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28. septembrī
551. gada p.m.ē. Dzimis 
ķīniešu filozofs Konfūcijs.

1889. Definēts metra 
garums un kilograma svars.

1994. Eiropā 
traģiskākajā miera laika 
jūras katastrofā Baltijas 
jūrā netālu no Somijas 
piekrastes nogrima 
pasažieru prāmis “Estonia”, 
aizraujot dzelmē 852 
cilvēku dzīvības.

1995. Izraēlas 
premjers Ichaks Rabins un 
Palestīnas atbrīvošanas 
organizācijas līderis Jasirs 
Arafats ASV Baltajā namā 
parakstīja vienošanos par 
palestīniešu pašpārvaldes 
izveidošanu Jordānas upes 
rietumkrastā.
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Latvijas Veselības un 
sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrības rīkotajā protesta 
akcijā vakar pie Ministru kabineta 
pulcējās ap 500 cilvēku. Protesta 
akcija noritēja paralēli mediķu 
divu dienu streikam, kurā bija 
apņēmušies piedalīties ap 300 
nozarē strādājošo. Mediķu 
arodbiedrība uzstāj, ka saskaņā ar 
valdības iepriekš lemto ārstiem 
un funkcionālajiem speciālistiem 
būtu jāsaņem vismaz 1862 
eiro, ārstniecības un pacientu 
aprūpes personām un funkcionālo 
speciālistu asistentiem – vismaz 
1117 eiro, bet ārstniecības 
un pacientu aprūpes atbalsta 
personām – vismaz 745 eiro. 
Mediķu prasības šogad izmaksātu 
ap 30 miljoniem eiro.

Krievijā notikušajā apšaudē 
vienā no Iževskas skolām 
bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 
17. Pirmdien kāds 34 gadus vecs 
vīrietis uzbruka skolai, kuru pats 
agrāk bija absolvējis. Viņš atklāja 
uguni uz skolēniem, skolotājiem 
un mācību iestādes apsargiem 
un pēc tam izdarīja pašnāvību. 
Vēl trīs ievainoto cilvēku stāvoklis 
ir dzīvībai bīstams, apšaudē tika 
ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki.

Eiropas Savienības 
kandidātvalsts Serbija nedrīkst 
stiprināt saites ar Krieviju, 
paziņojis ES preses sekretārs 
Peters Stano, piebilstot, ka 
nesen parakstītā vienošanās par 
ārpolitiku starp Serbiju un Krieviju 
dod pamatu bažām. Stano arī 
atgādināja, ka ES ir aicinājusi 
Serbijas līderus stingrāk saskaņot 
ārpolitiku ar ES iniciatīvām. 
ES aicinājusi Serbiju atbalstīt 
starptautiskās vērtības un 
Ukrainas neatkarību, suverenitāti 
un teritoriālo integritāti tās 
starptautiski atzītajās robežās. 
Belgrada līgumu, ko nedēļas 
nogalē ANO Ģenerālās asamblejas 
laikā Ņujorkā parakstīja Serbijas 
ārlietu ministrs Nikola Selakovičs 
un viņa Krievijas kolēģis Sergejs 
Lavrovs, raksturo kā tīri “tehnisku” 
dokumentu.

Itālijas parlamenta vēlē-
šanās uzvarējušas labējās 
partijas. Visvairāk balsu 
(26%) saņēmusi labējā parti-
ja “Itālijas brāļi”, kuras līde-
re Džordžija Meloni varētu 
kļūt par pirmo sievieti Itālijas 
premjerministra amatā. Tā 
būs arī pirmā reize kopš Otrā 
pasaules kara, kad pie varas 
Itālijā nāks galēji labēji spēki.

“Itālijas brāļi” varētu veidot 
valdošo koalīciju ar galēji labējo 
partiju “Līga” un bijušā Itālijas 
premjera Silvio Berluskoni vadīto 
partiju “Forza Italia” (Uz priek-
šu, Itālija!). Šajās vēlēšanās tām 
nav veicies tik labi kā “Itālijas 
brāļiem”; par Berluskoni partiju 

nobalsoja ap 8% vēlētāju, bet 
bijušā Itālijas iekšlietu ministra 
Mateo Salvīni vadītā “Līga” sa-
ņēmusi ap 9% balsu. Politikas 
vērotāji jau tagad paredz, ka starp 
trīs partijām varētu ātri izcelties 
strīdi un politiskā greizsirdība. 
Tomēr kopā labējo blokam izde-
vies izcīnīt ap 44% balsu; Itālijas 
vēlēšanu sistēmā ar to varētu būt 
pietiekami, lai nodrošinātu balsu 
vairākumu parlamentā. Kreiso 
bloks saņēmis tikai 26% balsu, 
un tā līderis Enriko Leta paziņojis 
par atkāpšanos no amata. Viņa 
vadītā “Demokrātiskā partija” 
kļūs par lielāko opozīcijas spēku.

Itālijas prezidents Serdžo 
Matarella sācis konsultācijas ar 

partijām, un paredzams, ka valdī-
bas veidošana varētu ilgt vismaz 
četras nedēļas. Vēlēšanu rezultāti 
liek domāt, ka daudzi itāļi vēlas 
redzēt pārmaiņas savā valstī. 
Pirms balsojuma vairāki vēlētāji ir 
teikuši, ka citi politiķi jau ir mēģi-
nājuši vadīt valsti, bet nekas labs 
no tā nav sanācis. Tādēļ tagad viņi 
vēlas dot iespēju Meloni un viņas 
vadītajai partijai. Šī partija nereti 
tiek raksturota kā “galēji labēja”, jo 
tās saknes meklējamas neofašistu 
kustībā pēc Otrā pasaules kara. 
Meloni savulaik izteikusies, ka 
pirmskara Itālijas fašistu vadonis 
Benito Musolīni bijis “labs poli-
tiķis”, tomēr pēdējos gados viņa 
centusies uzlabot partijas tēlu un 

apgalvo, ka fašistiskās idejas esot 
atstātas pagātnē. Briselei ir bažas, 
ka Itālija, kurā ir trešā lielākā eko-
nomika Eiropas Savienībā, varētu 
kļūt par tikpat sarežģītu Eiropas 
Savienības partneri kā Ungārija. 
Meloni ir atzinīgi izteikusies par 
Orbāna īstenoto politiku, taču at-
šķirībā no Ungārijas līdera viņa 
apņēmusies atbalstīt Ukrainu un 
turpināt sankcijas pret Krieviju. 
Meloni iepriekš izcēlusies ar ei-
roskeptiskiem izteikumiem, bet 
pašlaik neviens Itālijas politiķis 
nav ieinteresēts kaitināt Briseli, 
jo Itālijai ļoti nepieciešami 200 
miljardi eiro, kas tai piešķirti no 
ES fondiem Covid-19 pandēmijas 
seku pārvarēšanai.w

Valdība vakar atbalstīja 
grozījumus Energoresursu cenu 
ārkārtēja pieauguma samazinā-
juma pasākumu likumā, iekļaujot 
tajā papildu atbalsta pasākumus 
mājsaimniecībām un uzņēmu-
miem gaidāmajā ziemas sezonā. 
Paredzēts, ka visām mājsaim-
niecībām pirmās 100 patē-
rētās kilovatstundas (kWh) 
tiks nodrošinātas par fiksētu 
tarifu, kas nepārsniedz 160 eiro 
par megavatstundu (MWh). Sa-
vukārt uzņēmumiem kompensēs 
50% elektroenerģijas cenas virs 
160 eiro par MWh. 

Mājsaimniecībām, kuras 
apkurē patērē dabasgāzi, valsts 
tirgotājiem kompensēs summu, 
kas būs virs 108,75 eiro par MWh. 
Savukārt siltumapgādē līdz 150 
eiro par MWh tiks saglabāts jau 

apstiprinātais atbalsts, kur valsts 
kompensē 50% no cenas, kas pār-
sniedz 68 eiro par MWh. Savukārt 
no tās daļas, kas pārsniedz 150 
eiro par MWh, kompensēs 90%.

Ekonomikas ministrija likum-
projekta anotācijā skaidro, piemē-
ram, ja siltumenerģijas tarifs būs 
340 eiro par MWh, tad ar piemē-
roto valsts atbalstu, galalietotā-
jam faktiski būs kompensēti 62% 
no kopējā siltumapgādes rēķina. 
Atbalsts attieksies uz periodu no 
šī gada 1. oktobra līdz 2023. gada 
30. aprīlim. 

Ekonomikas ministre Ilze In-
driksone skaidroja, ka 165 mil-
jonu eiro liels papildu atbalsts 
paredzēts mājsaimniecībām un 
ka 260 miljonu eiro liels atbalsts 
paredzēts uzņēmumiem un citām 
juridiskām personām.w

Kubas vēlētāji referendumā 
atbalstījuši jauno ģimenes liku-
mu, kas atļaus viendzimuma 
laulības. Kubas prezidents Mi-
gels Diass-Kanels pavēstīja, ka 
uzvarējuši jaunā ģimenes liku-
ma atbalstītāji un taisnīgums. 
Par likumu nobalsoja gandrīz 
67% vēlētāju.

Jaunais likums iezīmē lie-
las pārmaiņas, jo vēl pagāju-
šā gadsimta sešdesmitajos un 
septiņdesmitajos gados komu-
nistiskās varasiestādes sūtīja 
LGBTQ kopienas cilvēkus uz 
militarizētām darba nomet-
nēm. Jaunais ģimenes likums, 
kas aizstās 1975. gada likumu, 
atļaus bērnu laišanu pasaulē 
ar surogātmātes starpniecību, 
ja par to netiek maksāts, lega-

lizēs viendzimuma laulības un 
atļaus viendzimuma pāriem 
adoptēt bērnus. 

Tas definē laulību kā savie-
nību starp diviem cilvēkiem, 
nevis vīrieša un sievietes sa-
vienību, vienlaikus palielinot 
arī bērnu, vecu cilvēku un in-
valīdu tiesības.

Saskaņā ar Nacionālās vēlē-
šanu padomes datiem referen-
dumā piedalījās 74% no 8,4 
miljoniem Kubas balsstie-
sīgajiem vēlētājiem. Kubas 
politologs Rafaels Ernandess 
uzskata, ka jaunā ģimenes li-
kuma pieņemšana ir efektīvs 
solis sociālā taisnīguma virzie-
nā un nozīmīgākais panākums 
cilvēktiesību aizsardzībā kopš 
revolūcijas.w

Skolēniem obligāti būs 
jākārto arī valsts pārbaudes 
darbs dabaszinībās vispārīgajā 
mācību satura apguves līmenī 
vai arī fizikā, ķīmijā vai biolo-
ģijā vismaz optimālajā mācību 
satura apguves līmenī. Tas at-
tiecināms uz vispārējās vidējās 
izglītības programmu izglītoja-
miem, izņemot tos, kuri apgūst 
profesionālās vidējās izglītības 
un arodizglītības programmu.

Kā vakar nolēma valdība, 
paredzēts noteikt dažādus 
valsts pārbaudes darbu vei-
dus vidējās izglītības posmā 
– eksāmenus, centralizētos 
eksāmenus un monitorin-
ga darbus. Grozījums nosaka 
papildus pievienot vēl vienu 
valsts pārbaudes darbu fizikā, 
ķīmijā vai bioloģijā vismaz op-
timālajā līmenī.w

Varu pārņems labējās partijas

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
sniegs papildu palīdzību

Atbalsta viendzimuma 
laulību legalizēšanu

Villanuevā, Gvatemalā, notekūdeņu sistēma neizturēja spēcīgās lietavas, un izskaloju-
mu dēļ ielās parādījušies milzu caurumi.
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