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ĪSUMĀ

18. augustā
1201. Bīskaps Alberts 
ielika pirmo pamatakmeni 
Rīgas pilsētas pamatos.

1227. Miris mongoļu-
tatāru valdnieks 
Čingishans, kurš ar saviem 
iekarojumiem izveidoja 
milzīgu impēriju. 

1868. Franču 
astronoms Pjērs Žils 
Sezārs Žansens atklāja 
hēliju.

1920. Apstiprināja ASV 
konstitūcijas 19. labojumu, 
kas sniedz sievietēm 
balsstiesības.

2006. Pasaules 
Meteoroloģiskā 
organizācija un ANO Vides 
programma paziņoja, ka 
pēc vairākas desmitgades 
ilgas sarukšanas Zemes 
ozona slānis ir atsācis 
palielināties, taču lēnāk, 
nekā eksperti cerēja.
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FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.
FOTO – AFP/LETA

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

Apmierina prasību par 81 miljona piedzīšanu 
no Kargina un Krasovicka 

Rīgas apgabaltiesa šodien 
lēma apmierināt pastarpināti 
valstij piederošās SIA “Reap” 
prasību pret bijušajiem “Parex 
bankas” īpašniekiem un valdes 
locekļiem Valēriju Karginu un 
Viktoru Krasovicki par solidāru 
zaudējumu piedziņu 81 180 583 
eiro apmērā, aģentūra LETA no-
skaidroja tiesā.

Spriedumu var pārsūdzēt 
30 dienu laikā Augstākajā tiesā 
(AT).

SIA “Reap” iesniedza kasāci-
jas sūdzību par Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, ar kuru tika 
nolemts noraidīt uzņēmuma 
prasību par solidāru zaudējumu 
piedziņu 81 180 583 eiro apmē-
rā no Kargina un Krasovicka.

AT apgabaltiesas spriedu-
mu pilnībā atcēla un atgrieza 
to atkārtotai izskatīšanai. Tagad 
apgabaltiesa lēmusi par labu 

uzņēmumam.
Prasība saistīta ar iepriekš 

izskatītu civillietu, kurā “Parex 
bankas” saistību un tiesību pār-
ņēmēja LAS “Reverta” no abiem 
bijušajiem bankas īpašniekiem 
mēģināja piedzīt 85,5 miljonus 
eiro. Tiesā skaidroja, ka prasī-
bu skata pēc būtības un lietā 
tiek vērtēta prasītājam noda-
rīto zaudējumu atlīdzināšana 
saistībā ar darījumiem, kas no-
slēgti starp pusēm un saistītām 
personām.

“Reverta” 2010. gadā tiesā 
celto prasību pret Karginu un 
Krasovicki pamatoja ar to, ka 
viņi, būdami bankas valdes lo-
cekļi, savus pienākumus nav 
pildījuši kā krietni un rūpīgi 
saimnieki. Proti, laika periodā no 
1995. gada 1. janvāra līdz 2008. 
gada 5. decembrim starp “Parex 
banku” un atbildētājiem, kā arī 

ar viņiem saistītām personām 
un tuviem radiniekiem, tikusi 
noslēgta virkne darījumu, kas 
neatbilst tirgus noteikumiem, 
vispārpieņemtajai šādu darīju-
mu praksei un noteikumiem, ar 
kādiem banka piedāvāja analo-
ģiskus darījumus slēgt citiem 
klientiem. “Reverta” uzskata, 
ka šie darījumi ļāvuši bijuša-
jiem valdes locekļiem iedzī-
voties uz bankas rēķina. “Re-
verta” no Kargina un Krasovicka 
lūdza piedzīt 85 465 375 eiro par 
kopumā 14 noslēgtiem depozīta 
un aizdevuma līgumiem.

Augstākās tiesas (AT) civil-
lietu tiesu palāta 2016. gadā 
apelācijas instancē daļēji apmie-
rināja “Reverta” prasību, solidāri 
no Kargina un Krasovicka par 
labu “Reverta” piedzenot kopā 
4,5 miljonus eiro. Prasība par 
81 180 583 eiro zaudējumu pie-

dziņu tika noraidīta. Bijušie ban-
kas īpašnieki lēmumu pārsūdzē-
ja, bet Senāts lēma negrozīt AT 
spriedumu apmierinātajā daļā.

Vēlā 2008. gada 10. novem-
bra vakarā toreizējais finanšu 
ministrs Atis Slakteris (TP), 
“Hipotēku bankas” toreizējais 
prezidents Inesis Feiferis un 
Kargins parakstīja līgumu, kas 
paredzēja starptautiskās finanšu 
krīzes ietekmē grūtībās nonāku-
šās “Parex bankas” akciju kon-
trolpaketes jeb 51% pārņemša-
nu “Hipotēku bankas” īpašumā. 
Par šīm akcijām to līdzšinējiem 
īpašniekiem Karginam un Kra-
sovickim katram tika samaksāts 
viens lats. Vēlāk valsts pārņēma 
arī pārējās bankas akcijas.

Kopējais valsts atbalsts bi-
jušajai “Parex bankai” sasniedza 
1,7 miljardus eiro, no kā atgūta 
mazāk nekā puse.w

Eiropas Savienībai (ES) vien-
balsīgi vajadzētu nolemt par vīzu 
aizliegumu Krievijas tūristiem, 
vakar aicināja Lietuvas ārlietu 
ministrs Gabrieļus Landsberģis.

“Ideāli būtu, ja tas būtu Ei-
ropas līmeņa lēmums, kas vien-
kārši atceltu visas tādas vīzas 
un neviens vairs tās neizdotu,” 
Landsberģis sacīja žurnālistiem 
pirms Lietuvas valdības sēdes.

Ministrs tā komentēja to, 
ka no ceturtdienas Igaunija 
vairs neizsniegs vīzas Krie-
vijas pilsoņiem.

Vienlaikus Landsberģis atzi-
na, ka apšauba tādu pasākumu 
iedarbību.

“Krievijas pilsonis vīzu var 
saņemt Vācijas konsulātā jeb-
kurā Krievijas lielpilsētā un caur 

Somiju, Igauniju, Latviju, Lietu-
vu vai Poliju doties brīvdienās, 
kur vien vēlas,” paskaidroja Lie-
tuvas ārlietu ministrs.

Tādēļ, kā uzsvēra Landsber-
ģis, ir nepieciešams ES līmeņa 
lēmums.

Pēc Krievijas visaptverošā 
iebrukuma Ukrainā sākuma 
Lietuva bija viena no pirmajām 
ES dalībvalstīm, kas ierobežoja 
Šengenas un nacionālo vīzu iz-
sniegšanu Krievijas pilsoņiem. 
Līdzīgi rīkojās arī Latvija un 
Igaunija.

ES prezidējošā valsts Čehija 
pagājušajā nedēļā paziņoja, ka 
bloks sankciju paketē pret Mas-
kavu varētu iekļaut visaptverošu 
vīzu aizliegumu visiem Krievijas 
pilsoņiem.w

Nakts Narvā pēc padomju 
laika pieminekļu demontāžas 
pagājusi mierīgi, un kopumā 
saistībā ar pieminekļu pārvie-
tošanu aizturēti 11 cilvēki, in-
formēja Igaunijas Policijas un 
robežsardzes departamenta 
Austrumu prefektūras operatī-
vās grupas vadītājs Tāvi Kirss.

Viņš sacīja, ka policija aizva-
dītajā naktī galvenokārt reaģēju-
si uz ikdienišķiem izsaukumiem, 
bet pie vietas, kur līdz otrdienai 
atradās padomju tanks “T-34”, 
pulcējušies cilvēki. Pulcēšanās 
bijusi miermīlīga, un pūļi izklī-
duši ap pulksten 1 naktī.

Otrdien pa dienu tika 
aizturēti deviņi cilvēki, bet 
naktī policija aizturējusi 

vēl divus.
Kirss teica, ka policija bija 

gatava dažādiem notikumu sce-
nārijiem un dienā pieminekļu 
tuvumā bija pastiprināti spēki, 
tomēr viss noritējis mierīgi, un 
trešdien Narvas policija progno-
zē atgriešanos ikdienas darba 
ritmā.

Igaunijas ziemeļaustrumu 
pilsētā Narvā un tās apkārtnē, 
atbilstoši valdības lēmumam, 
otrdien no publiskās telpas 
aizvākti pieminekļi ar padom-
ju simboliku. Narvas pievārtē 
demontēts Otrā pasaules kara 
laika padomju tanks “T-34”, kas 
pildīja pieminekļa funkcijas. Tas 
aizvests uz Igaunijas Kara mu-
zeju Vīmsi pie Tallinas.w

Latvijas Izglītības un zināt-
nes pedagogu arodbiedrības 
(LIZDA) plānotais pedagogu 
streiks sāksies 19. septembrī, 
aģentūrai LETA pastāstīja LIZ-
DA vadītāja Inga Vanaga.

Streiks sāksies šajā datu-
mā, jo nepieciešams laiks da-
žādiem tehniskiem darbiem, 
piemēram, iesniegt ar strei-
ku saistītu dokumentāciju. 
Streiks būs beztermiņa, un 

tā laikā pedagogi nepildīs 
darba pienākumus, nenodar-
bosies ar bērnu pieskatīšanu 
un neuzturēsies darbavietās.

Viena no streikotāju pra-
sībām ir sabalansēta darba 
slodze. Arodbiedrība nepiekrīt 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas piedāvājumam, ka darba 
slodzi sabalansēs līdz 2028. 
gadam. Šis process esot pārāk 
ilgs.w

Streiku sāks 19. septembrī

Narvā aizturēti 11 cilvēki

Lietuva aicina atcelt vīzas 
Krievijas tūristiem

Pasaules sērfošanas līgas sieviešu ieskaites dalīb-
nieces pēc 16 gadu pārtraukuma atgriezušās Klusā 
okeāna Taiti salā, kur sērfotājiem jācīnās ar planētas 
sarežģītākajiem viļņiem, kas visas pasaules sērfotājiem 
raisa cieņu un bailes.

VILNĪ

Vācijas kanclers Olafs 
Šolcs vakar pauda sašutumu 
par palestīniešu pašpārvaldes 
prezidenta Mahmuda Abasa 
izteikumiem Berlīnē par 
holokaustu. Ar Šolcu kopīgajā 
preses konferencē Abasam 
tika uzdots jautājums, vai 
viņš atvainotos par Minhenes 
1972. gada olimpiādes 
traģēdiju, kad palestīniešu 
kaujinieki sagrāba ķīlniekus, 
kā rezultātā tika nogalināti 11 
izraēliešu sportisti un treneri. 
Abass atgādināja par situāciju 
palestīniešu teritorijās un 
apsūdzēja Izraēlu, ka tā kopš 
1947.gada pret palestīniešiem 
pastrādājusi “50 slaktiņus, 50 
holokaustus”.

ASV zīmolu pārvaldības 
uzņēmums “Authentic 
Brands Group” (ABG), kam 
pieder sporta preču ražotājs 
“Reebok”, panācis vienošanos 
par 250 miljoniem eiro 
iegādāties grūtībās nonākušo 
Lielbritānijas modes kompāniju 
“Ted Baker”. Tā darbību 
negatīvi ietekmējusi sīvā 
konkurence, ko rada preču 
tirdzniecība internetā. Turklāt 
šī konkurence saasinājusies 
koronavīrusa pandēmijas laikā.

Kubā tiks atļautas ārvalstu 
investīcijas vairumtirdzniecībā 
un mazumtirdzniecībā, 
paziņojusi Kubas Ekonomikas 
ministrija. Tā norādījusi, 
ka valsts plāno saglabāt 
kontroli pār tirdzniecību. 
Pirmo reizi, kopš komunistu 
nākšanas pie varas 1959. 
gadā, ārzemju investoriem 
drīkstēs pilnībā piederēt 
vairumtirdzniecības uzņēmumi, 
savukārt mazumtirdzniecībā 
ārzemniekiem būs jāveido 
kopuzņēmumi ar valsti.


