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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Izlīgšanas komisijai trešdien 
pēdējā sēdē nav izdevies atrast 
kompromisu par pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanu, līdz 
ar to Latvijas Izglītības un zināt-
nes arodbiedrība (LIZDA) 19. sep-
tembrī rīkos pedagogu streiku, 
aģentūru LETA informēja LIZDA 
vadītāja Inga Vanaga.

Līdz 12. septembrim LIZ-
DA plāno iesniegt nepiecie-
šamos dokumentus streika 
pieteikšanai, tomēr Vanaga 

atgādina, ka politiķiem joprojām 
ir iespēja novērst streiku. Kā no-
rāda LIZDA vadītāja, streika pro-
cedūra tiks pārtraukta tikai tad, 
ja valdībā tiks pieņemti noteikti 
lēmumi atbalstīt LIZDA izteiktās 
prasības. Papildus LIZDA gaida 
izglītības un zinātnes ministres 
Anitas Muižnieces (K) rakstisku 
apliecinājumu trešdienas sēdē 
paustajam, ka valdība varētu 
lemt, ka nākamā gada budžeta 
projektā ir jāparedz arodbiedrī-

Baltijas valstis panākušas 
vienošanos būtiski ierobežot ro-
bežšķērsošanu Krievijas pilso-
ņiem, kuriem ir Šengenas vīzas, 
paziņojis Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (JV). Vienlaikus 
būšot daži izņēmumi.

Lēmumus pieņems valstu 
valdības atbilstoši nacionālajām 
procedūrām, un tie stāsies spēkā 
vienlaikus, norādījis ministrs.

Par vienošanos tika paziņots 
pēc trešdien Kauņā notikušās 
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu 
ārlietu ministru sanāksmes.

Lietuvas ārlietu ministrs Gab-
rieļus Landsberģis paudis cerību, 
ka jautājums tiks galīgi atrisināts 
tuvākajā laikā. Lietuvas valdības 
lēmuma projekts paredz “ierobe-
žot Krievijas Federācijas pilsoņu 
pārvietošanos pāri Eiropas Sa-
vienības ārējai robežai”. 

Lēmuma projektā teikts, ka 
iebraukt Lietuvā un no tās 

izbraukt varēs tikai tie Krie-
vijas pilsoņi, kuri atbildīs Lie-
tuvas valdības noteiktajiem 
kritērijiem, savukārt šie kritēriji 
jāizstrādā Lietuvas Ārlietu minis-
trijai pēc saskaņošanas ar citām 
reģiona valstīm.

Eiropas Komisija (EK) otrdien 
iepazīstinājusi ar jauno vīzu iz-
sniegšanas kārtību Krievijas pil-
soņiem. Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstis pagājušajā nedēļā 
vienojās apturēt 2007. gada līgu-
ma darbību par atvieglotās vīzu 
izsniegšanas kārtību Krievijas 
pilsoņiem, un tas nozīmē, ka Krie-
vijas pilsoņu vīzu pieteikumi tiks 
izskatīti ilgāk un ka viņiem vīzas 
saņemšana maksās dārgāk.

Krievijas pilsoņiem pieteik-
šanās vīzai Šengenas zonai, ko 
veido 22 ES dalībvalstis, kā arī 
Norvēģija, Islande, Šveice un Li-
htenšteina, turpmāk izmaksās 
85 eiro līdzšinējo 35 eiro vietā.w

Jūras dzelmē netālu no Vents-
pils atrastas atlūzas, kas varētu 
būt no svētdienas vakarā avarē-
jušās privātās lidmašīnas, inter-
vijā Latvijas Televīzijai pastāstīja 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
Jūras meklēšanas un glābšanas 
koordinācijas centra vadītājs 
Pēteris Subbota. Viņš sacīja, ka 
iespējamās lidmašīnas atliekas 
uzietas ap 60 metru dziļumā 
pārsimts metru attālumā no 
vietas, kur jau sākotnēji tika 
veikta meklēšana. Atlūzas at-
rastas, veicot jūras gultnes ske-
nēšanu, kas tika sākta otrdien 

pēcpusdienā. Tālākā analīzē tiks 
noskaidrots, vai atrastās atlūzas 
tiešām ir no meklētās lidmašīnas. 
Ja apstiprināsies, ka atlūzas ir no 
avarējušās lidmašīnas, nāksies 
starpinstitucionālā līmenī lemt 
par tālākajām darbībām, klāstīja 
Subbota.

Jautāts, vai tādā gadījumā lid-
mašīnu no jūras dzelmes varētu 
izcelt, viņš atbildēja apstiprinoši, 
paskaidrojot, ka lidaparāts ir ne-
liels, tāpēc tā izcelšanai ar celt-
ņiem nevajadzētu radīt īpašas 
problēmas, taču darbus varētu 
apgrūtināt lielais dziļums.w

Saūda Arābijas un Līča arābu 
valstu sadarbības padomes me-
diju regulatori pieprasījuši ASV 
videostraumēšanas platformai 
“Netflix” izņemt saturu, kas to 
skatījumā apdraud islāma vēr-
tības un principus, ziņo Saūda 
Arābijas mediji.

Mediju regulatoru paziņoju-
mā minēts “Netflix” jaunākais 
materiāls, tai skaitā bērniem pa-
redzētais saturs, bet plašāk nav 
paskaidrots, par kādu saturu tieši 
ir runa. Saūda Arābijas valsts te-
levīzija šim jautājumam veltītā 
sižetā demonstrēja aizmiglotus 
videoklipus no animācijas seriāla 
“Jurassic World: Camp Cretaceou”, 
kurā divas pusaudzes redzamas 
skūpstāmies, kā arī video no fran-
ču filmas “Mignonnes”. Sižetā 
“Netflix” nodēvēts par “kino 
aizsegu amorāliem vēstīju-
miem, kas apdraud bērnu ve-
selīgu audzināšanu”.

Citā sižetā apgalvots, ka 
“Netflix” popularizē homoseksuā-
lismu, pārmērīgi koncentrējoties 
uz homoseksuāļiem.w

Izraēlas gaisa 
uzlidojumos Alepo lidostā 
Sīrijas ziemeļos nogalināti 
vismaz trīs cilvēki un bojāta 
lidostas infrastruktūra, vakar 
paziņojusi Lielbritānijā  
bāzētā nevalstiskā 
organizācija “Syrian 
Observatory for Human 
Rights” (SOHR). Uzlidojumi 
notika otrdienas vakarā. 
Tajos cietis lidostas galvenais 
skrejceļš, kas pagaidām  
nav izmantojams, un  
noliktava lidostas teritorijā, 
ko izmanto Irānas atbalstītie 
kaujinieki. 

Brazīlijā tehnoloģiju 
uzņēmumam “Apple” 
aizliegts pārdot viedtelefonus 
“iPhone” bez lādētājiem, 
un šajā lietā piemērots 
2,3 miljonus eiro naudas 
sods. Tādējādi Brazīlijā 
noteikts aizliegums pārdot 
“iPhone 12” un “iPhone 13” 
modeļus. “Apple” lēmumu 
viedtelefonus “iPhone” pārdot 
bez uzlādes ierīcēm skaidro 
ar apņemšanos mazināt vides 
piesārņojumu. Taču Brazīlijas 
varasiestādes uzskata, ka 
uzņēmums tirgū piedāvā 
produktu, kura izmantošanai 
nepieciešams iegādāties vēl 
vienu kompānijas produktu.

Ukrainas atomenerģijas 
uzņēmums “Enerhoatom” 
ierosinājis Krievijas 
karaspēka okupētajā 
Zaporižjas atomelektrostacijā 
(AES) izvietot ANO miera 
uzturētājus. Februārī 
Ukrainā iebrukušais Krievijas 
karaspēks Zaporižjas 
AES sagrāba martā, bet 
stacijā joprojām strādā 
“Enerhoatom” ukraiņu 
darbinieki. Ukraina apsūdz 
Krieviju, ka tā pārvērtusi 
atomelektrostaciju militārā 
bāzē un izmanto to kā vairogu 
uzbrukumu veikšanai.

Izgāžas centieni novērst streiku
bas prasītie risinājumi. Vanaga 
atzīmē, ka turpmākās izlīgšanas 
komisijas sarunas var norisināties 
tikai ar Ministru prezidenta Kriš-
jāņa Kariņa un Finanšu ministri-
jas (FM) klātbūtni, jo Muižniecei 
nav lēmumu pieņemšanas man-
dāta jautājumos ar lielu fiskālo 
ietekmi. Līdz ar to 19. septembrī 
pedagogi, kuri izlems streikot, 
nepildīs darba pienākumus un 
neatradīsies darbavietā, kā arī 
darba devēji tiek aicināti neļaut 
citiem kolēģiem likt pildīt strei-
kotāju darba pienākumus streika 
laikā. Savukārt Muižniece aģen-
tūrai LETA norādīja, ka līdz 19. 
septembrim ministre joprojām 
turpinās sarunas ar FM, Kariņu 
un koalīciju, lai rastu risinājumus 
pedagogu ikdienas darba atvieg-

lošanai, kā, piemēram, digitālo 
mācību materiālu platformu ie-
gādes nodrošināšanai. Viena no 
arodbiedrības prasībām ir saba-
lansēta darba slodze. Arodbiedrī-
ba nepiekrīt Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) piedāvājumam, 
ka darba slodzi sabalansēs līdz 
2028. gadam. Šis process esot pā-
rāk ilgs, un to nevarot atļauties ar 
līdzšinējām problēmām. Savukārt 
otrā prasība ir panākt, lai valdī-
ba pildītu spēkā esošo Izglītības 
likuma normu par pedagogu atal-
gojuma grafiku, to saskaņojot ar 
algas aprēķina principiem.

Vanaga atzinusi, ka arodbied-
rība ir gatava kompromisiem, 
tomēr konkrētus kompromisa 
risinājumus, kas tai būtu pieņe-
mami, neatklāja.w

Iespējams, atrastas 
lidmašīnas atlūzas
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Ķīniešu jaunlaulātie vienu no savām pirmajām kāzu fotogrāfijām ir iecienījuši 
uzņemt Bundas promenādē Huangpu upes krastā, no kuras paveras iespaidīgs skats 
uz Šanhajas panorāmu.


