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NEVIS 
AĢITĀCIJA, 
BET 
INFORMĀCIJA! 
Tuvojoties vēlēšanām, 
spēkā pieņemas 
propaganda no visām 
malām. Šinī izdevumā 
atradīsiet tieši 
pretējo: te nav lasāma 
ne aģitācija par 
kādiem kandidātiem 
vai sarakstiem, ne 
pret viņiem. Politiskās 
reklāmas vietā te 
var lasīt analītiskus 
mediju rakstus un 
konkrētu informāciju, 
kam visos gadījumos 
ir oficiāli avoti: 
Uzņēmumu reģistrs, 
VID, VVD, CVK, SKDS, 
prokuratūra, dažādas 
citas iestādes un 
datubāzes utt.
Visu šeit lasāmo 
analītisko materiālu 
pirmavoti ir publiski 
pieejami, turklāt 
visi tie jau ir bijuši 
publicēti dažādos 
masu informācijas 
līdzekļos: sākot ar 
LSM, Delfi, TVNet, 
Pietiek.com, NRA 
u.c. portāliem un 
beidzot ar reģionālo 
presi. Ja interesē, 
jebkurš var meklētājā 
ievadīt jebkura raksta 
atslēgvārdus un 
atrast, kuros medijos 
šeit lasāmie fakti jau 
bijuši publiskoti. Tie 
pārpublicēti saskaņā 
ar Autortiesību 
likuma 6. pantā 
garantētajām 
sabiedrības tiesībām 
zināt faktus un 
notikumus. Likums 
Latvijā atļauj veikt 
ziņu materiālu brīvu 
citēšanu, atsaukšanos 
un pārpublicēšanu: 
cilvēkiem ir tiesības 
zināt patiesību, nevis 
lasīt vienu vienīgu 
priekšvēlēšanu 
propagandu, viltus 
ziņas un savstarpējus 
apvainojumus! 
Cilvēku tiesības 
zināt patiesību ir 
vērtējamas augstāk 
nekā korumpantu, 
nejēgu un sliņķu 
bailes, ka viņus 
nepārvēlēs amatos. 
Uz priekšu! 

SLEJA

Vēl pirms 2017. 
gada vēlēša-
nām uzradī-

tais Ventspilnieks.lv sākumā 
piederēja Rīgas biedrībai ar 
nosaukumu «Par taisnīgumu 
un atklātību», uz ko ventiņi 
smējās — tagad mums atklā-
tību mācīs kārtējie rīdzinieki, 
kas paši nespēj atklāti uzrā-
dīt nevienu savu biedru vai 
naudas devēju. Vēlāk Vents-
pilnieka.lv izdošanu pavisam 
atklāti pārņēma SIA Media 
Support — visvisādos politis-
kos skandālos iesaistīta firma, 
kuras vadītājs ir Aivars Go-
biņš, viens no tuvākajiem Ru-
dolfa Meroni sabiedrojatiem, 
savukārt īpašnieku struktūra 
aizved līdz austrietei Urzulai 
Harrandai firmā Perlogis, ko 
dēvē par «Meroni grāmatve-
di». Likumsakarīgi, ka Vents-
pilnieks.lv ne reizi neiztiek 
bez tiem kandidātiem, kas 
saistīti ar R. Meroni kontro-
lētajām firmām — publicējas 
gan Aivis un Ivars Landmaņi, 
gan Ģirts Valdis Kristovskis, 
gan Juris Orinskis un visādi 
«mazāki gariņi». Stabila iezī-
me saturā, protams, ir Vents-
pils lamāšana un kašķīga, 
bezmērķīga polemika pret 
pilsētas mēru. Pārējo saturu 
pieražo pāris kadri, kuri savu-
laik par dzeršanu vai slinku-
mu izsviesti no Ventas Balss. 

Kad Ventspilnieks.lv bija 
nostrādājis kādu laiku, to no-
vērtēja Dr. Anda Rožukalne 

— pazīstamākā mediju teorē-
tiķe un mediju kritikas profe-
sore Latvijā. Lūk, ko viņa pēc 
tam rakstīja LSM portālā: 
«Ventspilnieka.lv saturs ne-
dod iespēju skaidri atbildēt 
uz jautājumu — vai tiešām 
neatkarīgs un profesionāls 
medijs? Ventspilnieks.lv gal-
venā redaktore ir Ilona Bērzi-
ņa. Publicē vienkāršas ziņas 
par sporta un kultūras noti-
kumiem, laika prognozi. Lie-
la, ļoti liela daļa informācijas 
nāk no LETAs. Pēc satura var 
secināt, ka nepietiek resursu 
oriģināla satura veidošanai. 
[…] Kāpēc šaubos par pro-
fesionālismu un neatkarību? 
Nav īsti skaidrs, kādas ir šī 
medija vērtības, kāda tā re-
dakcionālā politika. […] To 
nevar uztvert kā enerģisku, 
spēcīgu, pārliecinošu infor-
mācijas sniedzēju, kas pie-
dāvātu svaiga gaisa plūsmu 
pierastajā ziņu straumē par 
notikumiem Ventspilī. […] 
Netaisos nostāties nevienā 
pusē, jo man nav saistošs 
neviens spēcīgu interešu ie-
tekmēts medijs, kas izliekas 
neatkarīgs un alternatīvs.» 

Savukārt pieminētā Ilona 
Bērziņa kopā ar vīru Aldi 
Bērziņu ir bēdīgi slavens pre-
ses darboņu pāris, kam aiz 
muguras ir izjukušu projektu 
virknes un nodzērušies kolē-
ģi. Pieredzējušu žurnālistu 
vidū pastāv viedoklis, ka Eli-
tas Veidemanes vadītajā «At-

moda Atpūtai» izdevumā to-
laik jaunie Bērziņi izcēlušies 
vairāk ar intrigu vērpšanu 
nekā strādāšanu. Kad šis 
laikraksts izbeidzās, tad ar 
intrigu palīdzību iekļuva 
priekšnieku amatos vienā no 
Mono Grupas projektiem — 
laikraksts «Jaunā Avīze» pā-
ris gadu laikā bankrotēja, in-
vestīcijas bija jānoraksta. 
Kad Preses Nams pārņēma 
Rīgas Balsi un Neatkarīgo, 
Bērziņu pāris sekoja uz turie-
ni kolēģim Jurim Laksovam, 
kurš kļuva par NRA galveno 
redaktoru 1998. gada rudenī. 
Drīz vien tomēr Laksovs 
dzeršanas dēļ zaudēja redak-
tora posteni, kurā iesēdās Al-

dis Bērziņš, savas vietnieces 
amatā ieceļot sievu. Kad viņu 
vadībā NRA sāka slavināt 
konkrētus politiskos spēkus, 
bet finanšu revīzija atklāja 
pārkāpumus honorāru fonda 
izlietojumā, tad viņus ar stei-
gu atbrīvoja, pirms NRA nav 
piemeklējis iepriekšminēto 
avīžu liktenis. Pēc pāris klu-
suma gadiem Bērziņi uzpel-
dēja Jūrmalā kā bēdīgi slave-
nā mēra Raimonda Munke-
vica padomnieki, taču vien-
laikus centās pārņemt «Jūr-
malas Ziņu» izdošanu no ilg-
gadējās izdevējas Silvijas 
Vīksniņas — īstas Jūrmalas 
patriotes. Beidzās ar to, ka 
paralēli «Jūrmalas Ziņām» 
sāka iznākt avīze «Jūrmalas-
Ziņas.lv», līdz bankrotēja 
abas, bet Silvija Vīksniņa līdz 
pat šai dienai neesot saņē-
musi 10 tūkstošu latu kom-
pensāciju, kuru viņai par 
labu piesprieda tiesa. Vēlāk 
Aldis Bērziņš uzmeta Mun-
kevicu un iekārtoja speciālu 
mājaslapu, kurā nomelnoja 
savu bijušo draugu un labda-
ri (lapa joprojām figurē in-
ternetā). Bet Ilona Bērziņa 
acīmredzot sākusi strādāt 
Meroni interesēs, sēžot Jūr-
malā un regulāri veidojot an-
gažētu, apmaksātu saturu 
Ventspils auditorijai. Pēc 
augšminētās «biznesa karje-
ras» viņas fotogrāfiju, kas 
būtu svaigāka par pieciem 
gadiem, atrast nevar.  
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Kurzemes Radio un Latvijas Avīze 

Cik no jums zina, 
ka šī persona 

jau četrus gadus 
mūsu pilsētā 

veido avīzi 
Ventspilnieks.lv? 

Cik no mums viņu 
vispār ir redzējuši? 

A ugšminētā firma 
Media Support 
neizdod tikai 

Ventspilnieku.lv vienu pašu: 
tai pieder portāls BNN.lv, 
kura satura redzamākā 
iezīme — sistemātiska 
negatīvas informācijas 

tiražēšana par Vents-
pili ne tikai latviski, bet 
pat angliski. Toties uz 
nebēdu tiek publicēti tādi 
kandidāti kā Landmaņi 
un Kristovskis, intervēti 
prokurori utt. BNN.
lv saturā novērojamā 
tendenciozitāte, dažkārt 
ievietojot pavisam 
dīvainus materiālus, 
nav paslīdējusi garām 
interneta jokdariem, kas 
Facebookā izveidojuši par-
odiju lapu BNN—Bumbiški 
News Network (Bumbiški 
ir dzērājciems Latgalē, uz 
dienvidiem no Rēzeknes, 
apmēram pa vidu starp 
Vertukšni un Pocelujevku).

Vislielāko atvēzienu SIA 
Media Support izdarīja 
pirms trim gadiem, kad 
par 2,2 miljoniem eiro 
gribēja pirkt AS Radio SWH 
kontrolpaketi. Tā kā Radio 
SWH ir nacionālās apraides 

radiostacija, tai bija 
jāsaņem atļauja 
darījumam, ko noraidīja 
visu līmeņu 
administratīvās tiesas. 
Tomēr palika aizdomas, ka 
darījums noticis kādā 
slēptā formā, jo Aivars 
Gobiņš tika ar telefonu 
nobildēts Radio SWH gada 
noslēguma ballē (sk. 
attēlu), sēžot pašā centrā 
pie galveno priekšnieku 
galdiņa. Protams, jau sen 
nolikvidēta SWH reģionālā 
studija Ventspilī. Bet 
šomēnes Radio SWH 
priekšvēlēšanu debašu 
raidījumā «Mēru laiks» no 
septiņiem kandidātu 
sarakstiem Ventspilī bija 
uzaicināti tikai trīs — un 
raidījuma vadītājs centās 
pārtraukt debates, kad tās 
virzījās Ģirtam Valdim Kris-
tovskim nevēlamā 
virzienā. 

Vidū — 
Jānis 
Šipkēvics 
un Aivars 
Gobiņš 

M ūsu reģionā 
galvenais ir 
Kurzemes Radio. Jau 

daudzus gadus AS Kurzemes 
Radio galvenā akcionāre ir 
Latvijas Avīze, kuras patiesā 
labuma guvējs ir Olafs 
Berķis — zināms kā partijas 
Latvijas Attīstībai sponsors. 
No šīs partijas kā pirmais 
numurs startē Edgars 
Čeporjus — Kurzemes Radio 

padomes priekšsēdētājs un 
AS Latvijas Mediji padomes 
vicepriekšsēdētājs. Viņš arī 
Olafa Berķa firmas N&J 
valdes loceklis: šī firma ar 
sava agrākā 
meitasuzņēmuma SIA TCK 
starpniecību saistīta ar OIK 
atļaujām, solot būvēt vēja 
ģeneratorus Ventspils 
novadā. 

R aksta par visu, kas 
notiek ekonomikā, 
sportā, kultūrā, 

politikā, pilsētas un novada 
pašvaldībā, izglītībā, vides 
aizsardzībā utt. Vienīgais 
ikdienas laikraksts Latvijā, 
kam ir arī krieviskā versija. 
Regulāri saņem 
pārmetumus un apvainoju-
mus «lembergismā», taču 
izskatās, ka lasītāju acīs 
nav problēma: pēdējos 
gados Ventas Balsij ir otra 
lielākā mēneša koptirāža 
starp rajona avīzēm (aiz 
Kurzemes Vārda Liepājā) un 
tā starp trim pārdotākajām 
reģionālajām avīzēm 
mazumtirdzniecībā — 
saņemtas balvas Preses 
Servisa un Narvesen 
rīkotajā apbalvošanas 
ceremonijā. Tā kā 
redakcijā ir sava 
tipogrāfijas iekārta, Ventas 
Balsij ir vislētākā cena 
starp visiem preses izde-
vumiem Latvijā gan 
tirdzniecībā (50 centi 
latviski, bet krieviski pat 
tikai 43 centi), gan 

abonēšanā: piemēram, uz 
divām reizēm nedēļā 
iznākšanu samazinājušā 
Kurzemnieka abonements 
kuldīdznieku ģimenei 
mēnesī izmaksās 7,25 eiro, 
Saldus Zeme saviem 
lasītājiem — 6,45 eiro 
mēnesī, nedēļas avīze 
Zemgales Ziņas — vispār 
7,75 eiro, turpretī ikdienas 
laikraksts Ventas Balss — 
tikai 6,20 eiro latviski, bet 
krieviski pat 5,50 eiro 
mēnesī. Laikraksta, 
portāla, tipogrāfijas un 
ēkas vienīgais īpašnieks ir 

izdevējs Mihails Soifers — 
pieredzējis poligrāfists, 
kurš pats dzīvo Jūrmalā un 
redakcijas darbā nejaucas. 
Ventas Balss ilggadējā 
redaktore Gundega Merte-
na no avīzes vadīšanas 
patlaban pagājusi malā, jo 
kandidē Ventspils novada 
domes vēlēšanās no Latvijas 
Zemnieku Savienības 
saraksta, savukārt rakst-
nieks un Ventas Balss 
regulārais autors Imants 
Liepiņš ir starp Nacionālās 
Apvienības kandidātiem uz 
pilsētas domi. 

Ventas Balss — 
simtgadi 
svinošais rīta 
laikraksts 

VARBŪT VĒL KAS?

SIA Ventspils 
Radio 
ietilpst Super FM grupā 
un retranslē tās 
programmu, lai arī 
skaitījusies atsevišķa 
SIA ar nelielu studiju 
Saules ielā 10. Labuma 
guvējs — nepolitiskais 
European Hit Radio 
īpašnieks Ričards 
Zakss. 

Ventspilnieki.lv — 
neaktīvs portāliņš, 
kuru tomēr būtu iespēja 
atdzīvināt, ja vien 
īpašnieki gribētu. 

Ventspilniekiem.lv — 
vēl viens gaudens 
priekšvēlēšanu laika 
portāla izstrādājums, 

ko pirms 5 gadiem 
izveidoja toreizējā 
«Meroni saraksta» 
dalībnieks Edvards 
Ratnieks. Pēc 
neievēlēšanas 
Ventspils domē 
viņš visu Ventspilī 
pameta, ieskaitot šo 
interneta vietni, lai 
dotos atpakaļ uz Rīgu, 
kur arī kandidēja uz 
domi un uzrādīja 
apbrīnojami stabilus 
rezultātus — proti, 
netika ievēlēts arī tur. 
Ko Ventspilniekiem.lv 
domāja paši par sevi, 
jau pa gabalu redzams 
vietnes logotipā — 
tajā attēlots ne vairāk, 
ne mazāk kā raudošs 
astoņkājis. 

Iepriekš apskatījām, kam tagad pieder Ventspils ostas uzņēmumi — kā tie «arestētās mantas 
glabāšanas» laikā pārceļojuši Rudolfa Meroni kabatā, tomēr daudzi palikuši arī vietējo uzņēmēju 
rokās. Bet kā ar sabiedrisko domu nosakošajiem Kurzemes medijiem? Kā rokās ir tie? 

PRECĪZĀKS JAUTĀJUMS: 
kā tas var būt, ka četrus 
gadus no vietas tiek izdots 
iknedēļas bezmaksas 
laikraksts 15 tūkstošu 
eksemplāru tirāžā, 
kas kalpo par tribīnes 
izstrādājumu tikai dažām 
konkrētām «sejām»? 
Kas aiz tā stāv, un kam 
tas vispār vajadzīgs? 

Ventspilnieks.lv — 

Meroni 
grupējuma 

«rupors» 
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N otikumu hrono-
loģija nav tālu jā-
meklē. Pareizāk 
sakot, pāris die-

nas pēc sankciju uzlikšanas 
Ventspils ostai Jaunā Konser-
vatīvā Partija savā mājaslapā 
pati ievietoja paziņojumu: 
«No 2019. gada 4. decembra 
līdz 8. decembrim Ministru 
prezidenta biedrs, tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns kopā 
ar Tieslietu ministrijas parla-
mentāro sekretāru Juri Jura-
šu darba vizītē apmeklēja Va-
šingtonu (ASV), kur tikās ar 
ASV Tieslietu departamenta, 
Valsts departamenta, Valsts 
kases un Pasaules Bankas 
pārstāvjiem, lai apspriestu 
Latvijas un konkrēti Tieslietu 
ministrijas īstenotos pasāku-
mus.» 

Drīz vien Latvijas Avīze 
rakstīja: «Dažas dienas pirms 
melnā saraksta paplašināša-
nas tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns tikās ar ASV Finanšu 
ministrijas ministra vietnie-
ku Džastinu Muziniču. [...] 
«Tika pieminēts arī Aivars 
Lembergs. Viņi ir saskatījuši, 
ka šai valdībai ir vērts sniegt 
tādu instrumentu rokās kā Le 
mberga iekļaušanu šajā sa-
rakstā,» Latvijas Avīzei pazi-
ņoja Bordāns.»

Sekas iestājušās 
mums visiem 

Nodarītais kaitējums vairs 
nav labojams: kravu īpašnieki 
bailēs par savu kravu drošību 
aizvirzījuši tās uz citām ostām 
ārpus Latvijas. Šīs rīcības 
rezultātā, kā visiem zināms, 
Ventspils ostā kravu apgrozījums 
nokrities par 40%, Rīgas ostā 
ir kritums par ceturtdaļu, arī 
Liepājas osta nav tikusi cauri 
sveikā. Pagājis jau pusotrs gads, 
un šajā laikā nav parādījušās 
pazīmes tam, ka tranzīts varētu 
atgriezties iepriekšējā līmenī. 

Bet, ja skatāmies starptau-
tisko dzelzceļa tranzītkravu 
apjomu, tas nokrities uz pusi, 
padarot Latvijas Dzelzceļu no 
pelnoša valsts uzņēmuma par 
dotējamu nabagu, ko uztur no-
dokļu maksātāji. 2020. gadā 
LDz piešķirti desmiti miljonu, 
lai tas vispār varētu saglabāt 
maksātspēju. LDz izpārdod va-
gonus, sliedes, staciju ēkas. Tikai 
pusgada laikā vien pēc sankci-
jām valsts budžeta piešķīrumi 
dzelzceļam jau izmaksāja 32 eiro 
katram no mums — ikviens strā-
dājošais, pensionārs, skolnieks, 
invalīds vai zīdainis kā Latvijas 
iedzīvotājs un nodokļu maksā-
tājs «izvilka no sava maciņa» 
LDz uzturēšanai ap 32 eiro. Šo-

gad turpinām maksāt. Naudu 
iznāk atraut tiem, kas ir pārāk 
jauni, pārāk veci vai pārāk slimi, 
lai būtu nodokļu maksātāji. 

Iedzīvotāji: 
«Valstij savus 
pilsoņus 
jāaizstāv, nevis 
jāmet cietumā.» 

Šo notikumu periodā spilgti 
iezīmējās divējāda attieksme 
Latvijas valdības rīcībā pret 
diviem mūsu valsts pilsoņiem 
— Latvija beigās tomēr izdarīja 
visu, lai palīdzētu mūsu pilsonei 
Kristīnei Misānei nokļūt mājās 
no Dānijas cietuma, nevis lai 
viņa tiktu izdota ieslodzīšanai 
cietumā Āfrikā, turpretī Vents-
pils brīvostas gadījumā tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns un viņa 
tābrīža parlamentārais sekre-
tārs (vienlaikus — tiesājamais 
kriminālprocesā) Juris Jurašs 
klaji lepojās, ka bijuši Amerikā 
un panākuši sankciju uzlikšanu 
Ventspils brīvostai un pilsētas 
mēram Aivaram Lembergam. 

Iedzīvotāji turpretī pauda 
pilnīgi pretēju nostāju. SKDS 
aptaujāja 1014 respondentus 
ar jautājumu «Kā vērtējat 

Ventspils ostā kravu 
kritums vidēji 

par 40%, visā 
Latvijā dzelzceļa 

tranzītkravas 
kritušās uz pusi, 
tiek atlaisti ostas 

uzņēmumu 
darbinieki un 
dzelzceļnieki. 

Aplūkojam detaļas, 
kā līdz kaut 

kam agrāk tik 
neiedomājamam 

varēja nonākt. 

faktu, ka saistībā ar ASV no-
teiktajām sankcijām Latvijas 
valdība neaizstāvēja Latvijas 
Republikas pilsoni Aivaru 
Lembergu? Jūsuprāt, valdība 
rīkojās [pareizi]...?» 

Uz šo jautājumu 31% no vi-
siem respondentiem atbildēju-
ši, ka uzskata Krišjāņa Kariņa 
valdības rīcību, neaizstāvot A. 
Lembergu starptautiski, par 
«drīzāk nepareizu», bet vēl 
23% valdības darbības uzskata 
par ļoti nepareizām. Uz viņu 
fona tikai 12% respondentu 
teikuši, ka uzskata Latvijas val-
dības rīcību par pareizu, kamēr 
17% — par «drīzāk pareizu». 
Kopumā tātad 54% no respon-
dentiem atbildējuši, ka Latvijas 
valdībai vajag aizstāvēt A. Lem-
bergu, nevis viņu apkarot. 

Savukārt pašu sankciju uz-

likšanas faktu negatīvi novēr-
tēja lielais vairums — 57% no 
respondentiem, bet tikai 21% 
tās vērtēja ļoti vai kaut daļēji 
pozitīvi. Bet uz SKDS sociologu 
jautājumu par to, ko sabiedrība 
sapratusi no sankciju uzlikša-
nas procesa, tieši ceturtdaļa no 
aptaujas respondentiem uzska-
tījuši, ka sankcijas uzliktas pēc 
Latvijas valdības iniciatīvas. 
Vēl 16% aptaujāto atbildējuši 
pavisam konkrēti: tas noticis 
tieši pēc A. Lemberga politisko 
oponentu — Jaunās Konserva-
tīvās Partijas — ierosmes. Tikai 
27% uz jautājumu domājuši, ka 
tas noticis pēc ASV valdības pa-
šas iniciatīvas, bet 32% no res-
pondentiem nav bijis nekāds 
viedoklis. Jāpiezīmē, ka SKDS 
aptaujāja cilvēkus visā Latvijā, 
ne tikai Rīgā vai Ventspilī. 

Pēc tam, kad 
padomju 
laikmeta 

beigās pirmajās brīvajās 
pašvaldību vēlēšanās 
Ventspilī uzvarēja Aivars 
Lembergs, vēlāk tiekot arī 
ievēlēts Augstākajā pa-
domē un nobalsojot par 
Latvijas neatkarības atjau-
nošanu, 1991. gada maija 
beigās notika mēģinājums 
viņu nekavējoties atbrīvot 
no Ventspils mēra amata. 
Iemesls — cīņa par varu un 
naudu. 

Jāatzīmē, ka PSRS laikā ie-
vēlētās «tautas deputātu pa-
domes» sastāvs bija daudz 
plašāks — Ventspilī pavisam 
bija 89 deputāti, kuriem tika 
ierosināts nomainīt priekš-
sēdētāju. Debates izvērtās 
asas, agresīvas, kā rezul-
tātā trīs kandidāti paši at-
sauca savas kandidatūras. 
Tad no cīņas izstājās Ģ. V. 
Kristovskis, un balsot nācās 
par diviem kandidātiem: 
Bruno Jurševicu un Aivaru 
Lembergu. Pirmais saņēma 
36 balsis PAR un 46 PRET, 
otrais — 45 PAR un 37 
PRET. «Atturēšos no šīs sē-
des komentēšanas, jo lie-
lākā daļa iedzīvotāju klau-
sījās tās translāciju. Katrs, 
kas to dzirdēja, lai spriež 
pats, bet tie, kas nedzir-
dēja, lai neuztraucas: viņu 
nerviem aiztaupījās lieka 
slodze,» nākamajā dienā 
rakstīja Edīte Melngalve. 

Tajos laikos deputā-
tu vidū bija ne tikai no 
Tautas frontes, bet arī 
no Interfrontes ievēlētie 
iedzīvotāju pārstāvji. (Ga-
dos jaunākiem lasītājiem 
jāzina, ka Interfronte bija 
kaut kas līdzīgs Saskaņai, 

kāpinātai kvadrātā.) Par ko 
viņi balsoja — par Lember-
gu vai Jurševicu? Deputāts 
Gatis Adlers drīz rakstīja: 
«Interfronte, protams, var 
kritizēt Lemberga kun-
gu, ka viņš, atšķirībā no 
Jurševica kunga, nesolīja 
vietnieka posteni tās pār-
stāvim (ceru, ka neviens 
tāpēc neapvainos Jurševica 
kungu, ka viņš pieslējies In-
terfrontei). [...] Nevar teikt, 
ka uzstāšanās izceltos ar 
dziļu pilsētas problēmu 
analīzi, toties ambiciozas 
pretinieku nomelnošanas 
papilnam,» tā toreizējais 
Ventspils deputāts Adlers. 

Lai arī pats «nolēcis» no 
balsojuma, Kristovskis nā-
kamajās dienās izpaudās 
Rīgas presē, konkrēti — 
toreizējā Latvijas Jaunatnē, 
kur intervētāja bija nevie-
na cita kā Ināra Egle. Tā 
pati Ināra Egle, kas vēlāk 
Ēlertes laika Dienā ietu-
rējusi tipisko kursu pret 
Ventspili, bet tagad pār-
gājusi uz Olafam Berķim 
piederošo Latvijas Avīzi. 
Sūdzoties par to, ka Lem-

bergs neesot viņu uzņēmis 
dzīvokļu rindā, Kristovskis 
norāda uz savām intere-
sēm: «Domāju, ka pilsētas 
nopelnīto valūtu sadalīt 
varētu jebkurš godīgs cil-
vēks. Tas nav pārdabisks 
darbs.» 

Savukārt Uldis Grīn-
bergs, kas mūsu dienās 
ieguvis atzinību kā ventiņu 
vārdnīcu un literatūras 
krājumu sastādītājs, to-
reiz publicēja savu atklāto 
vēstuli: «Cienījamais Kris-
tovska kungs! Diemžēl ne 
Jūs, ne Jūsu domubiedru 
grupa zaudēt vēlēšanās ar 
cieņu un kulturāla cilvēka 
taktu vēl neesat iemācīju-
šies (par to liecina «objek-
tīvās» publikācijas Rīgas 
presē). [...] Lūdzu atvainot, 
bet līdz šim publicētajās 
intervijās cauri skan vispa-
rastākā skaudība, nenovī-
dība, neapmierinātība ar 
to, ka A. Lembergu nevar 
regulēt pēc sava prāta, 
nevar pēc sava prāta dalīt 
valūtu.» U. Grīnbergs rezu-
mējis slēdzienu, ka Bruno 

Jurševics pārstāv politiku, 
kamēr Aivars Lembergs — 
ekonomiku, un piebildis: 
«Neaizmirsīsim, ka visla-
bākā politika ir nokārtota 
ekonomika!» 

Ko no tā var secināt? To, 
ka Ventspilī ir cilvēki, kas 
«iestrēguši» savā jaunībā, 
savos ziedu laikos, lai at-
kal un atkal izcīnītu savu 
pašu senāk zaudēto cīņu. 
Lasot arhīva materiālus, 
redzams — dažu personā-
žu izpausmēs kopš 1991. 
gada nav mainījies nekas: 
atkal notiek tiekšanās pēc 
materiālo resursu pārdales 
savā labā, iet vaļā kašķī-
gums un personīgu riebek-
lību piesaukšana, bezgalīga 
draudēšana ar tiesām, 
Rīgas preses izmantošana 
savos nolūkos, kā arī poli-
tisku lozungu likšana pāri 
jebkuram saimnieciskās un 
praktiskās dzīves jautāju-
mam. 

Un tagad, 30 gadus vēlāk, 
viņi cīnās par savu revanšu 
vēl agresīvāk kā jebkad.   

JKP līderi Amerikā 
izlūdzas sankciju 

uzlikšanu Ventspilij 

Sankcijas Ventspilij: 
kurš, kā, kādā veidā

Traģikomiska 
savas astes 
ķeršana 

Vislabāk faktu, ka A. Lem-
berga politiskie oponenti no 
JKP, izmantojot savus amatus 
Finanšu ministrijā, braukuši 
uz Ameriku izlūgties sankcijas 
pret Latviju, ilustrēja žurnālis-
tu nesekmīgie centieni uzzināt, 
uz kādu pierādījumu pamata 
tas noticis. Ģenerālprokura-
tūra, kuras Starptautiskās sa-
darbības nodaļa koordinē itin 
visus tiesiskās palīdzības līgu-
mus ar ārzemēm, bija uzskatī-
jusi žurnālistu jautājumus par 
pietiekami svarīgiem, lai atbil-
di parakstītu pats tobrīdējais 
ģenerālprokurors Ēriks Kaln-
meiers: «Informēju, ka Ģene-
rālprokuratūra nav sniegusi in-
formāciju ASV varas iestādēm, 
tostarp sakarā noteiktajām 
sankcijām [...].» Līdz ar to Ē. 
Kalnmeiers pamatoti noraidījis 
informācijas izsniegšanas pie-
teikumu, jo nemaz neesot, ko 
izsniegt.

Līdzīgas atbildes atsūtīja Ār-
lietu, Tieslietu un citas minis-
trijas: arī tās atzina, ka nekādu 
informāciju neesot devušas 
ASV iestādēm — ne pēc savas, 
ne kādas citas iniciatīvas, tā-
lab arī šīm ministrijām neesot 
nekas tāds, ko varētu izsniegt 
publicēšanai. Visinteresantāk 
reaģēja KNAB: tas paziņoja — 
izprasīšot no ASV ziņas, uz kā 
pamata pieņemts lēmums par 
sankciju uzlikšanu.

Likums «Par valsts noslē-
pumu» nosaka: noslepenot 
nedrīkst informāciju, kas va-
rētu liecināt par korupcijas ga-
dījumiem, valsts amatpersonu 
nelikumīgu rīcību vai nozie-
dzības statistiku. Pamatojoties 
uz šo normu, ministrijām un 
iestādēm tika vairākkārt lūgts 
izsniegt visu informāciju, kādu 
tās nodevušas ASV un kas kal-
pojusi par pamatu attiecīgu 
skaļu secinājumu izdarīšanai. 
Taču tagad izrādījies, ka Lat-
vijas iestādes nenodeva ASV 
vispār nekādus faktus vai do-
kumentus pirms sankciju uz-
likšanas. 

Tātad pusotru gadu pēc 
OFAC preses relīzes par sank-
ciju uzlikšanu neviens — ie-
skaitot mūsu tiesībsargājošās 
institūcijas — joprojām nav re-
dzējis nevienu dokumentu vai 
pierādījumu, uz kā sankcijas 
balstītas. Tikmēr Jaunā Kon-
servatīvā Partija turpina mar-
šēt uz priekšu, ieguldot pašval-
dību vēlēšanās tādu enerģiju 
un naudu kā vēl nekad pirms 
tam.   

AVOTI: 
SKDS, LATVIJAS AVĪZE, 

PUARO.LV 

VĒSTURE ATKĀRTOJAS 

VĒSTURE ATKĀRTOJAS 

FAKTU ANALĪZE 

FAKTU ANALĪZE 

Varas dēļ Jurševics savulaik 
bijis gatavs biedroties
ar jebko, pat Interfronti? 
Jau 1991. gadā par varu Ventspilī cīnījušies 
tieši tie paši trīs galvenie kandidāti, kas 
tagad: Aivaru Lembergu no amata centušies 
nomest Bruno Jurševics un Ģirts Valdis 
Kristovskis, neslēpjot — viņus interesējot 
pilsētas valūtas ieņēmumi un naudas plūsma. 

Un tagad, 
30 gadus vēlāk, 
viņi cīnās par 
savu revanšu 

vēl agresīvāk kā 
jebkad.

Laikraksts «Latvijas Jaunatne»  
1991. gada 28. maijs.
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Ik pa laikam dažādiem 
nozaru speciālistiem 

ir bijis jāatspēko dažādas 
nepatiesības un vienkārši 
muļķīgi izteikumi. Šoreiz — 
koncentrāts no šīm pub-
liskajām debatēm. 

| Orinskis: Šodien, pēc 
trīsdesmit brīvvalsts 
gadiem, tur [Liepājā] 
redzama nenoliedzama 
attīstība.

Pēdējo gadu laikā vai-
rākos desmitos miljonu 
mērāmas investīcijas ie-
guldījuši daudzi un dažādi 
uzņēmēji. [...] Bijusī PSRS 
lielākā Rietumu tirdznie-
cības osta — Ventspils. 
Zaudētas gandrīz visas 
padomju laiku kravu plūs-
mas.

| Atbilde: Nenoniecinot 
Liepājas panākumus, 
jānorāda: pēc Lursoft 
apkopotās informāci-
jas, jau daudzus gadus 
Ventspilij ir otrs lielākais 
ārvalstu tiešo investīciju 
uzkrājums starp visām 
pašvaldībām. Ventspilī uz 
1 iedzīvotāju tas ir par 72% 
lielāks nekā vidēji Latvijā, 
bet Liepāja ar šo rādītāju 
ierindojas ceturtajā vietā. 
Vairāk nekā 20 gadu laikā 
Ventspils brīvostas teri-
torija izveidota par vienu 
no pievilcīgākajām vietām 
investoriemL uzbūvēti 6 
jauni termināļi, no jauna 
uzbūvētas un rekonstruē-
tas 22 kravas piestātnes, 
izbūvēti desmitiem hektā-
rus lieli kravas laukumu un 
desmitiem kilometrus gari 
pievedceļi termināļiem un 
rūpnieciskajām zonām, 

divi tilti pār Ventu, devi-
ņas pabeigtas un vēl trīs 
iesāktas rūpniecības ēkas. 
Radītas 2000 jaunas darba 
vietas. No padomju laiku 
naftas un ķīmijas ostas 
Ventspils kļuvusi par konku-
rētspējīgu universālu ostu 
un rūpniecības līderi Latvijā. 
Kopējās investīcijas sastāda 
gandrīz miljardu eiro — 
600 miljoni eiro privātie 
un ap 360 miljoniem eiro 
publiskie līdzekļi. Nevienā 
Latvijas ostā nav veiktas 
tik masīvas investīcijas 
sabiedriskajā īpašumā. 

| Orinskis:  Ļoti daudzas 
piestātnes nolietotas, 
tajās esošā tehnika un 
aprīkojums ir veci un 
neatbilst mūsdienu 
prasībām. Dažviet 
Pārventā ostas krānus 
pa sliedēm stumda ar 
ekskavatoriem.

| Atbilde: Kravu pārvadā-
šanas un pārkraušanas 
tehnika ir privāto īpašnieku 
pārziņā: katrs privātais uz-
ņēmējs pats lemj, ar kādu 
tehniku strādāt. 

| Orinskis: Tikmēr pilsētas 
vadība turpina destruk-
tīvu pretdarbību jaunajai 
[brīv]ostas struktūrai, lai 
saglabātu savus «vecos, 
labos laikus». Rezultātā 
Ventspils osta ir zaudējusi 
jebkuru konkurētspēju pat 
starp kaimiņos esošajām 
ostām. 

| Atbilde:  Ventspils pašval-
dība nevar pretdarboties 
valsts pārvaldītai struk-

tūrvienībai [brīvostas 
pārvaldei], jo šīs orga-
nizācijas darbību regulē 
likums. Kopš 1995. gada 
pašvaldības un brīvostas 
sadarbība ir noritējusi ļoti 
veiksmīgi, bet viss mainījās 
2019. gadā, kad pilsēta 
tika izraidīta no ostas un 
varu Ventspils ostā pār-
ņēma valsts. Tā nav bijusi 
pašvaldības iniciatīva. Tikai 
iepriekš radīto pašvaldības 
un brīvostas rūpniecības 
uzņēmumu sekmīgais 
darbs arī pandēmijas aps-
tākļos deva stabilitāti un 
neļāva bezdarba līmenim 
pārsniegt 6,5%. Ventspils 
brīvostā 20 gadu laikā 
izveidota konkurētspējīga 
rūpniecība — uzņēmumi, 
kas turpina veiksmīgi strā-
dāt arī krīzes laikā. 2020. 
gadā saražota rūpnieciskā 
produkcija ceturtdaļmil-
jarda apjomā, no kuras 
gandrīz 80% tiek ekspor-
tēti. Apjoma ziņā tas ir vai-
rāk nekā tādos vēsturiski 
lielos industriālos centros 
kā Daugavpils un Jelgava. 
Saražotās produkcijas ap-
jomā uz vienu iedzīvotāju 
(6500 eiro) Ventspils ir pir-
majā vietā valstī, apstei-
dzot arī Rīgu un Liepāju.

| Orinskis:  Kaimiņos Pa-
langā viss notiek pavisam 
citādāk. [...] Tur baseinā 
var peldēties veselīgā un 
smaržīgā jūras ūdenī [...]. 
Kopš padomijas laikiem 
darbojās atklātais baseins 
ar veselīgo jūras ūdeni.

| Atbilde: Pēc Olimpiskā 
centra «Ventspils» rīcībā 
esošās informācijas, šobrīd 

Palangā nav neviens 
baseins ar jūras ūdeni. 
Palangā  savulaik jūras 
ūdeni izmantoja divos 
baseinos «Juratis» un 
«Linas», kur tas tika 
dezinficēts, izmantojot 
hloru. Minētie baseini 
nedarbojas jau kopš 
deviņdesmito gadu sā-
kuma. 

| Orinskis:  Valmierā ir 
uzprojektēts, uzcelts 
un atklāts baseins, kurš 
darbojas ar nehlorētu 
ūdeni. Pašlaik, pandēmi-
jas laikā, tur ūdeni gan 
hlorē. 

| Atbilde: Valmieras 
peldbaseinā ūdens tiek 
hlorēts kopš tā atklā-
šanas. Bet pandēmijas 
laikā Valmieras baseins 
apmeklētājiem ir slēgts. 

| Orinskis:  Gandrīz visi 
šo [Ventspils] baseinu 
ilglaicīgie darbinieki stai-
gā ar biezām optiskajām 
brillēm. 

| Atbilde: Informējam, ka 
«politikas kandidāts» 
savos izteikumos izplata 
apzinātus melus. Vents-
pils baseina darbinieki 
nestaigā ar biezām 
optiskām brillēm. Hlora 
pielietošana ūdenī 
atbilst sanitārajām 
normām, un šāds ūdens 
nebojā veselību. 

| Orinskis:  Hlors bojā 
redzi, ādu un elpošanas 
orgānus. 

| Atbilde: Darbinieki 
neatrodas ūdenī. 

Jau vismaz pusgadu interneta vidē sev uzmanību pievērš liepājnieks Juris Orinskis, kurš strādā 
Rūdolfa Meroni cilvēku kontrolētajā Noord Natie Ventspils Terminālā un tagad kandidē uz 
Ventspils domi no t.s. «apvienotā» jeb «Meroni saraksta». No viņa nākusi vesela izlase ar Ventspils 
nomelnojumiem. 

«Politikas 
kandidāts» 
sistemātiski 
apmelo pilsētu, 
kurā pats 
kandidē 

Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas desmit gadu 
laikā Ventspils no pilsētas 
ar katastrofālu ekoloģisko 
situāciju kļuva par paraugu 
citām pašvaldībām. Bet 
aizvadītajos gados atkal ir 
sistemātiski pieauguši gan 
ogļu putekļi, gan smirdoņa 
no naftas produktiem. Uz 
kurieni ved piesārņojuma 
pēdas? 

Kopš 2010. gada valsts ies-
tādes nodarbojušās precīzi ar 
tādām darbībām, kam nav it 
nekāda ietekme uz faktiska-
jiem putekļiem un smakām. 
Un nav arī nekāda ietekme uz 
piesārņotājiem: nav publiski 
paziņots, ka Valsts Vides die-
nests (VVD) būtu uzlicis, pie-
mēram, naudassodus Rūdol-
fa Meroni kontrolē esošajām 
akciju sabiedrībām Ventspils 
Tirdzniecības Osta (VTO) un 
Ventbunkers. 

Vai nav tā, ka VVD un citas 
valsts institūcijas īsteno regu-
lāru un vētrainu darbības imi-
tāciju? 

PIRMĀ NEJĒDZĪBA: 
plaušas no kaitīgajiem 
putekļiem pasargāšot... 
amatpersonu pārsēšanās 
pie citiem galdiem tajā 
pašā iestādē! 

Kad pirms pāris gadiem 
VVD vēl vadīja Inga Koļegova, 
kura vēlāk tika saukta pie kri-
minālatbildības un tiesāta par 
mahinācijām ar brāļa firmas 
naudu un nepatiesu ziņu snieg-
šanu savās amatpersonas dek-
larācijās, VVD gadiem pievēra 
acis uz smirdoņu un putekļiem 
Ventspilī. Kolīdz sākās problē-
mas, tā viņa uz slimības lapas. 

Kad ministrs Kaspars Ger-
hards (Nacionālā Apvienība), 
sekojot iedzīvotāju sūdzībām, 
izsauca I. Koļegovu no atvaļinā-
juma, lai viņa kaut ko beidzot 
sāktu darīt ogļu putekļu un naf-
tas produktu smirdoņas sakarā, 
tad viss «risinājums» bija šāds: 
tiklīdz Ventspili pārklāj plaušām 
bīstamu putekļu mākonis, tad 
gaiss nekavējoties paliks tīrāks, 
ja VVD iekšienē tiks veikta Re-
ģionālās vides pārvaldes (RVP) 
amatpersonu rotācija! Dažādu 
amatpersonu apmainīšanās ar 
kabinetiem sekmēšot vides pie-
sārņojuma mazināšanos no kon-
krētiem Ventspils uzņēmumiem! 
Aizrotējušies līdz pilnīgai 
Madonai 

Latvijas Universitātes Ģeo-
grāfijas un zemes zinātņu fa-
kultātes docētājs, transporta 
ekonomikas pasniedzējs un 
ekonomikas apskatnieks me-
dijos Dr. Juris Paiders komen-
tēja: «Izcilā vadītāja [Koļego-

va] atklāja, kā visefektīvāk var 
novērst piesārņojumu: tiklīdz 
pilsētu pārklāj kaitīgu putekļu 
mākonis, tad gaiss nekavējo-
ties paliek tīrāks, ja tiek veikta 
amatpersonu rotācija. Ja Koļe-
gova tiktu iecelta par VID ģe-
nerāldirektori, tad tik ģeniāls 
atklājums, ka ar amatpersonu 
rotāciju var novērst piesārņo-
jumu, nekad netiktu atklāts!» 

Turklāt jau dažās nākamajās 
dienās VVD vadība izdomāja, 
kā izspiest «labumu» sev (un 
sliktumu Ventspilij) no šīs ro-
tācijas: no Madonas uz Vents-
pili tika aizrotēts vienīgais cil-
vēks visā Vides dienestā, kurš 
jau iepriekš ir ilgus gadus dar-
bojies kopā ar ventspilniekiem 
naidīgām struktūrām. 

OTRAIS STULBUMS: 
palīdzēt ventspilniekiem 
cīnīties ar piesārņojumu 
nosūta... 
Sorosa fonda stipendiātu 

Darbam uz laiku Ventspi-
lī tika atsūtīts Madonas pār-
valdes priekšnieks Normunds 
Broks, kurš savulaik darbojies 
programmās, ko finansējis par 
korupciju Francijā notiesātais 
miljardieris Džordžs Soross. Ne-
vienam nav noslēpums, kādas 
attiecības ar ventspilniekiem ir 

bijušas Sorosa Fondam — Lat-
vija un tā neskaitāmajiem sti-
pendiātiem. 

Tātad, nezūdot problēmām 
ar naftas smakām, uz Vents-
pili atsūtīja jaunu vadītāju, no 
visiem šāda ranga vides uzrau-
giem Latvijā izvēloties tieši to 
vienu konkrēto speciālistu, kura 
biogrāfijā ir gan naudas ņemša-
na no Ventspili ienīstošajām Dž. 
Sorosa struktūrām, gan atraša-
nās vienā partijā ar tagadējo 
Ventspils domes deputātu Ģirtu 
Valdi Kristovski, kurš savukārt 
ir ticis pieķerts desmittūkstošu 
ņemšanā no piesārņojošās dar-
bības veicēja Ventbunkera. 

Jāpiezīmē, ka vēl divi citi 
Ventspils domes opozīcijas de-
putāti, Ivars un Aivis Landma-
ņi, gadiem ilgi strādā Rūdolfa 
Meroni kontrolētajos uzņēmu-
mos, kas veic tūkstošos mē-
rāmus maksājumus Ventspils 
domes opozīcijai ik mēnesi — 
viens agrāk skaitījās «komerc-
darbības konsultants» Kālija 
Parkā, tagad firmā Ventspils 
Port Services, otrs ir bijis «bu-
džeta un finansu daļas vadītājs» 
Ventbunkerā (pagājušogad gan 
pazemināts amatā par kaut ko 
līdzīgu preses sekretāram). 

Tādējādi domes opozīci-
jas deputāti — Kristovskis un 
Landmaņi — un tie ostas uz-
ņēmumi R. Meroni vadībā, kas 

Kā tiek imitēta cīņa 
ar piesārņotājiem 

«Tādējādi domes 
opozīcijas 
deputāti — 
Kristovskis 

un Landmaņi — 
un tie ostas 
uzņēmumi

 R. Meroni vadībā, 
kas veic vidi 

piesārņojošas 
darbības, veido 

vienotu sistēmu.»  
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veic vidi piesārņojošas darbī-
bas, veido vienotu sistēmu. 

Tikmēr portāls Pietiek.com 
publicējis dokumentus, kas pie-
rāda — R. Meroni, kurš visus ga-
dus kontrolējis ogļu kalnus VTO 
teritorijā, ir vienīgais noteicējs 
arī specializētajā AS Baltic Coal 
Terminal, kurš ogles pārkrauj 
slēgtā veidā un no kurienes 
nerodas tādi putekļi vai izme-
ši. Taču slēgtā ogļu termināļa 
pārkrauto ogļu tonnāža rūk, lai 
varētu ogles sūtīt uz VTO, kur 
pārkraušana notiek atklātā vei-
dā un rada putekļus. 

Situāciju regulāri nosodījis 
pilsētas mērs Aivars Lembergs, 
kurš savulaik panāca automā-
tisko piesārņojuma monitorin-
ga staciju (t.s. «elektronisko 
degunu») uzstādīšanu ostā: 
«Kad mēs uzsākām monitorin-
gu un uzstādījām «elektronis-
kos degunus», pēkšņi izrādījās: 
pa dienu putēšana, kad visi 
redz, ir normas robežās, toties 
naktī piesārņojuma līmenis 
pēkšņi pieaug vairākkārtīgi! 
Lūk, kāda shēma izdomāta: 
kraut tikai naktīs, kad neviens 
neredz putekļus!» 

Politika visos līmeņos,  
tik rezultāts — nulle 

Presē notikumi bijuši rezu-
mēti šādi: «Normunda Broka 
vārds tika cilāts 2007. gada au-
gustā saistībā ar liberāļu vēlmi 
dibināt jaunu partiju, sašķe-
ļot gan Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, gan Jauno Laiku. Abas 
partijas tika šķeltas vienādām 
metodēm. TB/LNNK šķelt-
nieku līderis bija Ģirts Valdis 
Kristovskis. Ar 2006. gada Sa-
eimas vēlēšanu rezultātiem ne-
apmierināti bija Ventspils mil-
jonāri, kuru naudas resursi bija 
pamanāmi tālaika politiskajos 
notikumos. Prese tolaik rakstī-
ja par Ģ. V. Kristovska attiecī-
bām ar Ventspils miljonāru un 
«Lemberga oponentu» Olafu 
Berķi, kurš nemaz neslēpa, ka 
būtu gatavs finansēt jaunu par-
tiju, kuru vadītu Ģ. V. Kristov-
skis. Savukārt N. Broks, kurš 
tolaik bija īpašu uzdevumu mi-
nistrs Eiropas līdzekļu apguves 
lietās, vienulaik ap sevi pulcēja 
TB/LNNK šķeltniekus, lai arī 
beigās neaizgāja uz Ģ. V. Kris-
tovska vadīto Pilsonisko Savie-
nību.» 

Rakstniece Kristīne Ulber-
ga TVNetā stāsta, kā pirms da-
žiem gadiem ar ģimeni pārcē-
lās uz Ventspili. Ilgu laiku viņa 
nesaprata, kāpēc baltās blūzes, 
izžautas pagalmā, ir nosētas ar 
melniem punktiņiem, uz palo-
dzes no rīta ir sīki melni nosē-
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nos ziedošus puķuzirņus, bet 
pie dīzeļdegvielas noplūdēm no 
naftas vada — nevis tā apzadzē-
jus, bet gan tuvumā augošas pu-
jenes un rododendrus.

VVD saaudzis ar 
piesārņotājiem? 

Preses konferencēs ne rei-
zi vien Ventspils mērs Aivars 
Lembergs izteicis aizdomas, ka 
kontrolējošās institūcijas varē-
tu būt saaugušas ar piesārņo-
tājiem, kur vieni otru darbības 
piesedz. Aizdomas būtībā nav 
jaunas: pirmoreiz tādas bija 
radušās jau 2010. gadā, kad 
privātie vides konsultanti, par 
kādiem strādā daži izbijuši VVD 
darbinieki, kļuva par sērijveida 
«lietu sakārtotājiem» piesārņo-
tāju interesēs. 

Visiem ražotājiem un tran-
zītniekiem, no kuriem ceļas pie-
sārņojums, regulāri jāatjauno 
attiecīgās atļaujas. Nolīgtie 
vides konsultanti sagatavo pie-
teikumus, bet VVD apstiprina, 
noraida vai liek pārstrādāt. Kur-
zemē tātad arvien būs, ko darīt. 

Līdz ar to vides konsultāciju 
tirgū notika pārmaiņas par labu 
firmām, kuras dibinājuši un ku-
rās strādā bijušie vides resora 
darbinieki. Uzņēmums VSKB 
Vide, kura dibinātājs ir bijušais 
Ventspils RVP direktors Ilmārs 
Sekacis, pat kādu laiku atradās 
pārvaldes adresē! 

Tika norādīts: tādās piesār-
ņošanas atļaujās, ko Ventspils 
RVP izsniegusi VTO labā uz 
savu kādreizējo resora kolēģu 
sagatavoto iesniegumu pamata, 
konstatētas būtiskas kļūdas vai 
noklusēta informācija. Augs-
tākas institūcijas vēlāk atcēlu-
šas vai izmainījušas Ventspilī 
izsniegtās atļaujas, piemēram, 
uz biedrības Zaļai Ventspilij 
iesnieguma pamata. VVD pār-
stāve tolaik apgalvoja, ka «no-
tikusi piekasīšanās nebūtiskiem 
sīkumiem». Taču dokumenti 
parādīja pilnīgi pretēju ainu: 
Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumā nr. 38s minēts: «At-
bilstoši Vides aizsardzības liku-
ma jēgai, nav atbilstīgi ievērots 
un realizēts nedz izvērtēšanas, 
nedz piesardzības princips, kas 
skar nozīmīgas sabiedrības in-
tereses, un pārkāpums ir atzīs-
tams kā būtisks.» 

Parādās gaisma tuneļa 
galā? 

Krimināllietā tiesājamajai 
Ingai Koļegovai beidzot pa-
metot VVD ģenerāldirektores 
amatu, konkursā uzvarēja un 
vietā nāca mūsu novadniece 

Elita Baklāne-Ansberga, kura 
karjeru sākusi Ventspils domes 
Ekonomikas nodaļā, bijusi tur 
arī vadītāja. Tātad visi Vents-
pils piesārņotāji pat vēl pirms 
stāšanās amatā viņai bija labāk 
zināmi nekā jebkuram citam 
augsta ranga ierēdnim Rīgā. 
Viņa kā prioritātes izvirzījusi 
vides kontroles sistēmu uzla-
bošanu, jo īpaši gaisa piesārņo-
šanas un atkritumu apsaimnie-
košanas jomā, viņa pastāstīja 
intervijā Latvijas Radio 1. 

Pirmās izmaiņas jau ir veik-
tas: ilgstoši nesekmīgi strādā-
jošā VVD Ventspils Reģionālā 

pārvalde apvienota ar Liepājas 
RVP, kas savukārt pārdēvēta 
par Kurzemes RVP. Konkursā 
uzvarēja un par vadītāju kļuva 
Eva Mahta, kura pati ir liepāj-
niece un kam nav saistība ar 
piesārņojošajiem uzņēmumiem 
vai tos apkalpojošajiem «kon-
sultantu kantoriem» — viņa 
pirms tam vadījusi Luminor 
bankas filiāli Liepājā. 

Pirmos rezultātus jau va-
ram vērot: kad domnieks Aivis 
Landmanis publiskajā telpā 
izplatīja tekstus no sērijas 
«kurš mūs indē?», tad uz 
Ventspils domes iesniegumu 
par regulāru mazuta smirdoņu 
Eva Mahta atbildēja: «Sūdzību 
laikā saimniecisko darbību, 
kuras rezultātā varēja rasties 
iedzīvotājiem traucējošas 
smakas, veica tikai viens [os-
tas termināļa] operators, kurš 
periodiski veica mazuta nolie-
šanu no cisternām, līdz ar to 
secināms, ka marta sākumā 
fiksēto naftas produktu smaku 
avots bijis Ventbunkers.» Tā-
tad smakas izcelsme meklēja-
ma Ventbunkerā, kurā smir-
doņas izraisīšanas laikā strādā 
domes deputāta Aivja Land-
maņa brālis — domes deputāts 
Ivars Landmanis. 

INFORMĀCIJAS AVOTI: 
VVD, IRLIEPAJA.LV, NRA, 
PIETIEK.COM, PUARO.LV, 

LATVIJAS RADIO, 
LSM, TVNET. 

dumi. Cita sieviete TVNetam 
stāsta, ka pēc tveicīgas dienas, 
kad viņa dzīvoklī beidzot bija 
satīrījusi ogļu putekļus, no 
ārpuses sāka ieplūst spēcīga 
naftas produktu smaka. Toreiz 
divu stundu laikā uz ielas sa-
vākti 175 paraksti zem vēstu-
les ar prasību nodrošināt tīru, 
drošu vidi. Tā iesniegta VVD. 

Vēl viena shēma, kāda tiku-
si piefiksēta gadu gaitā — VVD 
savus inspektorus no Vents-
pils sūta kontrolēt uzņēmu-
mus Talsos un Tukumā, kur 
plaukst pārtikas rūpniecība 
(Tukuma Piens, Talsu Gaļa 
u.c.), metālapstrāde un būv-
konstruciju ražošana (CSK 
Steel, Montāžnieks-D, Skonto 
Plan u.c.), poligrāfija, kokap-
strāde utt., taču šajās pilsētās 
netiek pārkrautas ogles un 
naftas produkti. Inspektori 
no Ventspils speciāli brauc uz 
turieni, kur mazāks piesārņo-
jums, un Tukuma novada Pūrē 
braši kontrolē jāņogu pārstrā-
di par zapti. 

TREŠAIS IDIOTISMS: 
pret putekļiem visur 
jācīnās ar laistīšanu un 
tīrīšanu — izņemot to 
vienīgo vietu, kur tie 
tiešām rodas! 

Ierotējot par galveno vides 
uzraugu Ventspilī vecu «so-
rosītu», vienlaikus VVD deva 

ventspilniekiem šādu pado-
ma izstrādājumu: «Vajag ielas 
mazgāt!» 

Tātad, sekojot šai «loģi-
kai», ogļu putekļu nokļūšanu 
ventspilnieku un tūristu plau-
šās novērsīs nevis ogļu kaudžu 
laistīšana ar ūdeni tajā vienīga-
jā vietā — terminālī, kur šādas 
kaudzes glabājas, bet gan visu 
to ielu laistīšana, kurās akmeņ-
ogles... neatrodas! 

Te nu vietā būtu domu-
grauds no krietnā kareivja 
Šveika: «Tas ir apmēram tāpat 
kā nocirst mežu, lai vārnām ne-
būtu, kur piemesties.» 

Bet, kādā veidā ielu maz-
gāšana palīdzētu pret naftas 
produktu smirdoņu no Vent-
bunkera, par to VVD amatper-
sonas klusē līdz pat šai dienai. 

CETURTAIS BRĪNUMS: 
piesārņojums ceļoties 
ne no pārkraušanas, 
bet no... savstarpējas 
komunikācijas! 

Aizvadīto gadu gaitā no 
amatpersonām izskanējušas 
atrunas, ka «problēma [...] ra-
dusies apstākļu sakritības un 
neveiksmīgas komunikācijas 
dēļ.» No tā laikam izriet: ja 
jau problēma ar akmeņogļu 
putekļiem un naftas smakām 
radusies «neveiksmīgas komu-
nikācijas dēļ», tad jāsecina — 
cilvēki sākuši tā «komunicēt», 
ka ogļu putekļi un mazuta tvaiki 
cilvēkiem no mutēm izplūst at-
mosfērā kuplās grīstēs, kad viņi 

izsakās mutiski vai sazinājas 
rakstiski. 

Vēlāk VVD nāca klajā ar vēl 
vienu pērli: «Veiksmīgam atri-
sinājumam nepieciešama ne ti-
kai VVD un ostas operatora, bet 
arī pašvaldības iesaistīšanās.» 

Mediji tikmēr publicēja vi-
deo, kā piesārņotāji savās tel-
pās neielaida vicemēru Didzi 
Ošenieku, kad tas ieradās VTO 
kopā ar iedzīvotāju delegāciju. 
Tad jau vides uzraugi varbūt 
gribētu, lai vicemērs ielaižas 
VTO teritorijā ar deltaplānu? 
Piebrauc ar desantlaivu no upes 
puses? Lec ar kārti pāri VTO žo-
gam kaut kur no sulu termināļa 
puses? Vicemērs ir tāds spor-
tisks, viņam tas noteikti būtu pa 
spēkam! 

NĀKAMĀ BEZJĒDZĪBA: 
putekļus novērsīšot 
metramēra regulāra 
pielikšana pie ogļu 
kaudzēm 

Kad sūdzību grēda jau sāka 
augstumā sacensties ar ogļu 
kaudzēm ostā, RVP paziņoja 
iedzīvotājiem: VVD esot uzli-
kuši VTO uzdevumu veikt ogļu 
grēdu «monitoringu» un regu-
lāri mērīt kaudžu augstumu. 

Iedomāsimies tikai: no tā, 
ka kaudzi pārstaigā ar mērlenti 
vai metramēru, no tās celšoties 
mazāki putekļi! 

Bet tas vēl nav viss: termi-
nāļu darbiniekiem, lai novēr-
stu putekļus, esot arī... jāpie-
raksta speciālā žurnālā kaudžu 

augstums! Būsim priecīgi un 
piešķirsim apbalvojumus ide-
jas autoriem — tas noteikti ir 
risinājums, kuru Latvija var 
eksportēt uz citām zemēm 
un kontinentiem: lai novērstu 
putekļus, nepieciešams izmē-
rīt ogļu grēdas augstumu, bet 
ciparus ierakstīt burtnīcā! Un 
tad putekļi vairs neklīdīs pa ki-
lometriem tālu apkārtni! 

Kā nevienam citam visā pla-
šajā pasaulē bez VVD Ventspils 
«speciālistiem» tas nebija ie-
nācis prātā? 

KRONIS VISAM: 
smirdoņu un putekļus esot 
radījuši... ziedošie ceriņi 

Pirms diviem gadiem VVD 
uzstādīja jaunu antirekordu 
savā darbībā: izrādās, vislielā-
kās smakas radījuši nevis naftu, 
ogles un ķīmiju pārkraujošie os-
tas uzņēmumi, bet... vasarā zie-
dējušie ceriņi. 

VVD oficiāli informēja: «Par 
naftas produktu smakām Vents-
pilī saņemtas 104 sūdzības, no 
kurām pamatotas izrādījušās 
13 sūdzības. [...] Vides inspek-
tori noformējuši 57 protokolus. 
«Elektroniskie deguni» reģistrē-
juši 28 pārsniegumus. Visvairāk 
bija maija beigās un jūnijā, kad 
Ventspilī bija augsta gaisa tem-
peratūra un ziedēja ceriņi.» 

Līdz pat šim laikam VVD 
darbinieki nav paskaidrojuši, 
kā, viņuprāt, ziedoši ceriņi var 
smirdēt pēc naftas un mazuta 
tvaikiem un vai šie paši ceriņi 
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gadījumā nav vainojami arī pie 
ogļu putekļiem jau kuro gadu 
pēc kārtas. 

Aivars Lembergs preses kon-
ferencē ziņoja: «Dome pirms 
daudziem gadiem pat mēģināja 
iesūdzēt VVD tiesā par bezdar-
bību, taču tiesa nepieņēma lie-
tu izskatīšanai — tā kā VVD un 
pašvaldība ir atsevišķas valsts 
varas struktūras, tad valsts ne-
varot tiesāties pati pret sevi; tas 
būtu līdzīgi tam, kā viena un tā 
paša ķermeņa labā roka gribē-
tu iesūdzēt kreiso roku par bez-
darbību.» Uz jautājumu par to, 
vai iepriekš bijušas aizdomas, 
ka pie regulāra smaku līmeņa 
pārsniegšanas Ventspils ostā 
varētu būt vainojami ziedoši 
ceriņi, A. Lembergs atteica: 
«Kad jau šķiet, ka pa šiem ga-
diem redzēti un dzirdēti pilnīgi 
visi iespējamie brīnumi, arvien 
uzrodas kāds rekordstulbums. 
Naftas produktu vietā smirdo-
ņu izraisījuši ziedoši ceriņi — 
tas izklausās pēc jauna līmeņa 
absurda.» 

Attiecīgi nav prognozējams, 
vai pie akmeņogļu putekļiem 
VVD gadījumā turpmāk nevai-

Kas un kāpēc indē Ventspili? 

«Naftas produktu 
vietā smirdoņu 

izraisījuši ziedoši 
ceriņi — tas 

izklausās pēc jauna 
līmeņa absurda!» 

Eva Mahta, Valsts Vides dienesta jaunā priekšniece 
Kurzemē, neizdara savu priekšgājēju kļūdas 

Kuri deputāti saņem naudu 
no piesārņotājiem?
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