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Aizdomās par iespējamām noziedzīgām darbībām KNAB aizturējis Rīgas Tūrisma attīstības biroja 
vadītāju Vitu Jermoloviču.

Arnis Riekstiņš

UZVARĒTĀJS 

SIA Mikrotīkls, kura līdzīpašnieks ir Arnis 
Riekstiņš,  saņēmis Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijas (WIPO) apbalvojumu 
Intelektuālā īpašuma balva uzņēmumam par 
intelektuālā īpašuma pielietojumu uzņēmu-

ma inovatīvu komerciālo stratēģiju atbalstam, kā arī 
zināšanās balstītu un uz nepārtrauktu attīstību vērstu 
uzņēmējdarbību.

ZAUDĒTĀJS

Vita Jermoloviča

KNAB vakar kratīšanas laikā aizturēja Rī-
gas tūrisma attīstības biroja (RTAB) val-
des locekli un partijas Gods kalpot Rīgai 
valdes locekli Vita Jermoloviču. KNAB 
sācis kriminālprocesu pret RTAB amat-

personām par budžeta līdzekļu izšķērdēšanu, doku-
mentu viltošanu, viltotu dokumentu izmantošanu un 
krāpšanu.
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Tāda pērn Igaunijā bija vidējā bruto alga mēnesī, kas ir 
par 79 eiro vairāk nekā 2017.gadā. Augstākie vidējie 
bruto ieņēmumi pērn Igaunijā bijuši 25-49 gadus veciem 
strādājošajiem - 1382 eiro.
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gadījumiem, kad jums briest ziepes 
(sakārtotas augošā secībā pēc 
stiprības): 1) Jūs aiz cipariem 
neredzat cilvēkus! 2) Tā ir politiska 
atriebība! 3) Tā ir slēpta vēlme 
privatizēt uzņēmumu!

 

 
 
Uldis Rutkaste, Latvijas Bankas ekonomists (Twitter).

REDAKCIJAS KOMENTĀRS

Nodokļu reforma nav 
mazinājusi aplokšņu algas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāl-
direktore Ieva Jaunzeme medijos izteiku-
sies, ka situācija saistībā ar algas nodokļu 
plaisas jeb “aplokšņu” apmēru ir drama-
tiska un steidzami ir nepieciešama koor-

dinēta rīcība, lai šo plaisu samazinātu. Kopumā nodok-
ļu zaudējumi saistībā ar “aplokšņu” algām pērn lēšami 
1,07 miljardu eiro apmērā, kas ir pat vairāk nekā gadu 
iepriekš, kad šāda veida nodokļu zaudējumi sasniedza 
927,01 miljonu eiro, aprēķinājis VID. Vislielākais ap-
lokšņu algu īpatsvars reģistrēts Rīgas reģionā, un negatī-
vajos līderos ir tādas nozares kā būvniecība, taksometru 
pārvadājumi un apsardzes pakalpojumi. Tas, ka nema-
zinās aplokšņu algu īpatsvars, ir krasā pretstatā bijušās 
finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas solītajam, 
ka nodokļu reforma palīdzēs izskaust ēnu ekonomiku. 
Vismaz pagaidām, kā redzams, skaitļi un fakti par to 
neliecina. Tas nozīmē, ka nodokļu reforma līdztekus ci-
tām negatīvajām blaknēm nav bijis pietiekams stimuls 
uzņēmējiem atteikties no šīs negatīvās prakses. Attie-
cībā uz ļaunprātīgiem aplokšņu algu maksātājiem VID 
noteikti ir jādarbojas pēc stingras pātagas principa, jo 
tās negatīvi grauj godīgo uzņēmēju konkurētspēju, tāpat 
būtiski pazemina to darbinieku sociālo garantiju līmeni. 
Turklāt nebūtu pareizi apgalvot, ka aplokšņu algas na-
baga uzņēmēji maksā aiz nabadzības un tāpēc, ka nav 
citas izejas. Par to liecina tas, ka lielākais aplokšņu algu 
īpatsvars ir tieši Rīgas reģionā, kas pēc teju visiem eko-

nomiskajiem rādītājiem apsteidz citus valsts reģionus. 
Tā kā tiek skatīts aplokšņu algu īpatsvars, nevis abso-
lūtie skaitļi, tad Rīgas reģiona izvirzīšanos negatīvos 
līderos nevar norakstīt tikai uz augstāku ekonomisko 
aktivitāti. Domājot par aplokšņu algu izskaušanas pa-
sākumiem, viens no efektīvākajiem variantiem noteikti 
būtu likvidēt nelegālos skaidras naudas avotus, no ku-
riem aploksnes tiek maksātas. Tas saistīts gan ar kases 
aparātu reformu, lai tie strādātu tiešsaistes režīmā, gan 
ar PVN karuseļshēmu apkarošanu. Nodokļu eksperts 
Jānis Taukačs pavisam nesen tvītoja:  “Ar 1.maiju Po-
lija ievieš online kases aparātus. Kad mēs LV beigsim 
mākslīgi elpināt kases aparātu pārdošanas un sertificē-
šanas industriju? Vajadzīgs vien printeris (vai epasts), 
jo katrs darījums uzreiz - @vid_gov. LV budžets peldē-
sies naudā. Čeku loterija (virs 100k gadā) arī būs lieka.” 
Būtu tikai saprātīgi, ja šādu sistēmu ieviestu arī Latvi-
jā. Tāpat J. Taukačs norāda, ka līdz ar grozījumiem ES 
PVN direktīvā Latvijai ir iespējas ieviest vispārējo re-
verso PVN visiem darījumiem. Jautājums tikai, vai būs 
politiskā griba. Ja ir vēlme cīnīties ar aplokšņu algu, tad 
svarīgāk par to maksātāju sodīšanu, bez kā, protams, 
arī neiztikt, ir likvidēt nelegālas skaidras naudas plūs-
mas, no kurām šīs algas tiek maksātas. Tāpat cīņa pret 
aplokšņu algām būs efektīvāka tad, ja tajā iesaistīsies 
pašas nozares. Šajā ziņā jāuzteic būvnieki, tā ir vienīgā 
nozare, kas šā gada sākumā noslēgusi ģenerālvienoša-
nos par minimālo algu. 
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