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Parādu varēs
maksāt vēlāk
Aptuveni 60 000 cilvēku
nodokļu reformas rezultātā
izveidojušos iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādu par 2018. gadu varētu ļaut
samaksāt vēlāk, pieļāva finanšu ministrs Jānis Reirs
(JV). Valsts ieņēmumu dienests (VID) vēstīja, ka gadījumos, kad darba ņēmēju ienākumi pērn bijuši mainīgi un
tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties
situācija, ka 2018. gada laikā
IIN nav samaksāts pilnā apmērā un 2019. gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodoklis būs jāpiemaksā. Patlaban VID vēl nav
precīzas informācijas, cik cilvēkiem šāds nodokļu parāds
varētu būt izveidojies, taču
aptuvenas aplēses liecina, ka
tie varētu būt līdz 60 000 darba ņēmēju. Jaunieceltā VID
vadītāja Ieva Jaunzeme atzina, ka nodokļu reformai ir
dažādas blaknes, bet IIN parāds nav papildu nodoklis. Ja
cilvēks strādā vairākās darba
vietās, viņam būtu jāmaksā
tie paši nodokļi, ko cits cilvēks maksā vienā darba vietā.

ABLV Bank jauni
likvidatori
Likvidējamās
ABLV
Bank likvidatora amatā iecelts Ringolds Balodis un
Lauma Bērziņa, savukārt
darbu atstās Elvijs Vēbers,
paredz bankas akcionāru
veiktās izmaiņas bankas Likvidācijas komitejas sastāvā.
Ar informāciju par jaunajiem likvidatoru amata kandidātiem iepazīstināta arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas dažādu kritēriju
vidū vērtē arī L. Bērziņas un
R. Baloža profesionālo pieredzi, izglītību un reputāciju.
Darbu bankas likvidatoru
amatā turpina zvērinātu advokātu biroja Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere,
zvērināta advokāte Eva Berlaus, korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs
un nekustamā īpašuma un
finanšu eksperts Andris Kovaļčuks.

Budžetā atrod
51 miljonu eiro
Pārskatot šā gada budžeta izdevumus, rasti 51,3
miljoni eiro, informēja Finanšu ministrijā (FM). No šīs
summas 7,6 miljoni eiro novirzīti kopējās fiskālās telpas
uzlabošanai, 43,7 miljoni –
pasākumiem, kas skar vairākas ministrijas un nozaru ministriju noteiktās prioritātes.
LETA

Augstskolās gatavi stāties arī ziemā
Ziemā augstskolās iespējams iestāties galvenokārt par maksu, bet studētgribētāju netrūkst
Baiba Krastiņa
Lai gan augstskolās studentus tradicionāli uzņem rudenī, kad viņu skaits mērāms
tūkstošos, pietiekami daudz
interesentu studijas gatavi
sākt arī ziemā. Nupat kopumā 40 augstākās izglītības
iestādēs noslēgusies ziemas
uzņemšana. Lielākās Latvijas
augstskolas studētgribētāju
skaitu vērtē pozitīvi.
Latvijas Universitātē (LU)
augstskolā Rīgā šogad ziemas
uzņemšanā varēja pieteikties
kopumā piecās programmās
– vienā pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā, divās bakalaura programmās,
vienā profesionālā bakalaura
programmā un vienā profesionālā maģistra programmā.
LU Komunikāciju un inovāciju departamentā Dienai
pauž, ka ziemas uzņemšana
Rīgā noslēgusies ar labiem
rezultātiem. Tajā skaitā Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Pirmsskolas izglītības
skolotājs saņemti 42 studētgribētāju pieteikumi. Bakalaura studiju programmā Vadības zinības saņemti 88 pieteikumi, bakalaura studiju
programmā
Starptautiskā
ekonomika un komercdiplomātija – astoņi, profesionālā
bakalaura studiju programmā Industriālās inženierijas
vadība – deviņi, bet profesionālā maģistra studiju programmā Starptautiskais bizness – 43 pieteikumi.
Turpretim Rīgas Stradiņa
universitātē (RSU) Dienai atklāj, ka šogad universitātē saņemti 643 pieteikumi gan no
Latvijas iedzīvotājiem, gan
citu valstu studētgriboša-

2018./2019.
gada ziemas
uzņemšana
augstskolās
5 40 augstākās izglītības
iestādes
5 225 programas
5 46 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas
5 63 bakalaura programmas
5 73 maģistrantūras programmas
5 25 doktorantūras programmas
Avots: Nacionālā izglītības iespēju
datubāze

0 Rīgas Stradiņa universitātē šogad ziemas uzņemšanā lielākā interese par studijām bijusi
no citu valstu pilsoņiem, starp kuriem populārākā studiju programma bijusi Medicīna.
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jiem. Populārākā studiju
programma ārvalstu reflektantiem esot Medicīna, bet
pašmāju reflektantus šoziem
visvairāk interesējusi studiju
programma Tiesību zinātne,
ko RSU ziemas uzņemšanā
piedāvāja gan pamatstudijās,
gan maģistrantūras līmenī.
Otra populārākā RSU studiju programma ārvalstu reflektantiem ir Zobārstniecība,
taču kopš pagājušā gada universitāte ārvalstniekus uzņem arī citās studiju programmās, piemēram, studiju
programmā Sabiedrības veselība un Sociālais darbs ar
bērniem un jauniešiem. Vietējiem studentiem ziemas
uzņemšanā RSU piedāvāja
trīs pamatstudiju un sešas
maģistrantūras programmas,
tajā skaitā jauno starpdisciplināro programmu Veselības

komunikācija.
Vērtējot gan pašmāju, gan
ārvalstu reflektantu uzņemšanu, RSU secinājusi, ka šogad tā norisinājās līdzīgi kā
pērn – pieteikumu skaits gan
kopumā, gan programmu
griezumā ir līdzīgs 2018. gada ziemas uzņemšanai un
sevišķas izmaiņas neesot novērojamas.
Arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Uzņemšanas
komisijas vadītāja Inesa Pavlova Dienai atzīst, ka pieteikumu skaits RTU ziemas uzņemšanā bijis līdzīgs tam,
kāds bija pagājušajā gadā.
Pēc viņas stāstītā, liela interese šogad bijusi par pirmā
līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu Enerģētika un elektrotehnika, kas
ziemas uzņemšanā šogad tika izsludināta pirmoreiz. Sa-

vukārt visvairāk pieteikumu
esot saņemti uz maģistra
profesionālo studiju programmu Arhitektūra. «Lielā
studētgribētāju interese saistīta ar to, ka bakalaura grādu
topošie arhitekti iegūst ziemā, un viņiem uzreiz ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā valsts budžeta finansētās studiju vietās,»
skaidro I. Pavlova.
Viņa gan norāda, ka no arhitektiem studētgribētāju intereses ziņā neatpaliek RTU
Inženierekonomikas un vadības fakultāte ar savām
programmām, par kurām arī
topošajiem studentiem ziemas uzņemšanā esot bijusi
liela interese.
RSU Dienai arī stāsta, ka
lielākā daļa no kopumā 643
pieteikumiem studiju sākšanai ziemā bija no ārvalstu

studentiem. Ja no pašmāju
studētgribētājiem tika saņemti 158 pieteikumi, tad no
citu valstu interesentiem to
bija 485. Lielākā daļa RSU ārvalstu studentu ir no Vācijas,
Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, bet šogad ievērojams intereses pieaugums esot manāms arī no Itālijas. «Līdz ar
šo gadu augstskolas jau tā
starptautisko studiju vidi papildinās iepriekš nepārstāvētu valstu studenti no Japānas, Kongo Demokrātiskās
Republikas, Marokas, Salvadoras, Slovēnijas, Slovākijas,
Ugandas un Zimbabves,» norāda universitātē.
Arī LU ziemas uzņemšanā
plāno pie sevis aicnāt ārvalstu studentus, piemēram,
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studiju
programmās ziemas uzņemšana tika izsludināta angļu
valodas grupās. Augstskola
galvenokārt iecerējusi uzņemt ārvalstu studējošos,
vienlaikus piedāvājot iespēju
sākt studijas arī vietējiem
studentiem.5

VID vadītāja pievērsīsies cīņai ar ēnu ekonomiku
LETA
Ministru
kabinets
otrdien Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) vadītāja amatā uz pieciem gadiem apstiprināja Ievu Jaunzemi. Jaunā
dienesta vadītāja cer vadīt
komandu, kas izturas ar cieņu pret godprātīgiem nodokļu maksātājiem, bet ar neiecietību pret nodokļu nemaksātājiem. Tāpat viņa norādīja, ka nodokļu administrācijā
nav plānots samazināt darbinieku skaitu, jo iepriekšējos gados no visām valsts

LĪDZJŪTĪBA
Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt.
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļa dziesmu dzied.
(A. Skalbe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar
Jaunsardzes un informācijas centra fotogrāfa
Normunda Mežiņa tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Aizsardzības ministrijas kolektīvs
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pārvaldes iestādēm VID štata
amata vietu skaits samazināts visdrastiskāk – par aptuveni 300 cilvēkiem. «Tiem
VID darbiniekiem, kuri strādā godprātīgi, nav pamata
bažīties, bet tie darbinieki,
kas nav godprātīgi... Es darīšu visu, lai VID reputācija būtu tīra,» piebilda I. Jaunzeme.
Viens no viņas pirmajiem uzdevumiem būs atrast ekspertu cīņai ar ēnu ekonomiku.
Finanšu ministrs Jānis
Reirs (JV) norādīja, ka I.
Jaunzemei būs jāturpina iepriekšējās iestādes vadītājas
Ilzes Cīrules sāktais darbs,
attīstot VID kā servisa iestādi
ar labvēlīgu attieksmi pret
nodokļu maksātājiem un
stingrību pret nodokļu nemaksātājiem. Tāpat finanšu
ministrs aicināja aktīvāk modernizēt VID darbu, turpināt
iesāktās reformas. I. Jaunzemei būs jāizstrādā jauna VID
darbības stratēģija.
Tieslietu ministrs Jānis
Bordāns (JKP) valdības sēdē
norādīja uz dzirdēto, ka VID

0 Ieva Jaunzeme cer
vadīt komandu, kas izturas
ar cieņu pret godprātīgiem
nodokļu maksātājiem.
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savā darbā pielieto «selektīvu
tiesiskumu», veicot pārbaudes pēc «dažādiem norādījumiem no augšas vai apakšas». J. Bordāns vēlējās zināt,
vai I. Jaunzeme ir gatava sadarboties ar Tieslietu ministriju un citām iestādēm, lai
šāda pieeja tiktu apkarota. I.

Jaunzeme apliecināja, ka viņa vēlas vadīt iestādi ar labu
reputāciju, bet laba reputācija nevar būt iestādei, kas veic
selektīvas pārbaudes. Jaunā
VID vadītāja pauda gatavību
sadarboties ar Tieslietu ministriju un citām kompetentajām iestādēm, lai šādu gadījumu nebūtu.
Aizsardzības ministrs Artis
Pabriks (AP) norādīja, ka uz I.
Jaunzemi VID vadītājas amatā tiek liktas lielas cerības.
Ministrs piebilda, ka viņš vēlas redzēt VID kā modernu
institūciju, kuras darbs balstīts uz prevenciju un labu sadarbību ar uzņēmumiem un
iedzīvotājiem. «Liels darbs
jāpaveic, lai iestādi padarītu
prestižu,» viņš piebilda.
Savukārt ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV)
atzina, ka viņš Ekonomikas
ministrijā iepazinis Jaunzemi kā rūpīgu cilvēku, kas
orientēts uz mērķa sasniegšanu. Ekonomikas ministrs
pauda uzskatu, ka VID vajadzētu lielāku uzmanību pie-

vērst nodokļu nemaksāšanas
izskaušanai.
I. Jaunzeme līdz šim bija
Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja, bet iepriekš bijusi valsts sekretāre
Labklājības ministrijā, Konkurences padomes vadītāja,
padomniece Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas
Savienībā un Latvijas Darba
devēju konfederācijas ģenerāldirektore. VID ģenerāldirektora amata kandidātei ir
biznesa vadības maģistra
grāds un arī Ekonomikas fakultātes ekonomista diploms, kas ar Akadēmiskās informācijas centra lēmumu
pielīdzināts profesionālā maģistra grādam. Viņa pārvalda
divas svešvalodas – angļu un
krievu – un pamatzināšanu
līmenī ir apguvusi vācu un
franču valodu.
Jāatgādina, ka VID ģenerāldirektora amats kļuva vakants pēc tam, kad naktī uz
2018. gada 10. martu negaidīti nomira VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.5
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