neatkarību šī Āzijas dienvidaustrumu valsts pagājušā gadsimta vidū izcīnīja asiņainā 
revolūcijā, kurā indonēzieši stājās pretim Holandes impērijai, Lielbritānijai un Japānai.
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Iekšlietu ministrija (IeM) 
sagatavojusi grozījumus “Imig-
rācijas likumā”, kas paredz līdz 
2023. gada 30. jūnijam pār-
traukt atkārtotu termiņuzturē-
šanās atļauju izsniegšanu Krie-
vijas un Baltkrievijas pilsoņiem, 
turklāt piedāvātais regulējums 
ietekmēs darba devēju iespē-
jas turpināt darba attiecības 
ar viesstrādniekiem no abām 
kaimiņvalstīm.

Grozījumi nosūtīti saskaņoša-
nai ar Finanšu, Ārlietu, Ekonomi-
kas, Labklājības un Tieslietu mi-
nistrijām. Saskaņošanas termiņš 
ir nākamās nedēļas sākums. Pēc 
tam grozījumi būs jāskata valdī-
bai un Saeimai.

Patlaban “Imigrācijas likuma” 
pārejas noteikumi paredz ierobe-
žojumu Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem saņemt pirmreizējās 

termiņuzturēšanās atļaujas.
Grozījumi paredz izslēgt nor-

mu, kas Latvijas pilsoņiem un 
Latvijas nepilsoņiem, kuri pie-
ņēmuši citas valsts pilsonību, 
nenoteica prasību pierādīt valsts 
valodas zināšanas un regulārus 
iztikas līdzekļus. Ja Latvijas 
pilsonis vai Latvijas nepilso-
nis, kļūstot par citas valsts 
pilsoni, vēlēsies turpināt uz-
turēties Latvijā, viņš varēs 
pieprasīt Eiropas Savienības 
(ES) pastāvīgā iedzīvotāja 
statusu, pierādot atbilstošas 
valsts valodas zināšanas un 
regulārus un pietiekamus fi-
nanšu līdzekļus.

Tāpat grozījumi paredz līdz 
2023. gada 30. jūnijam pārtraukt 
arī atkārtotu termiņuzturēšanās 
atļauju izsniegšanu Krievijas un 
Baltkrievijas pilsoņiem.

Izņēmumi paredzēti perso-
nām, kas uzturējušās Latvijā 
saistībā ar humāniem apsvēru-
miem vai valsts interesēm, vai 
kam ir vai bijušas ciešas ģimenes 
saites ar Latvijas pilsoni vai Lat-
vijas nepilsoni, piemēram, bijuši 
laulībā ar Latvijas pilsoni vai 
nepilsoni, kurš miris un laulāta-
jiem bijis kopīgs bērns – Latvijas 
pilsonis vai Latvijas nepilsonis, 
bet valsts valodas zināšanu trū-
kuma dēļ persona nekvalificējas 
ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa 
saņemšanai.

Ievērojot to, ka Krievijas un 
Baltkrievijas pilsoņi, uz ko attie-
cas lēmums pārtraukt izsniegt 
termiņuzturēšanās atļaujas, pie-
prasa ilgtermiņa vīzas, arī uz šo 
vīzu izsniegšanu attiecināts to 
izsniegšanas pārtraukums līdz 
2023. gada 30. jūnijam.w


