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19. septembrī
1911. Dzimis angļu 
rakstnieks, Nobela prēmijas 
laureāts Viljams Goldings.

1928. Īsfilmā “Tvaikonis 
Villijs” skatītāji pirmo reizi 
iepazinās ar Mikipeli.

1957. ASV veica pirmo 
pazemes kodolizmēģinājumu 
Nevadā.

1985. Apmēram 12 000 
cilvēku tika nogalināti un 
40 000 guva ievainojumus 
astoņas magnitūdas stiprā 
zemestrīcē Mehiko un tās 
apkaimē. 

2001. ASV uzsāka kaujas 
operācijas Afganistānā.
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Latvija. Elektroenerģijas cenu 
kompensēšanai valdība varētu no-
teikt cenu griestus pirmajām 100 
kilovatstundām (kWh), sacīja Mi-
nistru prezidents Krišjānis Kariņš. 
Papildu jau iepriekš lemtajam par 
atbalstu iedzīvotājiem energo-
resursu cenu kāpuma apstākļos, 
šonedēļ valdība skatīs sagatavo-
tos priekšlikumus par cenu griestu 
noteikšanu centralizētajai apkurei, 
dabasgāzei un elektroenerģijai, 
norādīja premjers. Kariņš arī 
pauda, ka valdībai ir konkrēts 
plāns, kā pārdzīvot gaidāmo 
apkures sezonu arī attiecībā uz 
energoresursu, īpaši dabasgāzes, 
pietiekamību.

Kazahstānas prezidents 
Kasims Žomarts Tokajevs pa-
rakstījis parlamenta atbalstītos 
likuma grozījumus, atjaunojot 
galvaspilsētai Astanas nosaukumu 
un ierobežojot prezidenta amata 
pilnvaras līdz vienam septiņu gadu 
termiņam. Līdz šim Kazahstānas 
prezidents amatā varēja atras-
ties divus piecu gadu termiņus. 
Tokajevs kandidēs uz pārvēlēšanu 
amatā. Astana trīs gadus dēvēta 
par Nursultanu par godu Nursul-
tanam Nazarbajevam, kas valsti 
bija vadījis aptuveni 30 gadus. 
Tokajevs 2019. gadā kļuva par 
Nazarbajeva izraudzītu pēcteci 
amatā, bet kopš tā laika pakā-
peniski ir distancējies no bijušā 
valsts līdera. 

Vācija ir gatava uzņemties 
vadošo lomu Eiropas drošības 
garantēšanā, paziņojis kanclers 
Olafs Šolcs, solot pārveidot valsts 
militāros spēkus par “labāk aprī-
kotajiem” kontinentā. Nodēvējot 
Krievijas prezidenta Vladimira 
Putina vadīto valsti par “lielāko 
draudu” NATO, Šolcs sacīja, ka Ei-
ropai ir jābūt gatavai stāties pretī 
izaicinājumam. Vācija saņēmusi 
un turpina saņemt krietnu devu 
kritikas par nepietiekamu atbalsta 
sniegšanu Ukrainai. Šolcs arī 
pieļāva, ka koordinētāka un stin-
grāka starptautiskās sabiedrības 
reakcija uz Krimas aneksiju 2014. 
gadā nebūtu nostiprinājusi Putina 
prātā ideju vēlreiz atkārtot šāda 
veida uzbrukumu Ukrainai.

Vienojas par kompromisu, pedagogi nestreikos
Valdība un Latvijas Izglī-

tības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) pār-
stāvji pēc teju nedēļu ilgām 
pārrunām tomēr vienojušies 
par kompromisu pedagogu 
darba apstākļu uzlabošanai, 
un plānotais pedagogu streiks 
ir atcelts.

Izglītības un zinātnes minis-
tre Anita Muižniece skaidroja, ka 
ir panākts kompromiss attiecībā 
uz visu jomu pedagogiem. Peda-
gogi pāries uz 36 stundu darba 
nedēļu, kur 65% ir kontaktstun-
das, bet 35% stundu ir atvēlētas 
citiem pedagogu darbiem, un 
pedagogu zemākais atalgojums 
būs 1080 eiro. Pirmsskolas pe-
dagogiem, kā jau iepriekš Iz-

glītības un zinātnes ministrija 
piedāvājusi, alga tiks celta par 
100 eiro, sasniedzot 1070 eiro. 
Savukārt ar 1. septembri pirms-
skolas pedagogi pāries uz slodzes 
līdzsvaru “34+6”. Profesionālajā, 
profesionālās ievirzes un inte-
rešu izglītībā papildus līdzekļi 
ir paredzēti pedagogu darba sa-
maksas palielināšanai. Kopumā 
šīm izmaiņām būs jārod papildu 
60,2 miljoni eiro valsts budžetā.

LIZDA vadītāja Inga Vanaga 
sacīja: “Kompromisi nebija viegli, 
bet tie ir būtiski, un pedagogu 
darba dzīves kvalitāte uzlabo-
sies.” Vanaga atgādināja, ka LIZ-
DA bija izvirzījusi divas prasības 
– sabalansētu darba slodzi, proti, 
lai mazāka daļa no slodzes tiktu 

paredzēta kontaktstundām, kā 
arī spēkā esošā Izglītības liku-
ma normas izpildi par pedagogu 
atalgojuma grafiku, to saskaņojot 
ar algas aprēķina principiem. Pir-
mās prasības izpilde esot panāk-
ta, savukārt otra prasība tikšot 
ieviesta pakāpeniski.

Premjers Krišjānis Kariņš 
solīja drīzumā ar vietvarām 
pārrunāt ieceri no pašvaldību 
budžetiem skolotāju papildus 

atalgojumam atvēlēt 12 miljonus 
eiro. Viņš arī norādīja, ka pašval-
dību budžetos nauda ienāks caur 
iedzīvotāju ienākuma nodokli no 
algu pielikumiem. Tas faktiski 
kompensēšot pieaugumu, kas 
pašvaldībām būtu jāpiemaksā. 
“Nevienā brīdī valdība nav plā-
nojusi kaut ko atņemt pašvaldī-
bām. Finanšu ministrija ir aprē-
ķinājusi, ka tas ir fiskāli neitrāls 
pasākums,” skaidroja Muižniece.w

Pasaule kārtējo reizi ir šokā 
par Krievijas karavīru noziegu-
miem, kurus tie ir pastrādājuši 
iepriekš okupētajās Ukrainas 
teritorijās. Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis paziņojis, 
ka varasiestādes izmeklēs vairāk 
nekā 450 nogalināto nāves aps-
tākļus, bet jau sākotnējā apskate 
liecinot par cilvēku spīdzināša-
nu. Turklāt esot pierādījumi, ka 
krievu karavīri, kuru pozīcijas 
atradušās netālu no masu ap-
bedījumiem, izklaides pēc šāvuši 
uz cilvēkiem.

“Krievija Izjumā atkārtoja to, 
ko tā izdarīja Bučā. Un mēs tikai 
sākam uzzināt visu patiesību par 
to, kas okupācijas laikā noticis 
Harkivas reģionā. Labi, ka ANO 
gatavo izmeklētāju grupu, 
kas apmeklēs masu apbedī-
jumus pie Izjumas, lai pēc 
tam varētu visiem pastāstīt, 
ko izdarījuši Krievijas tero-
risti,” sacīja Zelenskis. 

Eiropas Savienības ārlietu 

vadītājs Žuzeps Borels esot dziļi 
šokēts par Izjumā atklātajiem 
masu kapiem. “Krievijas vadība 
un visi iesaistītie tiks saukti pie 
atbildības. Eiropas Savienība da-
rīs visu, lai tas notiktu,” teikts 
Borela paziņojumā. Savukārt 
ASV valsts sekretārs Entonijs 
Blinkens paziņojis, ka šausmi-
nošajiem atklājumiem par masu 
apbedījumiem Izjumā vajadzētu 
stimulēt starptautisko sabied-
rību pastiprināt atbalstu “dros-
mīgajiem ukraiņiem, kuri vēlas 
atbrīvot savu dzimteni”. 

Viedokli mikroblogošanas 
vietnē “Twitter” izteica arī Lat-
vijas ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs. “Masu kapi Izjumā pie-
rāda, ka Krievija ir teroristiska 
valsts. Mums jāturpina atbalstīt 
Ukraina, jāsauc Krievija un tās 
amatpersonas pie atbildības un 
jālemj par turpmākām sankci-
jām, tostarp vīzu un ieceļošanas 
ierobežojumiem Krievijas pilso-
ņiem.” norādījis Rinkēvičs.w

Valsts prezidents Egils Levits 
nosūtījis Saeimai otrreizējai 
caurlūkošanai 8. septembrī 
pieņemto jauno Pašvaldību 
likumu. Levits atzīmē, ka liku-
ma 58. panta otrās daļas regulē-
jums ir jāsaskaņo ar Satversmes 
101. pantu, precizējot, ka tikai 
Latvijas pilsoņi un Eiropas Sa-
vienības pilsoņi, kuri pastāvīgi 
uzturas Latvijā, var tikt ievēlēti 
par iedzīvotāju padomes locek-
ļiem. Tāpat Valsts prezidents 
norāda, ka likuma 58. pantā ir 
jāiekļauj regulējums, ka “tikai 
Latvijas pilsoņi un ES pilsoņi, 
kuri pastāvīgi uzturas Latvijā, ir 
tiesīgi tieši balsot par iedzīvotāju 
padomes locekļu kandidātiem”. 

Arī šajā gadījumā likumdevējam 
ir saistošas Satversmes 101. pan-
ta prasības, uzsver Levits.

Valsts prezidents arī rosina 
papildināt likuma 58. pantu ar 
regulējumu par iedzīvotāju pa-
domes kompetenci, pašam li-
kumdevējam nosakot iedzīvotāju 
padomes kompetences kodolu. 
Savukārt 59. pantā vajadzētu 
iekļaut iedzīvotāju padomes 
tiesības lemt par līdzdalības 
budžeta izlietojumu.

Valsts prezidents arī aicina 
apsvērt attiecīgās institūcijas 
nosaukumu, aicinot to aizstāt ar 
saturiski precīzāku un atbilsto-
šāku nosaukumu – “vietējo ko-
pienu padome”.w

Pašvaldību likumu nosūta 
otrreizējai caurlūkošanai

Starptautiskā sabiedrība 
nosoda zvērības

Rosina stiprināt 
mediju neatkarību

Eiropas Savienība iepazīsti-
nājusi ar jauno Eiropas Mediju 
brīvības aktu, kura mērķis ir 
nodrošināt mediju neatkarību 
un novērst valstu vai politisko 
spēku iejaukšanos mediju darbā. 
Šāda iejaukšanās īpaši novēro-
jama vairākās Austrumeiropas 
valstīs, piemēram, Ungārijā un 
Polijā. Kā norāda Eiropas Komi-
sijas pārstāvji, jaunais Mediju brī-
vības akts nodrošinās vienādus 
noteikumus visās 27 dalībvalstīs, 
vienlaikus ļaujot rūpīgāk uzrau-
dzīt dažādu mediju apvienoša-
nos un redzēt patiesā labuma 
guvējus.

Kā teikusi Eiropas Komisi-
jas viceprezidente Vera Jourova, 
īpaši jārūpējas arī par sabied-
risko mediju neatkarību. “Mēs 
pirmo reizi Eiropas likumos 
piedāvājam drošības garan-
tijas mediju redakcionālās 
brīvības aizsardzībai. Valsts 
nedrīkst iejaukties redakcio-
nālajos lēmumos,” uzsver 
Jourova.w

Pēc divu gadu pārtraukuma Vācijas pilsētā Minhenē atkal notiek tradicionālie alus 
svētki “Oktoberfest”. Iepriekšējos gados to norise tika atcelta koronavīrusa pandēmijas 
dēļ, tāpēc šogad svētki ir īpaši vērienīgi.


