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ĪSUMĀ

7. oktobrī
1571. Svētās Līgas 
galeru flote Lepanto  
kaujā sakāva osmaņu 
galeras. 

1714. Almārā, 
Nīderlandē, izcēlās nemieri 
pret alus nodokli.

1933. Atklāja Liepājas 
cukurfabriku, kas bija 
pēdējā trīs Latvijas 
cukurfabriku rindā pēc 
Jelgavas un Jēkabpils 
cukurfabrikām. 

1988. Atmodai 
pieņemoties spēkā, 
Mežaparkā notika  
plaša tautas  
manifestācija ar 
sarkanbaltsarkanajiem 
karogiem. Dienu vēlāk 
sākās Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas 
kongress.

2003. Par Kalifornijas 
gubernatoru kļuva 
Holivudas aktieris  
Arnolds Švarcenegers,  
kurš pārstāvēja 
Republikāņu partiju.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS
FOTO – AFP/LETA

Saeima vakar pirmajā lasī-
jumā atbalstīja grozījumus “Ve-
selības aprūpes finansēšanas 
likumā”, kas paredz veselības 
aprūpes finansēšanā pilnībā at-
teikties no tā arī neieviestā “divu 
grozu” principa, vienlaikus vieno-
tu valsts apmaksāto veselības 
aprūpi Latvijā paredzot tikai val-
stī deklarētajiem iedzīvotājiem.

Likumā ietvertais veselības 
aprūpes finansēšanas modelis 
teorētiski paredz divu tā saucamo 
veselības aprūpes pakalpojumu 
“grozu” principu – veselības ap-
rūpes minimumu (“pamata gro-
zu”), kas tiktu nodrošināts visiem 
Latvijas iedzīvotājiem, un valsts 
obligāto veselības apdrošināšanu 
(“pilno grozu”), kas tiktu nodroši-
nāts personām, kuras veic valsts 

sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas vispārējā režīmā, 
un personām, kuras ir sociāli 
mazāk aizsargātas (bērni, pensio-
nāri, bezdarbnieki u.c.), savukārt 
pārējiem paredzot iespēju valsts 
obligātajai veselības apdrošinā-
šanai pievienoties brīvprātīgi. 
Viens no šāda dalījuma mērķiem 
bija cīnīties pret dažādām “no-
dokļu optimizācijām”.

Praksē dalītais veselības 
aprūpes finansēšanas mo-
delis no likuma pieņemša-
nas brīža līdz šim nav ticis 
īstenots, jo politiskie spēki par 
reformas iedzīvināšanu tomēr 
nav spējuši panākt vienprātību. 
Jaunie grozījumi līdz ar to paredz 
pilnībā izslēgt no likuma normas 
par valsts apmaksāto medicīnis-

kās palīdzības minimumu un par 
veselības apdrošināšanas brīv-
prātīgajām iemaksām. Tā vietā 
likums paredzēs tikai vienu vie-
notu valsts apmaksāto veselības 
aprūpes pakalpojumu apjomu vi-
siem iedzīvotājiem, papildus gan 
šķirojot, vai cilvēks tiešām dzīvo 
Latvijā vai ārpus valsts.

Saeimā par likumu atbildīgā 
Sociālo un darba lietu komisija 
rosināja likumprojektam noteikt 
steidzamību, taču parlaments ar 
vienas balss pārsvaru šo priekš-
likumu noraidīja. Šajā jautāju-
mā atšķirīgi viedokļi balsojumā 
bija gan koalīcijas, gan opozīcijas 
vidū.

No pašreizējās koalīcijas pār-
stāvjiem steidzamību atbalstīja 
“Attīstībai/Par!” un “Konservatī-

vo” deputāti, savukārt pret stei-
dzamību balsoja “Jaunās vieno-
tības” un Nacionālās apvienības 
parlamentārieši. Balsojumā ie-
zīmējās nākamās, 14. Saeimas, 
iespējamā topošās koalīcijas ko-
dola sadarbība, jo kopā ar JV un 
NA deputātiem pret steidzamību 
šodien balsoja arī “Apvienotā sa-
raksta” pārstāvji, kuri 13. Saeimā 
ievēlēti no citiem sarakstiem.

“Plānotās likuma izmaiņas 
ir loģisks solis, lai nodrošinātu 
un paātrinātu valsts apmaksā-
to veselības aprūpes pakalpoju-
mu pieejamību tiem cilvēkiem, 
kuri ir deklarēti Latvijā, proti, 
tiem, kuri šeit patiešām dzīvo 
un strādā,” piebilda Sociālo lietu 
komisijas priekšsēdētājs Andris 
Skride (AP).w

Krievijai trūkst karavīru Her-
sonas apgabala aizsardzībai, kur 
Ukrainas bruņotie spēki frontes 
līniju pavirzījuši vēl 20 kilomet-
rus tālāk, tādēļ Krievija šajā sek-
torā varētu izvietot mobilizētos 
rezervistus, jaunākajā apskatā 
par situāciju Ukrainas frontē se-
cina Lielbritānijas Aizsardzības 
ministrija.

Ukrainas spēkiem kopš 2. 
oktobra virzoties uz dienvidiem, 
frontes līnija ir pabīdīta vēl 20 
kilometrus, kas galvenokārt sais-
tāms ar virzību Inhulecas labajā 
krastā un Dņepras kreisajā kras-

tā, tomēr, kā uzsver britu izlū-
ki, pagaidām krievu pamata 
aizsardzības pozīcijas nav 
apdraudētas.

“Domājams, ka krievu ko-
mandieri analizē pieaugošo 
apdraudējumu Nova Kahovkas 
sektorā kā vienu no aktuālāka-
jām problēmām,” lasāms tviterī 
publicētajā apskatā. Īpaši tiek 
izcelts tas, ka Krievijas spēkiem 
viens no nedaudzajiem atlikuša-
jiem ceļiem spēku papildināšanai 
ir sašauta pārceltuve pār Dņepras 
upi. “Krievijai ir dilemma: kaujas 
spēku atvilkšana pāri Dņeprai 

pārējā Hersonas apgabala aizsar-
dzību padara izturīgāku, tomēr 
politiskās nostādnes būs – palikt 
un aizsargāties,” raksta britu Aiz-
sardzības ministrija.

Tāpat tiek norādīts, ka Krievi-
ja Hersonas aizsardzībai piesais-
tījusi lielu daļu savu līdz galam 
nenokomplektēto gaisa desanta 
spēku, kam nav pietiekama dzīvā 
sastāva.

Krievija piespiedu kārtā de-
portējusi vairāk nekā 1,6 mil-
jonus ukraiņu, izklīdinot tos pa 
savu teritoriju un daudziem no 
viņiem atņemot dokumentus, 

uzrunājot Limā notiekošās Ame-
rikas valstu organizācijas (OAS) 
Ģenerālās asamblejas sesijas 
dalībniekus, paziņoja Ukrainas 
prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Daudziem ukraiņiem atņem-
ti dokumenti, daudzi no viņiem 
ir izgājuši baisas okupantu filt-
rācijas nometnes, kur par viņiem 
ņirgājās un iebiedēja,” klāstīja 
Ukrainas prezidents.

Viņš uzsvēra, ka Krievija savu 
armiju uz Ukrainu nosūtīja, lai 
valsti pārvērstu par savu kolo-
niju, kā tas bija agrāk impērijas 
laikā.w

Saeima ceturtdien otrajā 
lasījumā atbalstīja grozījumus 
“Izglītības likumā”, ar kuriem pa-
redzēts ieviest regulējumu, kas 
pedagogus plašāk sargāšot no 
skolēnu un vecāku emocionālās 
un fiziskās vardarbības. Grozīju-
mi paredz likumā nostiprināt to, 
ka izglītojamais pret pedagogu 
nedrīkst pieļaut emocionālu un 
fizisku vardarbību. Gadījumā, ja 
pret pedagogu vērsta skolēnu vai 
viņu vecāku vardarbība, pedago-
gam paredzētas tiesības saņemt 
atbalstu no izglītības iestādes 
vadītāja, kā arī dibinātāja.

Izglītības iestādes vadītājam 
plānots pienākums izvērtēt pe-
dagoga sniegto informāciju par 
vardarbību, kā arī ziņot iestādes 
dibinātājam vai tiesībsargājoša-
jām institūcijām. Savukārt dibi-
nātājam, saņemot informāciju 
no iestādes vadītāja par skolēnu 
vai viņu vecāku vardarbību pret 

pedagogu, būs jānodrošina sa-
ņemtās informācijas izvērtēšana 
un iesniegšana tiesībsargājoša-
jām institūcijām. Tāpat likumā 
plānots nostiprināt to, ka peda-
gogam tūlītēji nav jāatbild uz 
skolēnu vai viņu vecāku telefona 
zvaniem, ziņām vai elektronis-
kām vēstulēm, ja tās saņemtas 
ārpus pedagoga darba laika.

Sabiedrību arvien biežāk sa-
sniedz informācija par emocio-
nālu un fizisku vardarbību pret 
pedagogiem no izglītojamo un 
viņu vecāku puses. Diemžēl dau-
dzi šādi gadījumi tiek noklusēti, 
paliek pie paša pedagoga vai iz-
glītības iestādē, kas ne tikai neri-
sina problēmu, bet to pat saasina, 
jo izglītojamie, saprotot, ka 
nesodīti pret pedagogu var 
vērst emocionālu vai fizisku 
vardarbību, turpina to darīt 
drosmīgākā un nežēlīgākā 
veidā.w

Taizemē ar šaujamieroci 
bruņots 34 gadus vecs vīrietis 
vakar iebrucis bērnu aprūpes 
centrā valsts ziemeļaustrumos, 
nogalinot vismaz 34 cilvēkus, 
tai skaitā 24 bērnus. Vīrietis 
agrā pēcpusdienā iebrucis 
bērnu aprūpes centrā, kur 
nekavējoties atklājis uguni. 
Nogalināti 24 bērni, divi 
audzinātāji un policists.  
Vēl 12 cilvēki ievainoti. Pēc 
apšaudes uzbrucējs devies 
mājās, kur nogalinājis sievu un 
bērnu un izdarījis pašnāvību. 
Uzbrucējs agrāk dienējis 
policijā un pagājušajā gadā 
atlaists no darba par narkotiku 
lietošanu. 

Vidusjūrā vismaz 18 
cilvēki gājuši bojā, kad divos 
nesaistītos negadījumos 
nogrimušas laivas ar 
migrantiem, kas bija ceļā uz 
Eiropu, paziņojušas Grieķijas 
amatpersonas. Spēcīga vēja 
laikā viena laiva nogrima 
netālu no Lesbas salas. Uz tās 
atradās 40 cilvēki, izskanējis, 
ka visas bijušas sievietes. 
Savukārt pie Kitiras salas 
burulaivai, uz kuras atradās ap 
95 migrantiem, spēcīgā vējā 
ietriecoties klintī, izglābti 80 
cilvēki, bet divi atrasti miruši. 

Zviedrijas Akadēmija 
vakar paziņoja, ka šī gada 
Nobela balva literatūrā 
piešķirta franču rakstniecei 
Annijai Erno. Viņa pagodināta 
“par drosmi un klīnisko 
asumu, ar kādu viņa atklāj 
saknes, atsvešināšanos un 
personīgās atmiņas kolektīvos 
ierobežojumus”, paziņoja 
akadēmija. 

Dienvidatlantijas okeāna ūdeņos netālu no Puerto 
Madrinas Argentīnā oktobra sākumā ir nofotografēti 
Dienvidu gludvaļi (Eubalaena australis). Lai arī pēdējā 
laikā fiksēta 13 šīs sugas pārstāvju nāve, Nuevo un Sanhosē 
līcī šogad reģistrēti vairāk nekā 1400 vaļu, kas ir lielākais šo 
jūras dzīvnieku skaits vairāk nekā 50 gadu laikā.
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Atbalsta vienotu valsts 
apmaksāto veselības aprūpi

Ukraiņi frontes līniju pavirzījuši vēl tālāk

Pedagogus sargās no skolēnu 
un vecāku vardarbības


