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ĪSUMĀ

3. novembrī
1913. ASV ieviesa 
ienākuma nodokli.

1919. Latvijas armija 
Rīgā ar sabiedroto 
flotes artilērijas 
atbalstu no ziemeļiem 
devās pretuzbrukumā 
bermontiešu spēkiem.

1973. NASA uz 
Merkuru palaida 
kosmosa zondi “Mariner 
10”, kas planētu 
sasniedza 1974. gada 
29. martā.

2004. Spēles 
laikā Baltkrievijas 
galvaspilsētā Minskā 
pēkšņā nāvē mira 
Latvijas hokeja izlases 
uzbrucējs Sergejs 
Žoltoks.

2020. ASV 
prezidenta vēlēšanās 
demokrāts Džo Baidens 
uzvarēja līdzšinējo 
valsts galvu republikāni 
Donaldu Trampu.

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

“Diena”: Pasūtījuma lietas VID 
organizētas pret lielajiem uzņēmumiem

Pasūtījuma lietas Valsts ie-
ņēmumu dienestā (VID) organi-
zētas arī pret lielajiem uzņēmu-
miem, vakar vēstīja laikraksts 
“Diena”.

Finanšu ministrs Jānis Reirs 
(JV) laikrakstam apliecinājis, ka 
viņa rīcībā ir informācija par 
gadījumiem, ko var uzlūkot kā 
pasūtījuma auditus.

“Diena” raksta, ka, piemēram, 
2016. gada 10. martā VID pub-
liski paziņoja, ka AS “Dobeles 
dzirnavnieks” audita rezultātā 
veikts uzrēķins vairāku miljonu 
eiro apmērā, uzlikts arests tā 
kustamajiem un nekustamajiem 
īpašumiem, un jo īpaši izcelts, 
ka arestēts arī “BMW” markas 
vieglais auto. Laikraksts norāda, 
ka VID auditi bieži noslēdzas ar 
uzrēķiniem, bet publiski pazi-

ņojumi par to nebija sekojuši, 
jo bija iespējama VID lēmuma 
pārsūdzība tiesā, līdz ar to tās 
ir faktiski nepabeigtas attiecības 
starp VID un auditam pakļauto 
uzņēmumu.

Pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) izkrāpšanas princips bija 
ļoti vienkāršs, raksta “Diena”, 
norādot, ka persona no Tukuma, 
Armands Grīnbergs, vadīja divas 
komercsabiedrības, kas iepirka 
un pārdeva graudaugu produk-
tus, organizēja to piegādes klien-
tiem, veica un saņēma par tiem 
samaksu. No publiski pieejamo 
datu perspektīvas uzņēmumiem 
bija aktīvi PVN maksātāju nu-
muri, nebija jebkādu atzīmju 
par saimnieciskās darbības ie-
robežojumiem ne “Lursoft”, ne 
VID datubāzēs. Respektīvi, pēc 

ārējām un pārbaudāmām pa-
zīmēm nebija iemeslu ar šiem 
uzņēmumiem nesadarboties, jo 
prece tika piegādāta, par ko tie 
saņēma samaksu.

Vienīgā nianse, ko sadarbī-
bas partneri uzzinājuši vairā-
kus gadus vēlāk, – Grīnberga 
uzņēmumi faktiski neveica PVN 
nodokļa maksājumus valsts bu-
džetā, iesniedza nepareizas PVN 
deklarācijas, bet nodokļu tiesu 
izņēma skaidrā naudā bankas 
filiālē vai no bankomāta, pārsva-
rā Tukumā. Uzņēmumiem VID 
ļāva netraucēti darboties un ne 
tikai pievēra, bet pilnībā aizvēra 
acis uz to saistību neizpildi pret 
valsti. Kā vēlāk noskaidrojies, 
no bankas izņemtā skaidrā 
nauda izmantota, lai daļu no 
tās novirzītu VID darbinie-

ku “acu aizvēršanai”, vēsta 
laikraksts.

Lūgts komentēt šo situāciju, 
“Dobeles dzirnavnieka” valdes 
priekšsēdētājs Kristaps Amsils 
“Dienai” norādījis, ka audita sāk-
šana bijusi negaidīts un reizē arī 
gaidīts pasākums. 2014. gada 
nogalē uzņēmums saņēmis ne-
formālu informāciju par to, ka 
tiek plānots veikt VID auditu, 
un aicinājumu “sadarboties”, jo 
potenciāli uzņēmumam draud 
liels uzrēķins. 

Laikraksts tāpat raksta, ka 
līdzīgs stāsts ir arī citam ar 
graudu tirdzniecību saistītam 
uzņēmumam SIA “Agrera”. 

Septembrī finanšu ministrs 
ierosināja disciplinārlietu un 
atstādināja no amata VID ģe-
nerāldirektori Ievu Jaunzemi.w

Valdība vakar atbalstīja ār-
kārtējās situācijas (ĀS) pagari-
nāšanu Baltkrievijas pierobežā 
līdz nākamā gada 10. februārim.

Ņemot vērā pastiprinātu 
nelegālās imigrācijas spiedienu, 
Latvijas valdība Ludzas, Krāsla-
vas, Augšdaugavas novados, 
kā arī Daugavpilī izsludinājusi 
ārkārtējo situāciju. Valdība to 
izsludināja pērn no 11. augusta, 
un līdz šim tā bija vairākkārt 
pagarināta.

Tieslietu ministrija (TM) nav 
atbalstījusi Iekšlietu ministrijas 
(IeM) rosināto ĀS pagarināšanu. 

Kopš 2022. gada 1. augus-

ta būtiski palielinājies aiz-
turēto un atturēto personu 
skaits uz Latvijas-Baltkrie-
vijas robežas, proti, augustā 
no valsts robežas nelikumīgas 
šķērsošanas ir atturēta 301 per-
sona, septembrī 299 personas, 
bet oktobrī 173 personas. 

IeM skatījumā būtisks vērā 
ņemams apstāklis ir, ka Krievi-
jas sākto karu Ukrainā atbalsta 
arī Baltkrievija. Arī no Lietuvas 
un Polijas kompetentajām insti-
tūcijām joprojām tiek saņemta 
informācija par nelikumīgas 
valsts robežas šķērsošanu no 
Baltkrievijas teritorijas.

Krievija trešdien piekritusi 
atjaunot valsts dalību tā dēvē-
tajā labības darījumā, paziņojis 
Turcijas prezidents Redžeps Tajips 
Erdogans.

Viņš norāda, ka Krievijas aiz-
sardzības ministrs Sergejs Šoigu 
informējis Turcijas aizsardzības 
ministru Hulusi Akaru, ka no 
trešdienas pēcpusdienas vieno-
šanās par humanitāro graudu 
koridoru turpināsies kā līdz šim.

Turcijas prezidents sacīja, 
ka atjaunotais līgums par prio-
ritāti noteiks graudu sūtījumus 
uz Āfrikas valstīm, tai skaitā uz 
Somāliju, Džibuti un Sudānu, jo 

Krievija paudusi bažas, ka vai-
rums graudu, kas eksportēti kopš 
pirmo līgumu noslēgšanas jūlijā, 
nonāk turīgās valstīs.

Krievijas Aizsardzības minis-
trija skaidro, ka Krievija piekritusi 
turpināt pildīt savu lomu šajā 
“labības darījumā” pēc tam, kad 
no Kijivas saņemtas rakstis-
kas garantijas, ka Ukraina 
šo jūras koridoru neizman-
tos militārām darbībām pret 
Maskavu.

Krievijas un Ukrainas “labī-
bas darījums” tika ar ANO un 
Turcijas starpniecību noslēgts 
22. jūlijā.w

14. Saeimā ievēlētā partijas 
“Stabilitātei!” pārstāve Nadežda 
Tretjakova Prezidijam ir iesnie-
gusi iesniegumu par atteikšanos 
no deputātes pilnvarām, trešdien 
paziņots Saeimas Prezidija sēdē.

Partijas līderis Aleksejs Ros-
ļikovs skaidroja, ka jaunā parla-
mentāriete šādu lēmumu pie-
ņēmusi ģimenes apsvērumu 
dēļ. “Situācija vēl tiekot vērtēta”, 
bet, visticamāk, Tretjakova turp-
māk vadīs “Stabilitātei!” Latgales 
struktūrvienību, norādīja politi-
ķis. Viņas vietā parlamentā kā 
nākamā pēc balsu skaita Latgales 
vēlēšanu apgabalā varētu nākt 
Jekaterina Dorošķeviča, tomēr 
arī par viņu “vēl nav zināms, vai 
viņa spēs savu personīgo dzīvi 
sakārtot tā, lai varētu kvalitatīvi 
pildīt pienākumus Saeimā”, sacīja 
Rosļikovs.

Saeimas Prezidijs Tretjako-
vas iesniegumu ir nodevis Saei-
mas administrācijai, informēja 
Prezidijā.w

Ziemeļkoreja trešdien 
Japāņu jūras virzienā izšāva 
vismaz 23 dažādu tipu 
raķetes, no kurām viena 
piezemējās nepilnus 60 
kilometrus no Dienvidkorejas 
piekrastes. Trīs no šāviņiem 
bijušas tuvas darbības 
ballistiskās raķetes. Reaģējot 
uz Ziemeļkorejas raķetēm, 
Dienvidkorejas militārās 
lidmašīnas izšāva trīs 
gaiss-zeme raķetes jūrā 
uz ziemeļiem pāri Ziemeļu 
robežlīnijai, pavēstīja 
Dienvidkorejas armija.

Ekvadorā uzbrukumos 
pēc ieslodzīto pārvešanas 
no pārpildītiem cietumiem 
nogalināti vismaz pieci 
policisti un divās valsts 
provincēs izsludināts 
ārkārtējais stāvoklis. 
Ekvadoras prezidents Giljermo 
Laso uzskata, ka vardarbība, 
tai skaitā ieslodzījuma vietās, 
saistīta ar narkotiku karteļu 
atriebību valdībai par tās 
centieniem apkarot narkotiku 
tirdzniecību. Caur Ekvadoru 
narkotikas tiek transportētas 
uz ASV un Eiropu.

Brazīlijas līdzšinējais 
prezidents Žairs Bolsonaru 
otrdien paziņojis, ka 
“pakļausies” konstitūcijai, 
lai gan savā īsajā uzrunā tā 
arī nepieminēja savu sakāvi 
vēlēšanās, kurās ar niecīgu 
balsu pārsvaru uzvarējis viņa 
sāncensis – kreisi noskaņotais 
eksprezidents Luiss Inasiu 
Lula da Silva. Tomēr 
Bolsonaru kancelejas vadītājs 
Siro Nogeira pavēstījis, ka 
prezidents “atļāvis” sākt varas 
nodošanas procesu.

Londonas “Vemblija” stadionā izstādīta futbola bumba, ar kuru skandalozajā un 
leģendārajā 1986. gada pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā starp Argentīnu un 
Angliju argentīnietis Maradona ar plaukstu guva vārtus, ko pats vēlāk nodēvēja 
par “Dieva roku”. Prognozes liecina, ka 16. novembra izsolē bumbas cena varētu sas-
niegt 3,5 miljonus eiro.

RELIKVIJA

Krievija atjauno dalību 
labības darījumā

Valdība atbalsta ĀS 
pagarināšanu pierobežā

Noliek mandātu


