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1792. Francijas 
Nacionālais konvents 
nobalsoja par monarhijas 
likvidēšanu.

1937. Pirmo reizi tika 
publicēts Dž.R.R.Tolkīna 
romāns “Hobits”.

2003. NASA kosmiskā 
zonde “Galileo” veica 
kontrolētu nokrišanu uz 
Jupitera, noslēdzot 14 
gadus ilgu misiju, kas ļāva 
veikt plašus atklājumus 
par Saules sistēmas lielāko 
planētu un tās mēnešiem.

2004. Vairākās 
Latvijas vietās, arī Liepājā, 
pēcpusdienā dažas 
sekundes bija novērojamas 
zemes svārstības. Tās 
izraisīja 4–5 balles spēcīga 
zemestrīce ar epicentru 
Kaļiņingradas apgabalā.

2011. Leģendārā 
amerikāņu rokgrupa 
“REM” pēc 31 gada ilgas 
pastāvēšanas paziņoja par 
izjukšanu.
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Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodbiedrības 
(LVSADA) padome otrdien vie-
nojās par atkārtota brīdinājuma 
streika rīkošanu 27. un 28. sep-
tembrī. Streika laikā paredzēts 
rīkot protesta sapulci iepretī Mi-
nistru kabinetam 27. septembrī.

Streika komiteja apkopoju-
si informāciju, ka brīdinājuma 
streikā piedalīsies 316 medicī-
nas nozares darbinieku. LVSADA 
priekšsēdētājs Valdis Keris pado-
mes sēdē skaidroja, ka, atšķirībā 
no vairākām citām profesijām, 
mediķiem plaši streikot aizliedz 
likums un sirdsapziņa, jo streiks 
ar lielāku skaitu dalībnieku at-

stātu neatgriezeniskas sekas uz 
pacientu veselību.

Keris uzsvēra, ka arodbiedrī-
bas prasības ir “samērīgas, tais-
nīgas, savlaicīgas un pieticīgas” 
un ka LVSADA esot jau piekāpu-
sies sarunās ar Veselības minis-
triju (VM). Taču arī mīkstinātās 
prasības no VM puses tiekot ig-
norētas, tāpat esot vērojama dis-
kriminācija pret veselības nozari 
salīdzinājumā ar pedagogiem, ar 
kuriem, atšķirībā no mediķiem, 
valdība un Saeimas atbildīgā ko-
misija gan aktīvi runā.

Arodbiedrības vadītājs aģen-
tūrai LETA skaidroja, ka mediķu 
prasības šogad izmaksātu ap 

30 miljoniem eiro. Viņš norā-
dīja, ka VM esot atteikusies šos 
skaitļus pārrunāt ar LVSADA, tā-
pēc nevarēja komentēt, cik lielu 
valsts budžeta bāzes pieaugumu 
no 2023. gada šāds pieprasījums 
prasītu.

Keris padomes sēdē pauda, 
ka pašreizējā valdība 2020. gadā 
“atļāvās noblēdīt” un nepiešķī-
ra 20% pieaugumu mediķiem 
– tagad jau cita VM vadība esot 
aizmirsusi šādu rīcību.

“Nāves punkts” ar mediķu 
aizplūšanu no Latvijas ar pama-
tā iepriekšējās, nevis pašreizējās 
valdības atbalstu pārvarēts, taču 
solītais mediķiem joprojām nav 

izpildīts, uzsvēra Keris. Uzskaitot 
neizpildītos solījumus, LVSADA 
vadītājs vaicāja, vai tiešām valdī-
bas mērķis ir “apzagt” ārstus par 
300 eiro, kā arī līdzīgi neizpildīt 
atalgojuma pieaugumu pārējiem 
mediķiem. LVSADA Streika ko-
mitejas ziņojumā norādīts, ka 
vairākas arodorganizācijas ir 
paudušas, ka algas ir palielinātas 
pēc 27. jūlija brīdinājuma streika, 
kā arī norāda uz sarežģīto ģeopo-
litisko situāciju Eiropā. Tāpat tiek 
norādīts, ka ir palielinājies am-
bulatoru pacientu pieplūdums, 
tāpēc nav iespējams piedalīties 
streikā, – reizē tās pauž, ka ir 
morāli kopā ar nozari.w

Valdība otrdien grozīja “Depo-
zīta sistēmas darbības noteiku-
mus”, paredzot no nākamā gada 
jūnija paplašināt depozīta sistēmā 
nododamo iepakojumu klāstu.

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) informē, ka grozījumi 
nosaka, ka depozīta sistēmā 
varēs nodot sīrupu un no-
teiktu alkoholisko dzērienu 
iepakojumus. Pašlaik depozīta 
sistēmā var nodot karbonizēto 
un nekarbonizēto bezalkoholisko 
dzērienu, alus un citu fermentēto 
produktu ar alkohola saturu līdz 
6% plastmasas (PET), skārdeņu 
vai stikla iepakojumus. Taču no 
2023. gada jūnija depozīta sis-
tēmā varēs nodot arī sīrupa un 

alkoholisko kokteiļu, kas veidoti 
uz spirta bāzes (ar alkohola satu-
ru līdz 15%), stikla, plastmasas 
(PET) un skārdeņu iepakojumus, 
kā arī visu veidu alkoholiskos dzē-
rienus plastmasas (PET) pudelēs 
vai skārdenēs. Izmaiņu ievieša-
nai noteikts pārejas periods, kas 
paredz, ka šos dzērienus gan ar 
speciālo marķējumu, gan bez tā 
var laist tirgū līdz nākamā gada 
31. martam un pieejamus tirgū 
līdz 30. jūnijam. Tāpat noteikumi 
paredz sadalīt atkārtoti lietojamu 
dzērienu iepakojumu atkarībā no 
pudeļu dizaina universālā un in-
dividuāla dizaina iepakojumos, 
attiecīgi precizējot depozīta ie-
pakojuma apriti, lai iepakojums 
būtu atkārtoti uzpildāms.w

Ja Krievija okupētajā Ukrai-
nas Luhanskas apgabalā rīkos 
pseidoreferendumu, tas pavērs 
ceļu vispārējās mobilizācijas 
izsludināšanai Krievijā, uzska-
ta Luhanskas apgabala kara 
administrācijas vadītājs Serhijs 
Haidajs.

“Okupanti var sarīkot viltus 
“referendumu”, uz ātru roku kaut 
ko salipināt, atzīt “rezultātus”. 
Atbilstoši šiem rezultātiem viņi 
visi gribēs iestāties Krievijas sa-
stāvā,” apgabala vadītājs sacīja 
“Radio Brīvība”.

“Un tad uz laiku okupētā 
Ukrainas Luhanskas apga-
bala deokupācija no Krie-
vijas skatpunkta būs “tiešs 
uzbrukums Krievijai”, un tas 

dos iespēju rīkot vispārējo mobi-
lizāciju, pieteikt karu. Jo [šobrīd] 
ar mobilizāciju viņiem ir lielas 
problēmas.”

Tikmēr Turcijas prezidents 
Redžeps Tajips Erdogans intervi-
jā ASV telekanālam PBS atzina, 
ka viņam radies iespaids – Krie-
vijas prezidents Vladimirs Putins 
karu ar Ukrainu grib izbeigt pēc 
iespējas ātrāk.

“Tāds bija mans iespaids, 
jo tas, kā lietas notiek tagad, 
ir diezgan problemātiski,” viņš 
piebilda. 

Uz jautājumu, vai Krievijai 
būtu jāļauj paturēt daļa teri-
toriju, ko tā sagrābusi kopš 24. 
februāra, Erdogans atbildēja 
noraidoši.w

Lai samazinātu energore-
sursu patēriņu dzīvojamo māju 
telpu apkures nodrošināšanai, 
valdība otrdien atļāva sama-
zināt apkures temperatūru un 
karstā ūdens temperatūru šajā 
sezonā.

Ministru kabineta sēdē 
valdība lēma uz laiku paze-
mināt telpu gaisa temperatū-
ru, noregulējot to ne vairāk 
kā plus 19 grādi. Samazinot 
dzīvojamo telpu gaisa tempe-
ratūru par vienu grādu, tiek ie-
taupīti aptuveni 5% no apkures 
izmaksām, kas ilgtermiņā veido 
vērā ņemamu ietaupījumu. 

Vienlaikus saglabāta iespē-
ja, ka dzīvojamās mājas kop-
īpašnieki vai dzīvokļu īpašumu 
mājā dzīvokļa īpašnieki var 
lemt par augstāku telpu gaisa 
temperatūras nodrošināšanu 
dzīvojamā mājā, ja uzskata to 
par nepieciešamu dzīvojamās 
mājas ekspluatācijai vai iedzī-
votāju veselības un pašsajūtas 
nodrošināšanai.w

Ja liepājnieki stiprā vējā mēdzot pludmalē spēlēt badmintonu, tad šis Dominikānas 
jaunietis ar divriteni cenšas stāties pretī viesuļvētrai Fionai, kas šajā Karību jūras 
reģiona valstī izraisīja krasta nogruvumus, bet iepriekš krietni paplosījās Puertoriko, kur 
norāva ēku jumtus, izskaloja ceļus, izraisīja plūdus un applūdināja lidostas skrejceļu.

PRETVĒJŠ

Latvijas valdība otrdien 
atbalstīja Valsts aizsardzības 
dienesta (VAD) likumprojektu 
un citus rekrutēšanas reformai 
paredzētus likuma grozījumus. 
Nekādas plašas diskusijas 
par likumprojektiem otrdien 
valdības sēdē nebija, tomēr, kā 
norādīja aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (AP), iespējams, 
atsevišķas redakcionālas 
pieslīpēšanas likumprojektiem 
būs Saeimā. Tāpat viņš rosināja 
šos likumprojektus Saeimā virzīt 
steidzamības kārtā.

Kirgizstāna un Tadžikistāna 
pēc sešām sīvu sadursmju 
dienām panākušas vienošanos 
par uguns pārtraukšanu, 
pavēstījušas abu pušu 
amatpersonas. Kā paredzēts 
dokumentā, ko parakstījuši 
abu valstu nacionālās drošības 
dienestu vadītāji, no robežas 
apvidus jāatvelk karavīri un 
smagais bruņojums. Pēc 
aizvadītajā nedēļā pieredzētās 
vardarbības situācija Batkenas 
robežapvidū stabilizējas, 
apliecināja Kirgizstānas Valsts 
nacionālās drošības komitejas 
priekšsēdētājs Kamčibeks 
Tašijevs.

Latvijas valdība vakar par 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
ģenerāldirektora pienākumu 
izpildītāju līdz Ievas Jaunzemes 
atstādināšanas termiņa beigām 
apstiprināja VID ģenerāldirektora 
vietnieci, Informātikas pārvaldes 
direktori Indru Kārkliņu. Ar 
finanšu ministra Jāņa Reira 
(JV) 15. septembra lēmumu 
Jaunzeme ir atstādināta no 
amata pienākumu izpildes uz 
disciplinārlietas izmeklēšanas 
laiku.

Samazinās 
temperatūru

Mediķi vienojas par brīdinājuma streiku

Pseidoreferendums radīs 
attaisnojumu mobilizācijai

Paplašinās nododamo 
iepakojumu klāstu


