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“Reiz viņi nāks un prasīs man: kāpēc
Uz debesīm un savu tautu brēc?
Vai gana posta nav, ka mūsu kaunu sēšus
Sēj pasaulē? Vai neesam mēs smieti
Bez tevis dievsgan? Un es atbildēšu.”
Vizma Belševica, 
“Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām”

 “Tā ir zinātne: organizēt procesus tā, ka visi spēles kauliņi izdara at-
vēlētos gājienus, būdami pārliecināti par savu brīvu, loģisku izvēli.”

Vents Zvaigzne

“Reizēm darījums ar nelabo ir labāks nekā vispār nekāds darījums.”
Lorenss Hills, “Kāds zina manu vārdu”

Paši savas labsajūtas vārdā lasītāji tiek laipni aicināti uzskatīt, ka arī šīs 
grāmatas – tāpat kā triloģijas pirmās daļas “Bailes” – pamatā nekādā gadījumā 
nav patiesi notikumi un ka tās varoņi ir izdomāti no A līdz Z, jo Latvijas valstī 
nekas tāds notikt joprojām nevar. Pirmās “Bailes” daži nodēvēja par pasaku 
grāmatu. Savukārt visgaišākie Latvijas valsts eksperti, kā redzat no šī doku-
menta (skat. nākamajā lpp.), ir atzinuši, ka “projekta paredzamais rezultāts” 
esot “nepārliecinošs”. Zelta vārdi!
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Pirms spēles

Habilitētais zinātņu doktors, kādreizējais Latvijas PSR Zinātņu akadē-
mijas Vēstures institūta direktora vietnieks, tad arī direktors, bijušais Latvijas 
Universitātes profesors un Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, neskaitāmu 
zinātnisku darbu, publikāciju un grāmatu autors Indulis Kronis labi zināja, ka 
lielākā daļa pasaules uzskata viņu par pilnīgi un neglābjami traku.

Zināja arī to, ka viņā ieklausās tikai tādi jokaini indivīdi kā kādreizējais 
helsinkietis Linards Rantiņš. Kuru – ak, šī mūžam paradoksālā pasaule! – viņš 
pats uzskatīja par neglābjami jukušu, bet bija spiests publicēties viņa interneta 
vietnē, jo lielākā daļa citu durvju viņam gadu gaitā bija aizvērušās.

O, nē, tā tas nebija bijis vienmēr. Kaut kur slavenā vēsturnieka – jā, viņš 
bija slavens, un viņš visu mūžu bija bijis vēsturnieks! – atmiņas apcirkņos vēl 
glabājās atmiņas par pilnīgi citām dienām. Par laikiem, kad viņš bija daudz-
sološs, veiksmīgs un panākumiem bagāts. Kad uz viņu lika cerības, kad viņā 
ieklausījās, ar viņu rēķinājās un arī nedaudz no viņa baidījās. Lai cik lādzīgs 
viņš arī vienmēr būtu bijis.

Pirms dažiem gadiem kāds no šo seno, labo laiku paziņām bikli piezva-
nīja no nepazīstama tālruņa – spriežot pēc pilnīgi nejēdzīgā numura, no vien-
reizējas “Zelta zivtiņas” vai kā tamlīdzīga – un pieteicās ciemos.

Atbrauca viņš jau vakara melnumā, svīda, bubināja un stostījās, ilgi un 
gari runāja riņķī un apkārt, līdz beidzot spēja nonākt pie lietas. Viņam, lūk, 
vajagot pāris lapiņas – nu, no savas lietas. Viņš labi zinot, ka Kroņa kungam 
vajagot būt. Parādā nepalikšot.

Kronim no “tiem” laikiem par prasītāju bija palicis pietiekami labs ie-
spaids. Jā, mazs līdējiņš un arī ne pārāk godīgs, izlūkos vēsturnieks ar tādu 
neietu. Bet kāpēc vispār miera laikos ar kādu būtu jāiet izlūkos? Toreiz viņam 
vēl šķita, ka šie ir miera laiki. Ek, naivais…

Lai nu kā, bet šis cilvēks vismaz neizlikās par to, kas viņš nav, arī asiņu 
uz viņa rokām nebija. Šiem laikiem tas nemaz nebija tik maz, to Kronis labi 
zināja. Atstāja slavenais vēsturnieks viesi padzert tēju, pats aizkāpa līdz saviem 
personiskajiem arhīviem un izvilka tās pāris lapiņas. Lai jau tiek.

Pēc viesa atvadīšanās vēl noskatījās turpat dzīvojamās istabas kaktā no-
maskētās kameras ierakstu. Kamera bija veca un slikta, taču savu funkciju pil-
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dīja – apliecināja, ka atbraucējs Kroņa prombūtnes laikā neko nebija mēģinā-
jis sukstīt vai izlūkot. Arī nebija mēģinājis pa logu novērot, kur tieši namatēvs 
dodas. Neko tas, protams, nenozīmēja, tomēr labi, ka tā.

Pagāja pāris mēnešu, Kronis nejaušo tikšanos jau sen bija aizmirsis, taču 
lūdzējs pēkšņi piezvanīja vēlreiz. Atkal vajagot satikties, viņš atbraukšot. At-
brauca atkal paslepus, pa tumsiņu – un šoreiz neko negribēja. Tieši otrādi – esot 
pateicību parādā, tāpēc, re, viņam līdzi esot tagadējā darbavietā patrāpījies ne-
maz ne tik slepens papīrītis. Varbūt cienītajam akadēmiķa kungam noderēšot. 
Tikai lai pēc tam iznīcinot, lūdzu.

Kronis jau sen nebija nekāds akadēmiķis, arī šis nosaukums viņam bija 
atņemts, tāpat kā viss pārējais. Taču pusslepenais papīrītis izrādījās pietiekami 
interesants – pāris lapeles no acīmredzot Satversmes apsardzības biroja karto-
tēkas vai kaut kā tamlīdzīga.

Pusotra lappuse datorrakstā, nedaudz kroplā latviešu valodā bez profe-
sionālā žargona, ko Kronis pēc visiem arhīvos pavadītajiem mēnešiem un ga-
diem uzpazina zibenīgi. Tiesa, ko gan no šiem mūsdienu dienestiem varēja 
zināt. Kādi tik salašņas tur nebija savākti.

Kronis paprātoja un izprātoja: visticamākais, ka acīmredzot kāds bez īpa-
šas ieinteresētības un azarta bija salicis kopā to, ko par viņu bija dzirdējis vēs-
turnieku aprindās. Vai arī no kāda konkrēta informatora. Vai vēl kaut kā. Tam 
nebija īpašas nozīmes.

Protams, papīrīti Kronis neizmeta un nekādā citādā veidā arī neiznīcinā-
ja. Tā bija sava veida intelektuālās izturības pārbaude – vēl un vēlreiz ielūko-
ties tajā, ko viņa senais paziņa Nīče sauca par bezdibeni, un gaidīt to brīdi, kad 
bezdibenis sāk lūkoties tevī. Vēl un vēlreiz pārlasīt to, ko viņa daudzskaitlīgie 
ienaidnieki bija par viņu iestāstījuši. Spējuši nozombēt faktiski visus, kam ar 
viņu kādreiz bijusi darīšana.

“Gadi utt. ir jāprecizē drošākos avotos, taču fakts: I. Kronis 1993. gadā 
ieguva stipendiju izpētei Amerikā un veica pētījumus Hūvera institūta arhīvā 
(tas atrodas Stenforda universitātes kampusā).

Viņš bija ieradies ASV ar Starptautiskās pētījumu un apmaiņas padomes 
(IREX) stipendiju uz astoņiem mēnešiem, daudz tikās ar nozares kolēģiem, 
daudz strādāja arhīvos, saņēma arī nezināmu daudzumu materiālu no drīz 
pēc tam it kā autokatastrofā bojā gājušā Edgara Hendersona. Sanhosē univer-
sitātes profesors un Hūvera institūta arhīva Baltijas kolekciju veidotājs esot 
bijis arī ASV prezidentu padomdevējs Baltijas valstu lietās.

No šī brauciena I. Kronis esot atvedis milzīgu čemodānu, pilnu ar arhīvu 
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dokumentu kserokopijām, vēl viena dokumentu kopiju kaste pēc tam atvesta 
ar kuģi. Tieši pēc atbraukšanas no ASV viņš arī strauji kļuvis neadekvāts. Viņa 
kolēģi lielākoties lieto terminu “nojūdzies”.

Kas tam par iemeslu, versiju vai skaidrojumu nav. Pēc vienu avotu versi-
jas, meningīts vai encefalīts netiek apsvērts, jo tāda iemesla dēļ viņš nav ilg-
stošāk gulējis slimnīcā. Vismaz par to nekas nav zināms. Tā ka kopumā – esot 
vienkārši nojūdzies.

Pirms Amerikas viņš, laikam 1992. gadā, tika piesaistīts Augstākās pado-
mes komisijai, kuras mērķis bija apzināt Latvijas laika sabiedrisko darbinieku 
(ne tikai Kārļa Ulmaņa) likteņus, bija darbojies Krievijas arhīvos. Acīmredzot 
viņu piesaistīja tā laika Valsts arhīvu direkcija, kas apzināja minētās tēmas do-
kumentus.

Viena lidmašīna ar tādiem dokumentiem no Krievijas arhīviem tika at-
vesta uz Latviju. Kur šie dokumenti nonāca – nav droši zināms. Otram brau-
cienam arī bija savākta dokumentu krava, bet Ivara Podmaņa valdība trans-
portēšanai nepiešķīra līdzekļus, un tā tie dokumenti palika Krievijā.

Varbūt tur I. Kronis kaut ko salasījās – nekāda vieglā lasāmviela šie pra-
tināšanu u.  tml. dokumenti nav. Vārdu sakot, tas nav zināms. Taču zināms, 
ka viņš arī pats bija sakopējis dokumentu kaudzes Krievijas arhīvos, ieskaitot 
Valsts drošības komitejas arhīvu.

Ir versija, ka ielaist I. Kroni VDK arhīvā apsolījis pēdējais PSRS VDK vadī-
tājs Vadims Pakatins. Taču pats Kronis stāsta, ka arhīvā viņš iekļuvis jau pēc tam, 
Borisa Jeļcina valdīšanas laikā, ar Pakatina pēcteča Viktora Vareņņikova atļauju.

Kur šie sakopētie dokumenti un sagatavotā lidmašīnas krava palikusi, 
nav zināms. I. Kroņa kolēģi vēsturnieki to ir mēģinājuši noskaidrot, taču ne-
veiksmīgi. Tie esot pazuduši “ar galiem”, tā kā nevienam viņš šos dokumentus 
nav atdevis. Skaidrs ir tas, ka deviņdesmito gadu sākumā Krievijas arhīvos 
vēl varēja dabūt visu ko, pie kā tagad piekļūt ir neiespējami. To apliecina visi 
aptaujātie vēsturnieki.

Atgriezies no ASV, I.  Kronis strauji aizgāja pa visādu sazvērestības un 
konspirācijas teoriju “pieskari”. Tad viņš laikam satika savu pēdējo sievu, kas 
bija dzejnieka Raiņa pētniece, attīstīja visādas shēmas Raiņa sakarā, kur izvir-
zīja versiju par to, ka dzejnieks ticis noindēts u. tml.

Taču ir arī cita versija – ka Indulim Kronim apmēram astoņdesmito gadu 
beigās bijis meningīts, kam tūlītējas sekas nav bijušas manāmas, tās izpaudu-
šās tikai pēc viņa atbraukšanas no Amerikas. Pēc tam simptomi bijuši skaidri 
un uzskatāmi – kā uz delnas.
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Iespējams, kaut kādas pazīmes bijušas jau pirms tam, bet tām nav pie-
vērsta uzmanība. Vārdu sakot, meningīts un deviņdesmito gadu turbulences 
varējušas izraisīt to, ka vēsturnieks kļuvis psiholoģiski nestabils.

Ar turbulencēm domāta varas maiņa – kad tu esi strādājis vienai varai un 
tagad tā sabrūk. Klāt vēl emocijas – esi bijis slikto pusē. Varbūt pat vainas apzi-
ņa. Tiek norādīts, ka I. Kronis sistēmā bijis salīdzinoši augstā pozīcijā – LPSR 
Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktora Vincenta Maraļūna vietnieks. 
Un pēc tam viņš kļūst par dedzīgu nacionālistu. Tā gan tolaik gadījās ar dau-
dziem, taču bez sekām uz psihi.

Mans secinājums: no visas I. Kroņa pēdējo gadu darbības redzams, ka 
viņš ir psihiski slims, taču ne pietiekami slims, lai būtu nepieciešama piespie-
du ārstēšana. Iespējams, būtu vērtīgi uzzināt, kur atrodas viņa rīcībā nonāku-
šie arhīvu materiāli…”

Nekā daudz vairāk lapelēs nebija, tikai jau galīgi nesakarīgi, ar realitāti 
nesaistīti spriedelējumi. Taču Kronim ar to bija pilnīgi pietiekami. Smadze-
nēs grieztin grieza – “aizgāja pa pieskari”, “psiholoģiski nestabils”, “nojūdzies”, 
“strauji kļuvis neadekvāts”… Nelgas, nožēlojamie nelgas – ja vien viņi zinātu 
patiesību, redzētu gan, ko par viņiem padomātu pasaule. Un galvenais – kā 
pasaule pret viņiem izturētos.

Sākot prātā uzskaitīt visus pēdējo divdesmit gadu pāridarījumus, Kro-
nis nespēja apstāties. Vispirms Ģenerālprokuratūra un tiesas atteicās izskatīt 
iesniegumus par viņa atklātiem lieliem nesodītiem padomju un nacistu kara 
noziegumiem. Tad Latvijas Vēsturnieku komisija, Valsts prezidents un faktis-
ki ikviena cita amatpersona, pie kā viņš vērsās, atstāja bez atbildes visus viņa 
iesniegumus.

Tad vēl viņam absolūti brutāli atņēma viņa grantu “Politiskie tiesas pro-
cesi Latvijā 1940–2000”, atņēma profesora amatu, atņēma Zinātņu akadēmijas 
īstenā locekļa nosaukumu. Labi, no akadēmiķa un profesora formālajiem no-
saukumiem viņš pats tika piespiests atteikties, bet kāda starpība? Dažu gadu 
laikā viņam bija atņemts patiešām viss.

Viņš gan vēl turējās Valsts vēstures komisijas vadītāja amatā, bet deviņ-
desmito gadu vidū viņu padzina arī no tā. Militārā izlūkdienesta toreizējais 
vadītājs, ar krievu specdienestiem no galvas līdz papēžiem saistītais Auseklis 
Kļaviņš bija atsūtījis pie Kroņa savu darbinieku Klabiņu. Tas gribēja sīki un 
smalki uzzināt – ko tieši Kronis darījis Amerikā, ar ko ticies, ko pārrunājis, 
kādus dokumentus atvedis un vai visus nodevis savai darbavietai.

Kronis nebija noturējies un Klabiņu bez kādām ceremonijām gluži vien-
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kārši izlicis no sava kabineta. Un… jau pēc dažām nedēļām viņam vairs sava 
kabineta nebija. Uzrakstīja sūdzību toreizējam valdības vadītājam Mārim Bai-
lim – nekā, pat ne formālas atbildes…

Viņš gan mēģināja sākt jaunu, no sistēmas maksimāli neatkarīgu dzīvi. 
Jau deviņdesmito gadu vidū izveidoja jaunu ģimeni, gadu vēlāk iegādājās lauku 
mājas ar zemi un mežu pietiekami tālu no nīstamās čekistiskās bābeles Rīgas.

No visiem formālajiem viedokļiem viņš bija izcili kvalificēts, taču citādi 
pilnīgi normāls cilvēks – ar autobraucēja tiesībām, ar vēlēšanu zīmogiem pasē. 
Taču viņam pašam jau bija uzspiests cits – neredzams zīmogs.

Cīnoties ar aizvien lielāku nabadzību un arī mēģinot saviem spēkiem at-
rast kaut jel kādu pielietojumu, viņš raudzīja piedalīties visdažādākajos kon-
kursos. Kamēr vēl viss nebija atņemts, Universitātē uz dekāna un pat nieka 
docenta amatu, pēc tam – uz skolas direktora amatu Kuldīgā, beigu beigās pat 
uz pasta nodaļas vadītāja amatu mazpilsētā. Un – visur kā pret sienu.

“Pašos radošākajos vēsturnieka darba gados mani, augstākās kvalifikāci-
jas vēsturnieku, pārvērta par personu ar aizmugurisku darba aizliegumu pro-
fesijā. Turklāt runa nav par nezināšanu. Divas reizes piedalījos konkursā uz 
docenta vietu un dekāna vietu.

Otrajam konkursam pat biju izņēmis izziņu no Valsts psihiatrijas centra 
(tur samelojoties, ka tā vajadzīga šoferu kursiem), ka nekad neesmu bijis un 
neesmu psihiatriskā uzskaitē.

To oficiāli iesniedzu konkursa komisijas vadītājam, emeritētajam profe-
soram, visu fakultātes Zinātniskās domes locekļu acu priekšā,” viņš vēlāk bija 
rakstījis kādā no saviem dvēseles kliedzieniem, ko neviens nevēlējās uzklausīt. 
Nekā, nekā, nekā un vēlreiz nekā – visur viņš izrādījās nevēlama persona.

Par iemesliem šaubu nebija. Pāris skolās, kur viņš jau bija gandrīz lūgtin 
lūdzies pēc skolotāja vietas, vadība viņam pat līdzjūtīgi pačukstēja – mēs jau 
labprāt, bet saprotiet, bija pirms pāris dienām zvans no iestādēm. Jūs nevarot 
uzskatīt par uzticamu, bet mums, ziniet, ir mūsu atbildība, mēs tā nevaram, 
mums par ģimeni jādomā…

Tās, protams, bija sekas. Savukārt sākās viss jau deviņdesmito gadu vidū, 
kad vecie Latvijas Pē-Es-Er Vē-Dē-Kā štata un ārštata darbinieki, stukači, sek-
soti Bajārs, Pladiņš, Veldmanis, Kleiere, Kleituse, Raķis un vēl virkne citu bija 
sākuši pret viņu to, ko nevarēja nosaukt citādi kā par totālu apmelošanas kam-
paņu. Viņi pasludināja Kroni par psihiski slimu personu, ar saviem augstajiem 
grādiem un tituliem apzināti ļaunprātīgi maldinot valsts iestādes un pat tiesu. 
Un tas nostrādāja.



14        

Protams, viņš bija mēģinājis cīnīties – un cīnījās vēl šobaltdien. Taču viss 
un visi bija pret viņu. Aizsūtīja detalizētu iesniegumu savam tik ļoti, ļoti cie-
nītajam Ministru prezidentam Valdim Bobrovskim – bet to no viņa tikpat ap-
zināti ļaunprātīgi noslēpa Valsts kancelejas un premjera biroja ierēdnes. Viņš 
šo Latvijas Universitātes absolventu sazvērestību pret valsts varu aprakstīja 
iesniegumā Administratīvajai rajona tiesai – bet tā to savā tiesvedībā nepie-
ņēma.

Viņš mēģināja uzrunāt arī visu Latvijas Universitāti – nu, piemēram, ar 
šādiem izjustiem vārdiem: “Savu atklāto vēstuli es plaši izsūtīju arī studentu 
pašpārvaldes locekļiem – un man nācās dzirdēt, ka daudzi no jums esot melo-
juši studentiem, it kā es būtu psihiski slims.

Starptautiskā līmenī to pašu esot darījusi jūsu šodienas kolēģe Humani-
tāro (!) zinātņu fakultātes profesore Vaira Vīģe-Treiberga. Vai patiesi jūs ne-
apzināties un nesaprotat, ka soda psihiatrijas metožu pielietošana ir smags 
kriminālnodarījums? Patiesi – zivs pūst no galvas! Jūs esat pilnīgi sapūdējuši 
manu “Alma Mater”, un to es jums nepiedodu!”

Bet arī šo viņa uzrunu noslāpēja, līdz adresātiem tā nenonāca. Un tā ar 
visu, ko vien viņš mēģināja…

Vēlāk gan Kronim kļuva zināms, ka patiesībā viņam vēl paveicies. Īsi 
pirms laulības šķiršanas deviņdesmito gadu vidū viņa toreizējā sieva, ilggadē-
jā Latvijas Valsts vēstures komisijas locekle Rudīte Līksne gribējusi pat panākt 
viņa atzīšanu par psihiski slimu un ievietot slavenajā iestādē Tvaika ielā… Jā, 
patiesības cena nebija maza!

Nebija, protams, tā, ka pie Kroņa patiesība būtu atnākusi vienā mirklī. 
Nepavisam arī ne. Tas patiesības aku ūdens, par kuru pirms gandrīz piecdes-
mit gadiem, tālajā sešdesmit astotajā, rakstīja tāpat daudzu nesaprastā un bei-
gu beigās sistēmas iznīcinātā dzejniece, tikai pamazām atklāja savu rūgtumu.

Tikai pamazām radās atskārsme, cik lielā mērā šis patiesības aku ūdens 
ir sajaukts ar meliem. Mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada viņš arvien vairāk 
pārliecinājās, ka tas, protams, nevar remdēt slāpes.

Ar ko tas viss bija sācies? Visticamāk, gan profesionālo, gan sadzīves un 
publicitātes problēmu sākums bija apmēram 1993.  gadā, kad viņš ar pilnu 
sparu pieķērās vienam no saviem, kā tobrīd šķita, mūža darbiem. Tas bija ne 
daudz, ne maz – visu LPSR VDK štata un ārštata darbinieku, čekas pakļautībā 
strādājošo prokuroru, tiesnešu, advokātu un citu sistēmas kalpu pilns saraksts.

Pabeigt to viņam tā arī neļāva. Kur tas beigu beigās palika, viņš nekad ne-
uzzināja. Tik to vien, ka 1998. gadā projekts tika paklusām izbeigts un izņemts 
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no Latvijas Zinātnes padomes atskaitēm. Kādus neceļus aizgāja šis unikālais 
Latvijas čekistu fails – kas to lai zina?

Ilgu laiku Kronis aizdomās turēja galvenokārt vecos čekistus – ka tieši tie 
caur savu izbijušo aģentūru Vēstures institūtā noorganizējuši viņa izbalsošanu 
no direktora amata tikai dažus mēnešus pirms termiņa beigām un ar pirātis-
kām metodēm atņēmuši viņam arī šo projektu.

Laikam ejot, viņš tomēr kļuva gudrāks un vēlāk kādā no iesniegumiem 
Latvijas augstākajām amatpersonām acīm redzami patieso notikumu gaitu 
aprakstīja šādi:

“Domāju, ka diezin vai pie vainas būtu paši čekisti, bet gan ASV Centrālā 
izlūkošanas pārvalde. Minēto projektu un čekistu faila sastādīšanu uzsāku pēc 
kādas Rietumu profesoru provokācijas, kuru vidū pati pazīstamākā persona ir 
vēlākā Valsts prezidente V. Vīģe-Treiberga.

Biju lūdzis dažus savus paziņas, tādus kā ASV profesori A. Upesgailis un 
A. Blakans, sākt ziedojumu vākšanas kampaņu K. Ulmaņa, V. Muntera, J. Ba-
loža un citu pirmskara Latvijas valstsvīru represiju dokumentu publikācijai. 
Tā vietā tika izsludināta ziedojumu vākšanas kampaņa “Latviešu tautas Gol-
gātas ceļš” – par visām represijām.

Biju spiests uzreiz bez sagatavošanās izveidot savu akadēmisko grantu 
“Politiskie tiesas procesi Latvijā 1940–2000”, kura ietvaros sadarbībā ar Sa-
eimas sekretāru I. Paudišu un ģenerālprokuroru J. Krastiņu tika uzsākta arī 
čekistu faila sastādīšana. Taču drīz mani padzina no darba profesijā vispār 
un pēc tam projektu slēdza, neatskaitoties, kam tika nodots čekistu fails, jo 
Ģenerālprokuratūrā, kā tas bija pēc mana granta noteikumiem, tas nenonāca.

No visa teiktā iespējams izdarīt tikai vienu loģisku slēdzienu – kādi aiz-
kulišu spēki caur failā iekļautajiem (manā laikā paguva reģistrēt apmēram 
500–600  personas) sašantažētajiem LPSR VDK darbiniekiem pārņēma aiz-
kulišu varu Latvijā, panākot arī V. Vīģes-Treibergas ievēlēšanu par Valsts pre-
zidenti. Kas tie par spēkiem – Izraēlas “Mossad”, ASV CIP vai kādas privātas 
struktūras –, tas iesniedzas tiesnešu un prokuroru darbības jomā…”

Protams, tiesneši un prokurori pēc viņa iesnieguma saņemšanas nepa-
kustināja ne pirkstu. Taču tas viņu vairs neizbrīnīja – sazvērestība bija visos 
līmeņos, pelējuma sēne izplatījās tālāk un tālāk.

Tas gan nebija vienīgais izrēķināšanās iemesls. Kronis bija svēti pārlieci-
nāts, ka zvērisku niknumu čekistos izraisījuši arī viņa izmisīgie mēģinājumi 
izlauzties publiskajā telpā ar patiesību par to, kā īstenībā izrēķinājās ar Krievi-
jas Romanovu dinastisko namu.
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Kā tad bija patiesībā? Kad ar viltu un nodevību gāza Krievijas imperatoru 
Nikolaju II, cara ģimeni ieslodzīja Permas cietumā, bet Kolčaka uzbrukuma 
laikā cietumu evakuēja un sarkanie latviešu strēlnieki cara ģimeni izglāba. 
Taču tad Romanovu pavadīšanu uz Vladivostoku uzticēja balto latviešu rīkļu-
rāvēju un marodieru bandai kapteiņa Pētera Darzāna vadībā.

Šis tā sauktais Troickas bataljons ceļā cara ģimeni nošāva un nozaga vi-
ņiem pat Permas cietumā atstātajos apģērbos iešūtos briljantus. Šī drausmīgā 
kara nozieguma veicēji drīz lepni pārdēvējās par 1. Latvijas atbrīvošanas ba-
taljonu, un viņu noziedzīgos purnus dabā tagad varēja aplūkot Kara muzejā.

Tikmēr Nikolaja vecākā meita krievu lielkņaze un vācu princese Olga 
aizbēga un pēc kāda laika apmetās Madonas apriņķī, kur apprecējās ar sar-
kano latviešu strēlnieku – krietno pareizticīgo zemnieku Purvinski. Tas gan 
drīz nomira dabiskā nāvē nedabiskos apstākļos, un pēc viņa nāves netīri no-
ziedzīgie latviešu radi, īstas baronu vergu dvēseles, ieslodzīja princesi soda 
psihiatrijas klīnikā Rīgā.

Latvijā iebrūkot Trešā reiha karaspēkam, princesi Olgu kopā ar pārējiem 
psihiatrisko klīniku pacientiem Biķernieku mežā nošāva SS Latviešu palīgpo-
licijas rīkļurāvēju banda kara noziedznieka Voldemāra Veisa vadībā. Tā paša 
Veisa, kuram jau mūsu laikos Brāļu kapu komiteja atjaunoja kapa plāksni pašā 
prestižākajā Brāļu kapu memoriāla vietā – Mātes Latvijas tēla pakājē.

Godināt šo princeses Olgas slepkavu prezidente Vīģe-Treiberga aizve-
da pat ASV prezidentu Bilu Flintsonu un viņa histērisko Emīliju. Nākamais 
Valsts prezidents personiski sekoja, lai bandīta Veisa kapa vieta būtu īpaši rū-
pīgi apkopta.

Bet princese? Pieredzējušie VDK dezinformatori bija apkrāpuši lētticīgo 
Krievijas prezidentu, un princeses Olgas vietā Sanktpēterburgas Svētā Pētera 
un Pāvila katedrālē pārbedīja citu personu, atstājot princesi masu kapos Rīgas 
Biķernieku mežā. Jā, tā nu tas bija, un tā nu šī valsts dzīvoja. Kam pieder pa-
gātne, tas valda pār nākotni…

Tiesa, kad Dievs ar vienu roku kaut ko atņem, ar otru viņš dod pretī. 
Atliek vien jauno velti saskatīt un novērtēt. Pateicoties dažu bijušo kolēģu pa-
līdzībai, Kronim izdevās kļūt par vecuma pensionāru, lai arī ar pensiju zem 
iztikas minimuma.

Materiālās rūpes pašaizliedzīgi uzņēmās jaunā dzīvesbiedre, bet viņš pats 
ieguva daudz brīva laika, lai nopietni varētu iedziļināties vēstures pētniecībā. 
No ASV un Maskavas atvestie materiāli bija drošībā, tiesa, ne visiem no tiem 
bija viegli piekļūt, bet tāda nu bija drošības cena.
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Pazemojošais bezdarbnieka statuss un bezspēcīgā noskatīšanās, kā vecie 
čekas aģenti kropļo Baltijas vēsturi, nebija pārāk dārga maksa par to, ka Kro-
nis atguva savu bērnu dienu ticību un uzticēšanos Dievam. Viņš dziļi izjuta, 
ka bez tā nav iespējams ne izdzīvot, ne pārdzīvot saimnieciskās, politiskās un 
reliģiskās krīzes, kuras šodien plosa pasauli.

Taču pats galvenais – dzīvojot savās lauku mājās gleznainajā suitu nova-
dā, Kronis katru dienu izjuta, ka tas, ko daži renegātmācītāji sauc par kristī-
go meditāciju, bet akadēmiķis Vladimirs Vernadskis par saistību ar noosfēru, 
patiesībā ir ceļš pie Dieva. Viņš ar prieku gāja pa šo ceļu un droši vien būtu 
aizgājis vēl nesalīdzināmi tālāk, ja vien atpakaļ nevilktu rūpes par savu valsti 
un visu pasauli.

Pamazām vien viņš patiesību sāka saprast aizvien labāk, aizvien dziļāk un 
pilnīgāk. Pienāca baisais 2001. gada 11. septembris – un kopš šīs dienas viņam 
nācās ar visiem saviem spēkiem un kvalifikāciju iesaistīties tajā, ko viņš pats 
sauca par smadzeņu karu pret globālajiem teroristiem.

Ziņas, kuras saturēja tiešas norādes uz globālajiem teroristiem, viņš mē-
ģināja nodot gan nu jau bijušajam ģenerālprokuroram Jānim Mīzītim un kād-
reizējam Nacionālās drošības padomes priekšsēdētājam Valdim Vzjatleram, 
gan vēl citām augstākajām personām.

Jau atkal viss bija velti, Kroņa argumenti atdūrās kā pret sienu, taču nu jau 
viņš bija gudrāks un neizsamisa. Šie cilvēki taču nebija vainīgi – visticamāk, 
pret viņiem tika pielietoti savulaik Latvijā izstrādātie psihotronie (psihiskie) 
ieroči, savdabīgs analogs kodolenerģijai, kura var dot gandrīz vai neierobežo-
tu labo enerģiju, bet var arī izaudzēt indīgās atomsēnes.

Protams, viņš nebija vienīgais. Bija vēl citi cilvēki, kuri bija nonākuši pie 
gabaliņa no šīs patiesības. Un kas ar viņiem bija noticis?… Kronis labi apzinā-
jās, ka viņu augstākā vara vēl ir pasaudzējusi, viņš ir tikai un vienīgi pasludi-
nāts par trako, spitālīgo un trimdinieku pats savā zemē.

Dokuments, ko viņš turēja vienā no savām vissvarīgākajām mapītēm, bija 
prāvesta Andreja Lavača raksts. Zīmīgs raksts, patiess raksts, vieds raksts – 
par to Kronis bija pārliecināts līdz sirds dziļumiem. Un arī neiespējami dros-
mīgs raksts – lielāko daļu no tā vēsturnieks zināja no galvas.

“Dīvaini, pēc PSRS sabrukuma nav dzirdēts, ka Rīgā vai Latvijā kāds bi-
jušais visvarenais būtu notēlojis grēkus vai, nebūdams spējīgs atzīt patiesību, 
būtu izdarījis pašnāvību. Lai nu kā, bet ļaudis bez goda un sirdsapziņas turas 
pie šīs pasaules ar krampjainu tvērienu un neparko nelaižas vaļā no savas pē-
dējās cerības – miesīgās eksistences.
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Turpretim daudzi sabiedrībai un valstij ļoti derīgi cilvēki tiek rautin izrauti 
no aprites, jo acīmredzot kādam šķiet traucējoši. Kinooperatori Andris Lapiņš un 
Gvido Zvaigznis kā cilvēki, kuri sabiedrībai sniedza aktuālo informāciju un bija 
ļoti vajadzīgi, tanī pat laikā čekas bandītiem bija ļoti nevēlami un nekavējoties tika 
novākti kāda mistiska “trešā spēka” vārdā. Skaidrs, vainīgs ir “trešais spēks”!

Heino Rāma pazuda bez vēsts. Vecās varas propagandas rupori muldēja, 
ka pastāvot iespēja “iekrist laika spraugā”. Skaidrs, vainīgi nav nacionālpatrio-
tu vajātāji čekisti, bet “laika sprauga”.

Juris Lodnieks visai pasaulei parādīja miera eņģeļa Torbačova kara darbī-
bu Viļņā. Tā sakot, atvēra pasaulei acis un liedza iespēju piemānīt to ar kārtē-
jiem Kremļa meliem. Rezultātā varenā impērija aizgāja “pa burbuli”. Un troika 
nosprieda, ka arī Jurim ar divu akvalangistu palīdzību jāaiziet “pa burbuli”.

Bet vēl labāk, ja “visi gali paliktu ūdenī”. Tāpēc tika nolīgti pat ekstrasen-
si, kuri rādīja visos virzienos, izņemot pareizo. Tomēr Juri nosmacētu atrada 
ezera dūņās, un “gali nepalika ūdenī”. Nepārprotama slepkavība, bet čeka sa-
vējos neatmasko.

Ita Rozakēviča Atmodas laikā uzausa kā spilgta zvaigzne. Izglītota, ap-
ķērīga, darbīga, nenogurdināma, spējīga gan pārliecināt, gan iedvesmot, tur-
klāt poliete un Latvijas patriote. Ārkārtīgi vajadzīga sabiedrībai, bet nevēlama 
vakardienas varenajiem. Tāpēc tika sevišķi pieskatīta, sekojot līdzi pat atva-
ļinājumam Itālijā, kur kāds akvalangists lieliski peldēt protošo Itu vienkārši 
pavilka zem ūdens un noslāpēja. Nav no svara, mazs ezeriņš vai plašā Vidus-
jūra, gali ūdenī arī tad, ja “gali nepaliek ūdenī”, metode zināma. Slepkavība 
nepārprotama. Vainīgo nav…

Masu slepkavām un genocīda īstenotājiem netrūkst metožu arī indivīdu 
novākšanai. Vienādas metodes garlaiko, tāpēc jādomā par dažādību… Tādi 
vakardienas varenie kā “Latvijas ceļa” lēmēji smagi caurkrita 6. Saeimas vēlē-
šanās, tāpēc ķērās pie rupjas balsu viltošanas atsevišķos Rīgas iecirkņos.

Pēc vēlēšanām sākās izmeklēšana, un tavu nekaunību! Kā Vēlēšanu ko-
misijas priekšsēdētājs Atis Ramiņš, tā viņa vietnieks, bijušais Balvu rajona 
prokurors Andris Vīgotnis, atsacījās sadarboties ar balsu viltotājiem. Juridiski 
apkalti ļaudis. Labi, ka masu informācija klusē. Laika nav, un vakardienas va-
reno troika nolēma, ka šoreiz derēs “tipiskas pašnāvības”.

Dažu dienu laikā pagalam bija kā Atis Ramiņš, tā arī Andris Vīgotnis. Nu 
laikam jau sarunājuši izdarīt “tipiskas pašnāvības”. Galvenais, ka Kriminālpolicijas 
priekšnieks Aloizs Lonskis jau pirms izmeklēšanas zināja, ka šīs abas ir “tipiskas 
pašnāvības”, tāpēc nevainojiet tos, kam bija vajadzība viltot vēlēšanu rezultātus.
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Par čekas brīnumieročiem mani informēja izbijušais LPSR Ministru pa-
domes priekšsēdis Vilis Dūmiņš. Jau būdams Dabas muzeja direktors, viņš 
bija sācis rakstīt memuārus, par ko ļoti satraucās čeka. Viņam pat ieteikts ne-
rakstīt neko, lai neizmuldētos.

Bet mutiski man viņš pateica, ka čeka indivīdus var novākt ar kinoka-
merā iemontētu lāzerīti vai ar mikroviļņu ģeneratoru, vai arī uz desmit, piec-
padsmit minūtēm paralizēt, ar specrīku uzšļācot īpašu ķīmisku šķīdumu uz 
neapsegtas cilvēka miesas. Kamēr cilvēks ir bez samaņas, ar to dara, ko grib.

Esmu sajutis gan čekas lāzerīša dūrienu, gan mikroviļņu ģeneratora ie-
darbību. Pēdējais nāves sods man tika piespriests par to, ka atteicos čekistam 
bez maksas piešķirt draudzes zemi. Pēdējais nāves sods man atnesa tikai sma-
gu infarktu ar sekojošu progresējošu stenokardiju.

Kaut ko līdzīgu pirms manis bija piedzīvojuši gan arhibīskaps Vatulis, 
gan mācītājs Maltiņš, un kas zina, cik daudzi vēl. Tikai nekļūsim gļēvi neliešu 
priekšā!…”

Prāvests Lavacis nebija kļuvis gļēvs neliešu priekšā – un neviena cita arī 
ne. Taču tā nu liktenis bija nolēmis, ka viņa raksta virsraksts “Kas traucē va-
kardienas varenajiem, tiek novākti” izrādījās vieds un liktenīgs.

Šis izrādījās viņa pēdējais raksts – pirms nepilniem trim mēnešiem pārāk 
runīgais prāvests bija aizgājis pie Tā Kunga. It kā jau nāve bija dabīga, kur nu 
vēl dabīgāka. Bet Kronis saprata labāk un tikai skumji pasmaidīja, uzzinājis 
bēdīgo vēsti. Viss bija likumsakarīgi.

Pat domāt, kur nu vēl runāt un vēl jo vairāk rakstīt par mikroviļņu ģene-
ratoriem un citiem psihotronajiem ieročiem mūsu laikos nebija ieteicams, to 
Kronis labi zināja no personiskās pieredzes. Kaut saskāries viņš ar tiem bija 
daudzkārt – pirmoreiz vēl deviņdesmito gadu sākumā, kad Maskavā iekļuva 
Centrālajā PSRS VDK arhīvā.

Vizītes laikā pie pēdējā PSRS VDK priekšsēdētāja Vadima Pakatina vis-
vairāk bija pārsteidzis tas, ka par savu palīgu viņš bija izvēlējies Vjačeslava 
Molotova mazdēlu Vjačeslavu Mikonovu, kurš arī piedalījās Kroņa un Pakati-
na pirmajā un vienīgajā sarunā.

Tieši Mikonovs pēcāk bija tas, kurš Kronim bija izpalīdzējis, kad pie-
prasītās lietas arhīvs sāka izsniegt ar lielu kavēšanos. Tiesa, ļoti varēja būt, 
ka jaukais mazdēls vienlaikus bija arī tas, kurš bija sakcionējis psihotrono 
ieroču lietošanu pret Kroni, kuram darba vieta sākotnēji bija ierādīta kāda 
dežūrdaļas virsnieka kabinetā.
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Pastāvīgs milzu nogurums, tukša galva un dažas uzmācīgas domas – ak, 
tur taču nekā nozīmīga nav, vieni vienīgi čekistu meli… Šī bija vissajūtamā-
kā psihotrono ieroču izmantošanas izpausme, turklāt tieši laikā, kad Kronim 
priekšā gūla latviešu virsnieku represēšanas lietas, no kurām bija skaidri se-
cināms, ka pēc Lavrentija Berijas aresta Maskavas iestādes no Baltijas valstīm 
bija izvedušas visu 1940.–1945. gada NKVD aģentūras kartotēku.

Tagad, pēdējos gados, šie ieroči acīmredzot bija noslēpti tepat kaut kur 
Īvandes mežos, jo to iedarbību Kronis sajuta regulāri. Tie bija noregulēti nevis 
uz iznīcību, bet uz domas skaidrības jaukšanu. Vēsturnieks reizēm stundām 
ilgi varēja lūkoties uz vienu vai otru dokumenta kopiju no sava milzīgā perso-
niskā arhīva un nesaprast – vai tas bija vai nebija vērtība.

1905. gads, piemēram… Kroņa krājumos bija ziņojumu kopijas, kas uz-
skatāmi rādīja, ka visa lielā muižu dedzināšana revolūcijā bija notikusi stingri 
kontrolēti un plānveidīgi. No faktiski visām dedzinātajām muižām to īpašnie-
ki bija laikus izveduši visu vērtīgāko, visas gleznas, mēbeles, interjera priekš-
metus, apģērbus. Skaidrs, ko tas liecināja par notiekošā “stihiskumu”…

Vai atkal Zigfrīds Anna Meierovics – šis mūslaiku “establišmenta” par 
kulta personību atzītais cilvēks. Kronim bija pamatīgs dokumentu kopums, 
kas skaidri rādīja, ka šis indivīds patiesībā bija jaucis un duļķojis ūdeni, cik 
vien mācējis. Tieši viņa dēļ Kārlis Ulmanis nekļuva par pirmo prezidentu – un 
tas bija tikai sākums.

Tad vēl visa jaukšanās ar 1918. gadu un Latvijas valsts izveidošanos – nez 
vai vēl kādam no Latvijas mūslaiku vēsturniekiem bija bijusi tik brīva pieeja 
arhīva specfondiem par 1917. un 1918. gadu.

Kroņa labvēlis, akadēmiķis Aleksandrs Rīzulis, viņam jau savulaik bija 
stāstījis par lietām, kas neštimmē. Protams, neštimmēja, kā lai būtu štimmē-
jušas, ja šis un tas no “pamatnostādnēm” un latviešu nācijas “valstsgribas” bija 
mākslīgi ideoloģiski konstrukti.

Viss dokumentu krājums par Raiņa mūža pēdējo gadu un iespējamo 
noindēšanu – kāpēc iespējamo, pats sevi pielaboja Kronis… Unikālie do-
kumenti par 1990. un 1991. gadu… Protams, viņa aizsāktā un nepabeigtā 
“gulbja dziesma” – čekistu un viņu saimnieku saraksti… Un tad vēl varbūt pats 
vērtīgākais – trīs lielās mapes par Kārli Ulmani, par 1940. gadu un, kas vēl bū-
tiskāk, arī par diviem gadiem iepriekš… Un tad vēl arī par to kauna traipu tālā 
deviņpadsmitā gada sākumā…

Kronis zināja, ka viņš bija pieļāvis lielu, varbūt pat liktenīgu kļūdu. Pirms 
dažiem gadiem kāds laikraksts bija pārrāvis viņa totālo blokādi un paaicinājis 
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uz interviju. Viņš centās būt piesardzīgs, pat ļoti, jo ļoti labi zināja, ka nesnauž 
ne viņa ienaidnieki čekisti, ne globālā terorisma adepti. Taču nenoturējās.

Nenoturējās un ieminējās par to, kas Latvijas brīvvalsts vadoņu vidū no-
tika, kad parādījās pirmās ziņas par Ribentropa–Molotova paktu un tā slepe-
najiem papildprotokoliem. Par visu šo paniku, kuras sākumā tika cerēts uz 
angļu karakuģiem, kas vajadzības gadījumā atbraukšot un pasargāšot, bet pēc 
tam – ka, ielaižot krievu armiju, tomēr izdosies nosargāt kaut kādu daļēju 
autonomiju.

Nevajadzēja, protams, runāt. Nebija ne mazāko šaubu, ka tie, kam bija 
uzdevums visu pamanīt un visu fiksēt, pamanīja arī šo. Saprata, ka viņam ir 
dokumenti, kuriem nekur un nekad atklātībā nevajadzēja parādīties. Kuri 
nevienam, kas vēlējās saglabāt ierasto pagātnes ainu un valdīt pār to, nebija 
vajadzīgi. Vēl vairāk – kuri bija gluži vienkārši bīstami ikvienam, kas tiem 
pieskārās.

Jau tālajā 1997. gadā viņš Saeimas arhīvā gluži nejauši bija uzgājis skaid-
ru norādi, ka Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests savā struktūrā 
izveidojis divdesmitā gadsimta sociālpolitiskās vēstures nodaļu. Dokumentu 
bija parakstījusi ļoti augsta amatpersona, Saeimas sekretārs Imants Paudišs. 
Protams, tas bija tikai loģiski – arī padomju gados vēsturnieku darbību uzrau-
dzīja čeka, tai šīm vajadzībām bija pat speciāla nodaļa.

Ja viņi vēl zinātu par Kroņa īpašo portfeli… Bet nē, to viņi nevarēja zināt. 
Kronis par to ne tikai nerunāja – viņš par to arī nedomāja, jo ļoti labi saprata, ka 
psihotronie ieroči spēj darboties divos virzienos. Ne tikai ietekmēt cilvēka dar-
bus un domas, bet arī tās izzināt pat lielākā attālumā. To nedrīkstēja pieļaut – uz 
spēles bija kas vairāk par viena cilvēka dzīvību…

Pēdējās nedēļās globālie teroristi – psihotrono ieroču saimnieki – izmēģi-
nāja jaunu metodi: viņi pie Kroņa sākumā pa naktīm, pēc tam arī gaišā dienas 
laikā sāka sūtīt nelaiķi docentu Vilni Slāvulānu. Sieva viņu neredzēja, bet tas 
arī loģiski: Kronis labi zināja, ka psihotronos ieročus var ļoti labi noregulēt uz 
atsevišķu cilvēku.

Neko sliktu gan nelaiķis nedarīja, tikai stāvēja kaut kur nomaļus un tā 
sērīgi, nosodoši raudzījās Kronī. Un, vienalga, to viņi bija labi izdomājuši. 
Nevienam pasaulē Kronis to nebija atklājis, bet fakts – Slāvulāns bija viņa 
vājā vieta.

Kronis nekad nevarētu aizmirst, kā viņa draugs, šis lieliskais norma-
nistikas speciālists, toreiz pirms 1991. gada janvāra dežūras uz Augstākās 
padomes kāpnēm bija speciāli skrējis uz mājām, lai tiktu dušā un pēc tam 
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uzvilktu svaigu baltu kreklu. Un kā viņi tieši tur, pie ieejas, bija satikuši 
cilvēku no čekas, kuram tur nu nekādi nevajadzēja atrasties.

Kurš gan varēja iedomāties, ka nepilnus četrus gadus vēlāk docentu Slā-
vulānu atradīs noasiņojušu fakultātes toreizējās telpās Brīvības ielā? Pēc šī 
briesmīgā atgadījuma Kronis katrā izdevīgā brīdī centās pieminēt, kā docents 
nogalināts ar neskaitāmiem somu dunča dūrieniem un kā tikai ar iekšlietu sis-
tēmā iefiltrēto bijušo čekas virsnieku palīdzību šī slepkavība atzīta par klasisku 
pašnāvību.

Tiesa, jo skaļāk viņš runāja par notikušu slepkavību, jo griezīgāk kaut 
kur dziļi viņā sēca sirdsapziņa. Tu, Induli, tā teica, tu atradi sava drauga vārdu 
čekas maisos, tu, Induli, viņu šantažēji, un tieši to, Induli, viņš beigu beigās arī 
neizturēja. Apdarīja savus darbus un turpat savā darba vietā pārgrieza vēnas. 
Tu, Induli, viņu nogalināji, tu.

Būtu bijis jauki, ja psihotrono ieroču lietotāji būtu savas ierīces iestatījuši 
tā, lai pie Kroņa aizvien biežāk nākošais rēgs ne tikai klusi stāvētu un noskatī-
tos, bet arī kaut ko varētu pateikt. Tad Kronis varētu viņam paprasīt – kā tad 
tur īsti bija? Lai gan patiesībā viņš jau tāpat zināja, kā bija…

Kad šajā vakarā līdz tam klusējušais rēgs pēkšņi sāka runāt, vēsturnieks 
nebija pat īpaši izbrīnīts. Jo vairāk tāpēc, ka Slāvulāna instrukcijas bija skaid-
ras un vienkāršas. Ja mājās būtu sieva, varbūt Kronis vēl apjautātos viņai – vai 
tiešām klausīt? Taču viņas nebija. Acīmredzot tā tas arī bija nolemts.

Uz ātru roku savācis savas mapītes un ar pārcilvēcisku spēku atgainījis 
domas par to materiālu atrašanās vietu, par kuriem domāt bija kategoriski aiz-
liegts, Kronis gandrīz vai skriešus izmetās no mājas un, cik nu vecums atļāva, 
klupšus krišus devās vilciena sliežu virzienā.

Zemapziņā kaut kas vēl mēģināja izlauzties virspusē un pabrīdināt. Ve-
selais saprāts nelabā balsī atgādināja par psihotronajiem ieročiem, kuri acīm-
redzot nu bija iedarbināti uz pilnu jaudu. Taču Kronis nespēja nepaklausīt sa-
vam vecajam draugam, kurš viņam bija apsolījis pašu galveno mantu pasaulē. 
Mieru un nebūtību, kam netiks klāt neviens globālais terorists.
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II daļa. Kauliņi izvietoti. Atklātne

1. nodaļa. Vaira Vīģe-Treiberga

Viņas tauta viņu mīlēja, par to nebija ne mazāko šaubu, taču visapkārt 
jau daudzus gadus tinās un pinās vieni vienīgi skauģi un ienaidnieki. Un vēl 
nodevēji…

Vaira Vīģe-Treiberga atkal un atkal ar acīm pārskrēja plānas, sarkanas 
mapītes saturam. To viņai vakar, iepriekš pieteicies un vēlreiz pieteicies, kā 
vienmēr zemu klanīdamies un lišķīgi smaidīdams, bija atnesis viņas kādreizē-
jais kancelejas vadītājs Andrejs Mildegovičs.

Neticēja viņa ne šiem smaidiem, ne muguras locīšanai, taču vienmēr kla-
nīgais, vienmēr zemīgais un iztapīgais Mildiņš, kā viņa to dēvēja kopš sense-
niem laikiem, jau krietni pirms millēnija, neapšaubāmi bija noderīgs cilvēks.

Tagad viņš jau ilgus gadus bija labi iekārtojies ārlietu resorā. Dažkārt Vai-
ra ar iekšēju smaidu nodomāja: nu nez, nez kā tev tur tagad iet, tautu dēls, tajā 
homoseksuāļu midzenī. Bet tā nebija viņas darīšana – viņas darīšana bija tas, 
ko Mildiņš šoreiz bija atnesis.

Reizēm viņa brīnījās, kur un kā viņš to visu savāc un salasa. Arī šoreiz – 
kā tik visa te nebija. Labi, iesniegumi un atbildes – tas nu tā, tur viss skaidrs. 
Taču bija arī dažas viņas obernomelnotājam, visu skauģu skauģim Atim Ap-
sem adresētas elektroniskā pasta vēstules, kuras izskatījās izķeksētas no vietējā 
e-pasta pakalpojumu sniedzēja serveriem. Kādā veidā – tā atkal nebija viņas 
darīšana. Darīšana bija nodevējs, kas tās bija rakstījis.

“God. Apses kungs! Vai Jūs, lūdzu, varētu uzdot dažus jautājumus Vairai 
Vīģei-Treibergai par naudas līdzekļu atmaksu, kurus viņa iztērēja personī-
gām vajadzībām (2408 USD apmērā trīs vizīšu laikā ASV), Valsts prezidenta 
kancelejas budžetā par divu kurpju pāru, rokassomiņas un ceļojumu somas 
iegādi, maksājot ar prezidenta kancelejai izsniegto “Marex bankas” zelta kre-
dītkarti uz VVT vārda?

Iepirkšanās laikā klāt bija A. Lozenberga, kura pēc tam par prezidentei 
sniegtajiem pakalpojumiem un garantēto konfidencialitāti tika iekārtota Lat-
vijas Akadēmijā. Svarīgi piebilst, ka sajaukt ar savu personīgo kredītkarti VVT 
šo karti nevarēja, tāpēc ka ir citas bankas kliente.
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Vēl daži jautājumi: vai VVT un viņas vīrs I. Treibergs ir atmaksājuši prezi-
denta kancelejas budžetā tās apmaksāto SIA “Minimums M’“ baseina lietošanu 
vismaz trīs mēnešu garumā (01.–03.2007.), par Ls 980 mēnesī (kopā Ls 2940)?Rē-
ķinus apmaksai vīzējis prezidenta kancelejas vadītājs A. Mildegovičs.

Un vēl kāds būtisks jautājums – pēc kādiem apsvērumiem vadījās Saei-
mas un prezidenta drošības dienesta vadība, VVT un viņas vīra peldēšanās 
laikā slēdzot baseinu pārējiem apmeklētājiem? Ja redzēšu, ka šie jautājumi ir 
Jūs ieinteresējuši, nosūtīšu Jums informāciju vēl.”

Pavecajai kundzei nācās uz brīdi lasīšanai mest mieru – niknuma lēkme, 
viena no tām, no kuru izpausmēm parasti cieta viņas lēnīgais vīrs un mājdzīv-
nieki, bija tāda, ka skatienu aizklāja kaut kas sarkanai plēvei līdzīgs. Nodevē-
ji! Pretīgie, skaudīgie nodevēji! Cik gadi pagājuši, bet viņi joprojām nevarēja 
mest mieru!…

Nedaudz nomierinājusies, viņa ķērās pie nākamās lapiņas.
“God. Apses kungs! Varbūt Jūs interesētu Valsts prezidenta kancelejai uz-

dot vēl dažus jautājumus? Kādu V. Vīģes-Treibergas izdevumu segšanai tika 
iztērēti Ls 18 000 no kancelejas budžeta valsts vizīšu nodrošināšanas konta, 
kurus uz fiktīva rēķina pamata pārskaitīja uz Latvijas vēstniecības Vašingtonā 
kontu? Nauda tika pārskaitīta laika posmā, kad M. Siekstiņš jau bija beidzis 
pildīt vēstnieka pienākumus, bet A. Mildegovičs vēl nebija tos uzsācis.

Tad vēl daži jautājumi, kas tāpat varētu būt interesanti nodokļu maksā-
tājiem. Vai Imants Treibergs ir sedzis Valsts prezidenta kancelejas izdevumus 
par viņa ārstēšanos slimnīcā Francijā oficiālās vizītes laikā, ņemot vērā, ka 
slimnīcā prezidentes vīrs nokļuva alkohola intoksikācijas iespaidā (vismaz 
1,2 promiles)?

Apdrošināšanas kompānija atteicās segt šos izdevumus, un atteikuma 
vēstule un akts no Francijas slimnīcas par alkohola koncentrāciju izelpā un 
asinīs tika iesniegti kancelejā. Pēc ārstēšanās slimnīcā prezidenta kancelejai 
bija I. Treibergam jāiegādājas jauna biļete pārlidojumam uz Kanādu. Kopējie 
kancelejas izdevumi bija Ls 3618…”

Nē, to neviens cilvēks pasaulē nevarētu lasīt mierīgi, lai kādu sētu arī viņš 
pret būrējiem un skaudējiem būvētu ap savu sirdi un prātu. Šie garīgie kropļi! 
Šie skaudīgie draņķi! Šie nožēlojamie skauģi, skauģi, skauģi! Uzbrukt pat ne 
viņai, bet mierīga, lādzīga, padzīvojuša cilvēka mazajām vājībām! Mēģināt iz-
stādīt tās visu priekšā! Un, protams, tikai tāpēc, lai uzbruktu viņai!

Turklāt arī tas nebija viss, nezināmais nodevējs bija devis vēl precīzākas 
instrukcijas – Mildiņš bija sagādājis vēl pāris elektroniskā pasta vēstules. Pa-
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skat, paskat, jau atkal tur bija pieminēts arī viņš – iespējams, tieši ar to bija 
izskaidrojama ierēdņa centība, to visu savācot.

“Paskaidrojumu par rēķina apmaksu kancelejai var sniegt A. Mildegovičs, 
turklāt ņemiet vērā, ka Valsts prezidenta kancelejā pēc Valsts kontroles prasī-
bas ir ieviesta grāmatvedības elektroniskā versija, kura nav nodota arhīvā, jo 
atbilstoši MK noteikumiem ietilpst grāmatvedības darbības nodrošināšanas 
licencētajā (apstiprināts Valsts kontrolē un Finanšu ministrijā) programmno-
drošinājumā, uzglabājot šo dokumentāciju sagrupētu pa gadiem un mēnešiem.

Tā ir ļoti vienkārši lietojama sistēma, lai varētu sameklēt nepieciešamo 
informāciju par katra maksājuma izdarīšanas apstākļiem Valsts kontroles 
revīzijas laikā. Pirms dažiem gadiem iznākušās grāmatas “Va(i)ras virtuve” 
pielikumā esošajā diskā ir atspoguļota prezidenta kancelejas grāmatvedības 
uzskaites programmas “Kancelejas uzturēšanas izdevumi” kopija, kuras kori-
ģēšanu vai dzēšanu nepieļauj pati programma.

Kā Jūs redzat, tur ir uzskatāmi un vienkārši atrodams jebkurš maksājums 
jebkurā gadā un mēnesī pēc jebkura parametra – konkrētā laika posmā izda-
rītie maksājumi pēc uzņēmuma, kurš saņēmis naudas pārvedumu, pēc kon-
krētas naudas summas, pēc tā, uz kāda dokumenta (rēķina) pamata izdarīts 
pārskaitījums. Tikpat pieejama ir arī programmas “Vizīšu nodrošināšanas iz-
devumu” uzskaite.

Ievadot VVT kredītkartes numuru (viņai bija izsniegtas divas valsts zelta 
kartes – “VISA” un “MasterCard”), uzreiz būs redzami visi darījumi; pēc tam, 
ievadot pirkumus ASV, būs redzams katrs veikals – gan apavu, gan somu. Pir-
kumu izdarīšanas laikā klāt bija A.  Lozenberga, kurai gadījumā, ja policija 
sāktu izmeklēšanu, to nāktos apstiprināt. Viņa ir bailīga un uztraucas par savu 
tagadējo amatu, tā ka noteikti apstiprinās.

Līdzīgi ir ar pārskaitījumu uz Latvijas vēstniecības rēķinu Vašingtonā 
2007.  gadā. Grāmatvedībai norādījumu veikt naudas pārvedumu ātri deva 
A. Mildegovičs personīgi. Ievadot vizītes maršrutu Francija–Kanāda–ASV, pa-
rādīsies visi maksājumi, kuri ir ar to saistīti, arī nedaudz pārreibušā I. Treiberga 
ārstēšanās slimnīcā Francijā. Paskaidrojumus kanceleja var prasīt no A. Milde-
goviča bijušā vietnieka J. Kuško, kurš toreiz apkopoja katras vizītes izdevumus.”

Un arī tas vēl nebija viss – nodevēji turpināja kaisīt ļaunuma sēklu, cik 
vien spēja.

“Starp citu, grāmatai pievienotajā diskā nav publicēti vizīšu izdevumi. 
Tāpēc nav atspoguļoti arī visi izdevumi uzņēmumam “Olas”. Ls 18 000 tika 
pārskaitīti 2007. gada jūnijā.
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Kā tie tika izmantoti? Lai A. Mildegovičs, jau kā vēstnieks būdams, varē-
tu šos līdzekļus izmantot VVT un A. Lozenbergas privāto ceļojumu apmak-
sai pēc prezidenta pilnvaru beigām. Vēstniecībās vairs nenotiek tik rūpīga 
eksprezidentu un bijušo amatpersonu ceļojumu apmaksas līdzekļu kontrole. 
Taču likums nepieļauj šādu rīcību, tāpēc šī nelikumīgi iztērētā nauda būtu 
jāatdod atpakaļ prezidenta kancelejas budžetā.”

Sūdu! Sūdu tev, nevis naudas atdošanu! Pavecā kundze vienkārši ne-
spēja noturēties. Cilvēku alkatībai un nenovīdībai tiešām nebija robežu. Nu 
kā, kā viņi varēja nesaprast, ka tas bija tikai pats mazums? Ka viņa vienkārši 
ņēma to, kas viņai pēc taisnības pienācās? Nē, nē, patiesībā viņi to ļoti labi 
saprata – tā bija vienkārši melna, ļauna skaudība un nenovīdība! Nevarēja 
būt citādi!

Protams, viņas ienaidnieku dāsni apmaksātais nomelnotājs Apse bija re-
aģējis tā, kā viņš reaģēja vienmēr, – kā tāds pārpratuma dēļ nesadauzīts Švei-
ces pulkstenis… nē, par Šveices pulksteņiem gan viņa negribēja pat domāt…

Kā apdauzīts viņš bija rakstījis iesniegumus un pieprasījumus uz visām 
iespējamām iestādēm. Un visur vienu un to pašu – blē, blē, blē, Informācijas 
atklātības likums – plikums – šmikums, sniedziet ziņas, atklājiet informāciju…

Vai bijusī prezidente ir atmaksājusi to un to, cik likumīgi tika iztērēts tas 
un tas, vai bija pamats apmaksāt to un to, kā prezidenta kanceleja ir mēģinā-
jusi atgūt nelikumīgi iztērēto. Informācija, redz, viņam esot nepieciešama, lai 
veicinātu tiesiskumu valsts pārvaldē un labas pārvaldības principus. Kā tad…

Nākamās lapiņas bija atbildes uzbāzīgajam nelietim. Visu cieņu – te viss 
bija kārtībā. Vispirms prezidenta likumdošanas padomniece Kristīne Aun-
zeme bija lieliski pavilkusi laiku, uzmācīgajam nekrietnelim laipni palūdzot 
precizēt, kad tieši katrs no iesniegumos minētajiem maksājumiem ir veikts un 
kas tieši apliecina, ka tādi ir bijuši.

Kad nu uzbāzenis nebija licies mierā un, izmantojot nodevēju ziņas, šā-
dus precizējumus tiešām bija sniedzis, bija jau pagājis pietiekami ilgs laiks, lai 
kancelejā visas papīru lietas būtu nokārtotas. Mācēja viņi strādāt, ja gribēja, – 
Vīģe-Treiberga ar gandarījuma pārlaida acis pēdējām atbildēm:

“Informējam, ka Valsts prezidenta kancelejas (turpmāk – Kanceleja) grā-
matvedības datos šāda informācija nav pieejama… Kancelejas dokumentu par 
laika posmu no 1999. gada 8. jūlija līdz 2006. gada 31. decembrim vairs nav 
Kancelejas rīcībā… Kancelejas grāmatvedības datos un Kancelejā pieejamos 
dokumentos nav informācijas, kas apstiprinātu Jūsu pausto par Kancelejas lī-
dzekļu iespējamu prettiesisku izmantošanu…”



27        

Bet nē – ar to vēl nodevējiem un skauģiem nebija bijis gana. Sekoja jaunas 
e-pasta vēstules.

“Sveiki, Apses kungs. Vēlētos Jūs informēt, ka KNAB bija uzsācis inte-
resēties par to, bet A. Lozenberga aprunājās ar kādu partijas vadītāju, kurai 
ir krāšņi, kaut krāsoti mati, un viss apklusa, jo partijas vadītāja var pateikt 
mūsu dienestiem, to vidū KNAB, ko aiztikt, bet kas jāaizmirst. Tā viņi dzīvo 
aizvien…

No Jūsu saņemtajām atbildēm, kas, kā Jūs saprotat, ir tapušas pilnīgi kur 
citur, nevis prezidenta kancelejā, ir skaidri redzams, ka vispirms viņi velk lai-
ku un grib noskaidrot Jūsu rīcībā esošo informāciju, jo patiesībā I. Treibergs 
par peldēšanos kancelejai jau ir atbildējis…”

Kā?! – te kundze atrāvās no lapeles, pirmajā lasīšanas reizē viņa to ne-
bija pamanījusi. Sasodītais vecais kraķis par šo te visu bija zinājis vai vismaz 
nojautis un viņai neko nebija uzskatījis par vajadzīgu pateikt? Nu labi, to pēc 
tam, atmiņa viņai uz tādām lietām vēl joprojām bija teicama.

“Ņemiet vērā, Apses kungs, ka rēķinā par baseinu tiešām nav rakstīts 
VVT un I. Treiberga vārds (būtu muļķīgi!), bet minēts tikai “pakalpojums” 
bez atšifrēšanas un naudas summa par konkrēto mēnesi.

Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.  Mildegovičam (tolaik viņš bija 
kancelejas vadītājs) būtu jāuzdod jautājums, kuram gan viņš tik dāsni apmak-
sājis šos pakalpojumus, ja reiz ir vīzējis to apmaksu. Rēķina kopija ir Ē. Rozola 
rīcībā.

Par fiktīvi pārskaitītajiem 18 000 USD pieprasījums ir jāadresē Ārlietu 
ministrijas ģenerālinspektoram M. Siekstiņam, lai viņš veic izmeklēšanu, kā-
diem mērķiem tikuši izlietoti (“atmazgāti”) šie naudas līdzekļi un kā tie tiks 
atdoti atpakaļ valsts budžetā.”

Un vēl nākamā e-pasta vēstule – skatam pamazām slīdot pār rindiņām uz 
leju, kundzes satraukums sāka norimt.

“Pēc Jūsu uzdotajiem jautājumiem prezidenta kancelejai satraukums 
Ārlietu ministrijā bija nopietns, jo E. Pinkēvičam un M. Siekstiņam nav labs 
prāts uz A. Mildegoviču, kurš atklāti piesedzas ar VVT aizmuguri. Tika pat 
izskatīta iespēja viņu nosūtīt uz kādu tālāku valsti par vēstnieku, lai nebūtu tik 
viegli sasniedzams.

Kad viss noklusa, viņi izdarīja secinājumu: Jūs esat atgādinājis par sevi 
tāpēc, ka baseina apmeklēšana un naudas pārskaitījums uz vēstniecību tieši 
skar A. Mildegoviču un netieši – Ārlietu ministriju saistībā ar aktuālo naudas 
atmazgāšanas kampaņu, kuru arīdzan esat aktualizējis Jūs.
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Kā tagad izteicās E. Pinkēvičs M. Siekstiņam – ja pēc Jūsu aktualizētajiem 
tēriņiem Ēģiptē, kur vēstniecība bija uzrīkojusi slepenas dzīres, informācija 
par kancelejas naudas pārskaitījumu, nelikumīgajiem tēriņiem un peldēšanos 
pašreizējā situācijā nonāktu KNAB rokās, tā radītu tādu efektu, ka “maz ne-
liktos nevienam”.

Taču A. Mildegovičs, izmantojot savus sakarus Valsts prezidenta kance-
lejā, šādu iespēju ir padarījis faktiski nerealizējamu. Pēc Jūsu uzdotajiem jau-
tājumiem kancelejai viss grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (rēķini un 
pavadzīmes) krājums nekavējoties tika iznīcināts, lai nevienam vairs nebūtu 
pieejas to saturam. Viņi grib būt balti un pūkaini savu pēcnācēju acīs atšķirībā 
no Vzjatlera.

Rēķinus un pavadzīmes Valsts arhīvā nenodod, tā ka dokumentus par 
I. Treiberga dzēruma ārstēšanos uz valsts rēķina vairs nav iespējams atšifrēt. 
Maksājums tika virzīts caur Latvijas vēstniecības Francijā kontu, nevis tieši uz 
slimnīcu.

Savukārt informācija par kurpēm un somām gan būtu atrodama. Darījumu 
apjoms ar šo karti ir mazs, tā ka pirkumi ASV būs vienkārši pamanāmi – gan 
veikals (viena nosaukums ir “Apavi”), gan iegādāta prece.

Taču tagad šī informācija vairs pieejama vienīgi prokuratūrai. Lai atšifrē-
tu šīs maksājumu kartes datus, kuri ir sakompresēti glabāšanai uz pietiekoši 
ilgu laiku, pieprasījumu bankai var veikt tikai prokurors…”

Jā, tas bija labi izdarīts. Kundze labi zināja, ka nekādi prokurori tur savu 
degunu nebāzīs. Ne tikai tāpēc, ka bija jau pagājis pietiekami daudz gadu, bet 
arī tāpēc, ka šāda tāda ietekme viņai šai valstī vēl bija palikusi. Lapelēs minēto 
būtni ar spilgti krāsotajiem matiem viņa necieta ne acu galā, taču, ja ļoti vaja-
dzēja, kaut ko palūgt varēja. Pat ne palūgt – pateikt. Un viss nokārtotos.

Bet šeit bija vēl viena lapele – atkal no kaut kurienes izmakšķerēta e-pasta 
vēstule, jau par nedaudz citu tēmu, bet nodevība un skaudība atkal spīdēja 
cauri kā Marokas saule.

“Vai Jūs gribētu “pacelt” Ārlietu ministrijas Slepenā budžeta sadaļu par 
maksājumiem ASV Demokrātu partijas lobijam jau vairāk nekā desmit gadu 
garumā? Kā “savējo” lokā izteicies Andrejs Mildegovičs, šie maksājumi veido 
vidēji 300 000 USD gadā. Kādiem mērķiem tiek veikti šie maksājumi, un kāda 
ir šo līdzekļu atdeve?

Aizmirsu pateikt, ka A.  Mildegovičs, izklāstot šos valsts noslēpumus, bija 
labi “gremdējies” vīna glāzē, kurai vēl virsū bija uzlējis krietnu malku konjaka. 
Gribēja radīt liela un ietekmīga ierēdņa iespaidu lielākoties sieviešu kompānijā…
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Jāatgādina, ka Krievijas televīzijas kompānijas “RTR” ziņās nesen tika 
stāstīts, ka Latvijas valdība Ārlietu ministrijas personā ir veikusi maksājumu 
privātai informācijas tehnoloģiju kompānijai, kura veica Demokrātu partijas 
datoru un servera ekspertīzi pēc krievu hakeru uzbrukuma ASV prezidenta 
vēlēšanu laikā, nepieļaujot Centrālās izlūkošanas pārvaldes speciālistu piekļu-
vi šai tehnikai.

CIP vadītājs savā nopratināšanā ASV Kongresā apstiprināja, ka tas ir pir-
mais šāda veida gadījums, kad izmeklēšanu nav veikusi viņa vadītā iestāde.

A. Mildegovičs to apstiprināja pietiekoši daudzu cilvēku klātbūtnē, tā ka 
jautājot var droši atsaukties uz viņu un viņa teikto. Jautājums būtu jāuzdod 
ministra kungam, lai gan viņš drīkst neatbildēt, jo tas ir valsts noslēpums.

Lai sarežģītu informācijas sniedzēja meklēšanu, būtu vēlams atkārtoti uz-
dot A. Mildegovičam jautājumus par prezidenta kancelejas tēriņiem baseina 
apmaksā 2007. gadā un naudas pārskaitījumu 18 000 USD apmērā no kance-
lejas budžeta uz Latvijas vēstniecības ASV kontu Vašingtonā. Kanceleju viņš 
vadīja pārskaitījuma laikā, bet vēstniecību uzsāka vadīt jau pēc dažām die-
nām. A. Mildegovičs šos jautājumus pēc Ēģiptes “notikuma” gaida ar bailēm. 
Vismaz lai izjūt stresu, ja reiz paliek nesodīts…”

Ja padomātu vēsi un mierīgi, viņai vispār nebija skaidrs, kāpēc Mildiņš 
šo visu bija atnesis, vēl jo vairāk – kāpēc tas viss bija tik mierīgi atstāts viņai 
lasīšanai un pārlasīšanai. Mildiņš, protams, vienmēr bija glaimīgs un iztapīgs, 
taču jau no kancelejas laikiem neviens nešaubījās – šķietami ļenganais puisis 
ar eņģeļa ačelēm neko pasaulē nedara bez sava personiskā labuma.

Protams, ja visa šī sarakste nonāktu atklātībā, viņai nāktos pārdzīvot dažus 
nepatīkamus brīžus. Lai gan, ja tā stingri ņem, nekā jau te nebija, tikai kaut kā-
das aizdomas. Grāmatvedības dokumentu nebija – tad par ko vispār runa? Pār-
baudiet, cik gribat, ja nepietika ar kapiem un pulksteņiem! Tad jau drīzāk Mil-
diņam vajadzētu uztraukties – viņš šajās lapelēs tika pieminēts daudz biežāk.

Un vispār, ko viņai, pensionārei, uztraukties? Tauta viņu mīlēja un turpi-
nās mīlēt ne tikai līdz kapa malai, bet arī pēc tam. Cita lieta tādam Mildiņam, 
kuram bija gan sava karjera taisāma, gan sava Aļona aprūpējama, – Vaira stip-
ri šaubījās, vai aizraušanās ar ķīniešu pasauli palīdzēja papildināt ģimenes bu-
džetu.

Nē, jo vairāk viņa domāja, jo skaidrāks kļuva – kaut kas bija aiz ādas pa-
šam Mildiņam. Kaut kāda rūpe un kreņķis, par ko viņš bija izkalkulējis, ka la-
bākā stratēģija būs šādā veidā pielabināties viņai. Izlikties, ka ir izdarīts milzu 
pakalpojums, un tad palūgt kādu mazmazītiņu palīdzībiņu…
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Kad atskanēja telefona zvans un Mildiņa pieglaimīgā balstiņa jautāja, 
vai varētu kaut kad drīzumā pieskriet uz kafijas tasi, kundze jau bija pilnīgi 
nomierinājusies. Ne velti viņa bija izcila profesionāle savā jomā, ar izciliem 
praktiskas psiholoģes dotumiem un pieredzi. Viss viņai bija skaidrs. Protams, 
Andrej, kad vien tev ir ērti, vienmēr prieks tevi satikt!

Mildiņš atskrēja zibenīgi – pusstundas laikā, un Vaira ar gandarījumu 
vēroja, ka viņas secinājumi izrādījušies patiesi. Puisis acīm redzami nervozē-
ja, eņģeļa actiņas šaudījās – nez vai kādam Ārlietu ministrijas ierēdnim bija 
gadījies redzēt iestādes galveno ierēdni šādā skatā.

Pat kafiju viņš izlaistīja, un kundze nespēja noturēties nesaviebusies – ne 
tāpēc viņa bija rūpējusies par savu ligzdiņu, lai te atnāktu viens un nolaistī-
tu viņas riekstkoka galdu. Ne tāpēc viņa bija cietusi visus pazemojumus un 
skauģu runas, kuri, lūk, kārtējo reizi bija iemēģinājuši savas čūsku mēles, lai 
pasludinātu šos tēriņus par valsts naudas tērēšanu.

Taču tad Mildiņš beidzot saņēmās – un pēc dažu minūšu sarunas pienāca 
mirklis, kad Vairai no prāta pagaisa gan cildenā riekstkoka ciešanas, gan jūs-
ma par savām psihologa dotībām.

Labi, ka viņa sēdēja, jo, Mildiņam sākot savu stostīgo stāstu, elpa aizcirtās 
un kājas palika kā no vates, un visi mūža astoņdesmit gadi pēkšņi kā svina 
bumbas sakrita plecos. Salīdzinot ar šo sajūtu, pat nerimstošās, tracinošās sā-
pes pirms gūžas operācijas tagad būtu šķitušas tīrais sīkums…

Nē, protams, vienā ziņā viņai taisnība bija – savas lapeles Mildiņš bija 
atstiepis tāpēc, lai palepotos ar to, kādu problēmu atrisinājis. Pirmās sarunas 
minūtes tā arī pagāja – puisis ar lepnumu stāstīja, kā izdevies visu laikus no-
kontrolēt, sazināties, norunāt, pavilkt laiku garumā un tikmēr visu sakārtot, 
kā nākas. Tā ka Vairas kundzei nudien nav jāuztraucas, viss ir kārtībā.

Taču Mildiņa intonācijas bija tādas, ka vienkārši nevarēja būt tā, ka pēc 
šī iežūžojošā stāstījuma nenāktu kāds “bet”. Ierēdnis sastostījās, saminstinājās, 
pieklusa, vēlreiz izlaistīja kafiju – un tad burtiski ar dažiem vārdiem lika zem 
Vairas kājām atvērties bezdibenim.

Patiesība bija tāda, ka viņš bija atsūtīts kā sava veida starpnieks. Atsūtījis 
viņu bija neviens cits kā glumais, vienmēr visu izostošais un visas lietas sakār-
tot sološais odžu tēviņš, ko Vaira pati savulaik bija savā azotē sasildījusi un ar 
pienu pabarojusi.

Cilvēkveidīgajai odzei ceļš pie viņas sen bija liegts. Odze labi zināja, kādu 
iemeslu dēļ. Bija pelnījusi. Nebija attaisnojusi uzticību un bija izslēgta no tuvākā 
loka. Bet tagad odze starpniekam Mildiņam bija palūgusi nodot “Pašai” – tā 
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Vairu savulaik dēvēja kancelejā, un tā tas arī bija iegājies – burtiski pāris vār-
dus.

“Vajag parunāties par Alpiem, par kroņa mapīti,” – tādi bija šie vārdi, un 
šobrīd kundzei atlika tikai cerēt, ka Mildiņš ir pietiekami aprobežots, lai nesa-
prastu, par ko ir runa. Un vēl – ka ierēdnis ir arī pietiekami akls un kurls, lai 
nepamanītu, kādu efektu atstājuši šie viņa vārdi.
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2. nodaļa. 

Vaira Vīģe-Treiberga

Jau nākamajā dienā cilvēkveidīgā odze bija klāt. Rūpīgi slaucīja kājas uz 
viņas rakstotā tepiķīša. Stiepa pretī puķu pušķi, no kura nebija praties noņemt 
ietinamo papīru. Ilgi un gari mudžināja kaut kādas sasveicināšanās frāzes. 
Labi, ka odze vismaz bija pietiekami attapīgs, lai saprastu, ka roku sniegt ne-
vajag. Viņa vispār centās izvairīties no nodevējiem, bet, ja arī nevarēja, roku 
gan viņiem nekad nesniedza. Pilnīgi pietika jau ar to, ka Kuško bija ielaists 
viņas mājās un apsēdināts pie viņas riekstkoka galda.

Iesākumā saruna nevedās. Glumā radība bija tieši tikpat gluma kā lai-
kos, kad pildīja pienākumus prezidentes kancelejā. Zibināja ačeles uz visām 
pusēm, slavēja iekārtojumu, mēbeļu kvalitāti, dizainu, faktiski visu, ko vien 
pamanīja. Cik skaisti, cik atturīgi, cik vērienīgi, un jūs pati, prezidentes kun-
dze, visu to izdomājāt un īstenojāt? Mērglis, it kā pats nebūtu gatavojis tāmes 
un falšo iepirkumu dokumentus – un pēc tam arī to visu nolējis medijiem…

It kā nolasījis viņas domas, kuras viņa arī īpaši necentās slēpt, Kuško pēk-
šņi palika bezgala nopietns, atbīdīja tā arī neskarto tējas tasi, atbīdīja krēslu 
no galda un palūkojās Vīģē-Treibergā ar skatienu, no kura pēkšņi bija izzudis 
viss pazemīgums. Nu tad beidzot odze būs saņēmies drosmi un atvāzis indes 
zobus, viņa nodomāja. No anatomiskā viedokļa tas gan nebija gluži precīzi, 
bet no cilvēciskā gan.

– Prezidentes kundze, jūs varbūt nezināt, bet, kopš mūsu ceļi šķīrās, mana 
dzīve ir bijusi diezgan grūta. Es negribētu jūs vainot, bet fakts ir tāds, kāds tas 
ir. Es visu darīju jūsu labā, gandrīz vai no acīm nolasīju visas jūsu vēlmes. Bet 
rezultāts, atvainojiet, bija nepateicība. Melna nepateicība, citādi to nevar no-
saukt…

Viņa nebija praktizējošs psihologs vai psihiatrs, bet šo uzvedības stratēģi-
ju labi zināja – lai ķertos pie nelietības, cilvēkam vajag saņemties, vajag pašam 
sevi pārliecināt, ka viņš ir upuris, kuram ir visas tiesības uz šādu nelietību.

– Turpiniet, Kuško kungs, es jūs klausos, – cerams, viņas balss bija pietie-
kami vēsa un atturīga.

– Jūs taču atceraties, prezidentes kundze, cik bieži un cik dažādās situāci-
jās es ar prieku un gandarījumu jums palīdzēju pildīt jūsu misiju? Kā es nopū-



33        

lējos, lai pasargātu jūs no nelabvēļiem? Nomelnotājiem? Visiem tiem, kas jūs 
skauda un mēģināja jums nodarīt pāri? Atņemt to, kas jums pienācās?

Kuško acīmredzot gaidīja kādu reakciju, taču viņa centās ar neko nere-
dzošu skatienu vērties melnkoka grāmatplaukta virzienā. Odze saprata un 
turpināja, acīmredzami mēģinot sevi uzkurināt vēl vairāk.

– Es, ļoti cienītā prezidentes kundze, negribētu to atgādināt, bet fakts ir 
tāds – tikai manis dēļ jūs beigās nesauca pie atbildības tā nelaimīgā pulksteņa 
lietā! Es visu saprotu, bet tik daudzi gadi ir pagājuši, un jums taču vajadzētu 
vismaz pateikt paldies man un tiem pārējiem cilvēkiem! Visiem, kuri strādāja 
un riskēja, lai nebūtu tā, ka valsts augstāko amatpersonu sauc pie kriminālat-
bildības par piesavināšanos. Faktiski par zādzību, prezidentes kundze!

To viņa no nodevīgās odzes tomēr nebija gaidījusi. Vīģe-Treiberga sajuta, 
kā sejas muskuļi savelkas pret pašas gribu un pirksti iekrampējas pusdiengal-
da virsmā. Kā viņš uzdrīkstējās! Pēc visa tā, kur viņi bija bijuši kopā! Viņa, 
prezidente, un viņš, nožēlojams kalps un sulainis! Viņam vajadzēja ar respek-
tu un prieku pieņemt faktu, ka viņam bijusi dota iespēja viņai palīdzēt. Nē, ne 
jau viņai, – valstij.

Bet ko viņš? Kad skauģi un nomelnotāji tā nelaimīgā Šveices rokaspulk-
steņa sakarā izdarīja vienu no saviem zemiskākajiem gājieniem, lai pazemotu 
un iznīcinātu Latvijas prezidenti, Kuško bija izlicies par pašu palīdzīgāko un 
padevīgāko no viņas personāla. Kāda runa, prezidentes kundze, sagādāsim 
citu pulkstentiņu. Protams, lūdzu, prezidentes kundze!

Reti kad viņa bija piedzīvojusi tādu šoku un vilšanos cilvēkos kā tajā die-
nā, kad viņai priekšā tika noliktas šī te paša Kuško liecības Korupcijas apkaro-
šanas birojam. Izrādījās, ka odze bija nometusi ādu, aizmirsusi visu lojalitāti 
un izmeklētājiem izstāstījusi visu kā pie bikts. Ne uz visiem tekstiem viņai bija 
vienādi laba atmiņa, bet šo liecību fragmenti viņas smadzenēs palika iededzi-
nāti uz visiem laikiem.

“Attiecībā uz, kā lai saka, negadījumu ar prezidentei dāvināto pulksteni 
“Rado” varu pateikt tā, ka pēdējā gadā, kad strādājām Valsts prezidenta kance-
lejā, gāja tik grūti kā nekad. Principā visa komanda, beidzoties Vīģes-Treiber-
gas prezidentūrai, atstāja darbu Valsts prezidenta kancelejā, viņu vidū arī es.

Es gatavoju dokumentāciju attiecībā uz visām dāvanām, kas bija uzskaitē 
Valsts prezidenta kancelejā, kuras prezidente gribēja atpirkt. Atceros, ka dā-
vinātais “Rado” pulkstenis tika novērtēts uz Ls 600. Es sagatavoju aktus un 
gāju pie Vīģes-Treibergas. Atnākot ar aktiem, viņa man pateica, ka nemaksās 
Ls 600 par “Rado” keramikas pulksteni.
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Es lūdzu pulksteni atdot, bet Vīģe-Treiberga teica, ka nemaksās un neat-
dos atpakaļ pulksteni, un viss. Tad es teicu, ka izņemšu to no izpērkamo sa-
raksta, un viss, bet Vīģe-Treiberga teica, ka neatdos, un viss. Tā mana saruna 
ar Vīģi-Treibergu beidzās. Atceros, ka ar viņu runāja arī Mildegovičs, bet pēc 
šīs sarunas arī man teica, ka viņa “Rado” pulksteni neatdos.

Mildegovičs man jautāja, kādi ir varianti, es atbildēju, ka vienīgais vari-
ants ir tāds, ka pulkstenis ir jānoraksta. Savukārt bija vēl arī otrs pulkstenis, 
kas pazuda Valsts prezidentes Jūrmalas rezidencē, turklāt apsargātā telpā, un 
tad vēl it kā pazuda arī briljanta gredzens.

Cik atceros, bija iesaistīta policija, kas kaut ko darīja, bet tā arī neko neat-
rada. Bija vēl arī glezniņa, par kuru Vīģe-Treiberga negribēja maksāt, arī bija 
ziepes, jo presē bija publicēts saraksts, ka prezidente esot jau samaksājusi par 
gleznu, un tos rakstus pēc tam ņēmām ārā.

Tad es sagatavoju aktu par “Rado” pulksteņa norakstīšanu, norādot, ka 
pulkstenis nav lietojams un irf saskrāpēts, bet tā nebija taisnība. Pulkstenis 
nebija saskrāpēts, jo tas bija no keramikas, kas praktiski ir mūžīga, bet mēs 
rakstījām, ka tas ir sabojāts un nelietojams.

Es Vīģei-Treibergai pateicu, ka pulkstenis ir norakstīts, un piekodināju, 
lai nekādā gadījumā Latvijā pulksteni neliek uz rokas, teicu, ka ārzemēs to var 
likt. Atceros, ka prezidente par to skaļi smējās. Tā kā mēs visi gājām prom, 
man nekas cits neatlika.

Pēc neilga laika Vīģe-Treiberga tika nofotografēta ar norakstīto “Rado” 
pulksteni, un fotogrāfija tika nopublicēta. Tad mēs visi sanācām pie manis mā-
jās un spriedām, ko darīt. Visi kopā secinājām, ka vienīgais variants ir nopirkt 
Vīģei-Treibergai tādu pašu “Rado” pulksteni, kāds bija norakstīts. Tā kā zinājām 
jau no preses, ka KAB ir uzsākta pārbaude, un es zināju izmeklēšanas procedūru, 
tad zināju arī to, ka ir laiks viena nedēļa, līdz Vīģei-Treibergai būs jāiet uz KAB.

Ar Mildegoviču nolēmu nopirkt pulksteni, bet Mildegovičs naudu nede-
va; man nekas cits neatlika, kā pulksteni pirkt no savas naudas. Tad es aizbrau-
cu pie sava dēla un iedevu naudu – tūkstoti eiro, un mans dēls pasūtīja tieši 
tādu pašu “Rado” pulksteni interneta veikalā, izmantojot ātro piegādi. Dēlam 
es lūdzu nopirkt pulksteni, jo pats nevarēju pirkt, tāpēc ka strādāju Valsts pre-
zidenta kancelejā. Pulkstenis tika piegādāts pēc dažām dienām.

Tad pie Vīģes-Treibergas atkal bijām klāt visa komanda, kas iepriekš bija 
pie manis mājās, es parādīju, ka pulkstenis ir tīrs, ka nav ienācis uz mana 
vārda, un pulksteni iedevu Vīģei-Treibergai. Un palūdzu, lai atdod man veco 
pulksteni, pateicu, lai pieregulē jaunajam pulkstenim siksniņu. Vīģe-Treiber-
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ga piekrita, visu klātbūtnē teica, lai Mildegovičs pulksteni atdod man gaitenī, 
tā ka to neviens neredz. Visi klātesošie piekrita.

Vienojāmies, tad izgājām gaitenī un Mildegovičs man atdeva norakstī-
to un it kā iznīcināto “Rado” pulksteni bez liecinieku klātbūtnes. Norakstīto 
“Rado” pulksteni, ko Mildegovičs no Vīģes-Treibergas man atdeva atpakaļ, es 
Daugavā pie Kristapa iemetu ūdenī; cik straume ir aiznesusi tagad, to es nezi-
nu. Līdz ar to Vīģe-Treiberga, atstājot prezidentes amatu, bija piesavinājusies 
dāvināto “Rado” pulksteni par 600 latiem un gleznu…”

Nē, arī pēc visiem šiem gadiem viņa tomēr nespēja aptvert: nu kā viens cil-
vēks varēja būt gatavs uz šādu nodevību! Labi, tā visa savā ziņā bija patiesība – bet 
nu un? Daudz kas pasaulē bija patiesība, taču ne viss no tā bija vienīgā patie-
sība un ne visu varēja precīzi ierakstīt likumā.

Tik daudz viņa bija atdevusi savai valstij – savas dzīves labākos gadus, savu 
veselību un milzīgas pūles! Vai tiešām viņai pretī nepienācās tas, uz ko viņai bija 
visas tiesības? Skaidrs, ka pienācās, – lai ko arī par to teiktu nomelnotāji un skau-
ģi. Ne jau kaut kādi Kuško būs tie, kuri noteiks, kas viņai pienākas un kas ne!

Bet odze tikai turpināja un turpināja vīt vārdu gredzenus.
– Jūs taču piekritīsiet, prezidentes kundze, ka tolaik mēs darījām pilnīgi 

visu, lai jūs varētu veikt savu misiju. Bet jūs… Atvainojiet, prezidentes kun-
dze, bet pat tos tūkstoš eiro, ko es pats no savas naudas iztērēju, lai tajā spiedī-
gajā brīdī nopirktu jauno pulksteni, jūs neuzskatījāt par vajadzīgu man atdot. 
Bet man un manai ģimenei tā bija liela nauda. No jūsu augstumiem varbūt tas 
tā arī neizskatījās, bet…

Kaut kā vajadzēja pielikt šai indes pilināšanai treknu punktu, bet Kuško 
acīmredzot bija ieskrējies un apstāties negrasījās.

– Un tagad, prezidentes kundze, jūs dzīvojat šajā dzīvoklī, kas iekārtots 
par valsts naudu, jums ir milzīga prezidenta pensija, jums ir valsts mersedess, 
jums viss ir, ko vien cilvēks var iedomāties. Bet tie, kuri nodrošināja, lai tas 
viss jums netiktu atņemts… vai par viņiem jūs esat kādreiz iedomājusies? Re-
dziet, es šeit sēžu – jau mēnešiem ilgi bez darba, faktiski bez iztikas līdzekļiem, 
tikai ar tām zināšanām, kas man ir no veciem laikiem. Vai tas ir taisnīgi? Jūs 
taču bijāt tik izcila prezidente – vai jums tas tiešām šķiet taisnīgi?!

Nē, punkts bija jāliek.
– Kuško kungs, varbūt jūs tomēr varētu skaidri un gaiši pateikt – uz ko 

tieši jūs esat inklinēts? – tā, šis jau bija pareizais balss tonis, vājums bija pārva-
rēts, viņa atkal bija viņa pati. Taču izrādījās, ka tikai uz mirkli – jau nākamajā 
brīdī Kuško teiktais viņu notrieca smagā nokdaunā.
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3. nodaļa. Baiba Bubesa

Baba. Viņa labi zināja, ka tieši tā viņu paklusām mēdza saukāt pat vistu-
vākie padotie.

Šo iesauku viņa ienīda no visas sirds. Krieviski viņa bija taisījusies mācī-
ties, bet tā arī neiemācījās. Taču to arī nevajadzēja, lai saprastu, ko nozīmēja 
šis vārds – gan burtiski, gan simboliski.

Tas nebija taisnīgi – šāda iesauka. Viņa bija smalks, gudrs, elegants 
cilvēks, jā, arī inteliģents un radošs. Cilvēks, kas bija kompetents gan dažā-
dās pasaules virtuvēs, gan dizaina jautājumos. Intervijās viņa droši varēja 
teikt – es esmu vienkārši traka uz dizainu. Tas labi izklausījās, un tā tas arī 
bija.

Bet Baba – tas bija nepelnīti, tas bija netaisni, tas bija nežēlīgi. Viņa šo 
palamu ienīda tik ļoti, ka vēl degvielas biznesa laikā bija pavēlējusi iziet pa 
durvīm un nekad vairs neatgriezties sīkam nekauņam, kurš bija to izteicis ska-
ļi. Viņa vienmēr lepojās ar savu dzelžaino savaldīšanos, bet toreiz nebija no-
turējusies un kliedza pilnā balsī. Labi zināja, ka iesauka pielips vēl pamatīgāk, 
bet neko nevarēja padarīt.

Pielipa arī. Nolādētā iesauka vilkās līdzi kā pieburta – amati mainījās, 
bet viņa vienalga palika Baba. Viņa varēja saderēt uz jebkuru summu, ka arī 
pašlaik viņas nedaudzie padotie aiz kabineta durvīm, lai cik lojāli citās jomās, 
tomēr nespēja nesasmaidīties un nepačukstēt viens otram: mūsu Baba nervo-
zē. Pat simpātiskais politiķis Ģirts Valdis Klizmovskis, uz kuru viņa savulaik 
tik nopietni bija cerējusies, kādā errastību brīdī nebija varējis noturēties, ne-
nosaucot viņu šajā derdzīgajā četrburtu kombinācijā.

Ar visu savu pašvērtējumu un pārākuma sajūtu pār visādu tur pūli viņa 
pāris reizes bija mēģinājusi pajautāt viedajām tantiņām: kas tas īsti ir? Tiešām 
pieburts? Bet tās bija tikai līdzjūtīgi smaidījušas un teikušas – meit, tev spogu-
lis var palīdzēt, bet tikai tad, ja tu pati sev gribi palīdzēt.

Pameklējiet sev citur meitu, glupās raganas! Ko spogulis? Kāds spogulis? 
Viņa mierīgi varēja ieskatīties spogulī – tas, kas tur bija redzams, vēl bija tīri tā 
neko. Viņas gadiem un pieredzei – pa pirmo. Kaut varbūt arī ne tieši šobrīd. 
Šobrīd nevarēja noliegt – viņa nervozēja gan.

Ko niekus – nervozēja… Viņa bija vienkārši panikā un to labi apzinājās. 
Viss, kā dēļ viņa bija pūlējusies pēdējos pāris gadus, viss, uz ko viņa bija cerē-
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jusi ar katru mēnesi aizvien nopietnāk un nopietnāk, bija apdraudēts. Un kaut 
kādu nožēlojamu sīkumu dēļ…

Pieredzējusi, rezultātorientēta un iedvesmojoša menedžere ar pieredzi 
virknē nozaru – no naftas un gāzes līdz mazumtirdzniecībai, auto industrijai 
un telekomunikācijām. Galvenās kompetenču jomas – pārvaldība, caurspīdī-
gums, cilvēktiesības, ietekmes pušu iesaistīšana. Izcilas komunikācijas spējas 
angliski, franciski, vāciski un latviski, ar multikulturālām iemaņām.

Visu to viņa bija ierakstījusi savā profilā profesionālajā sociālajā tīklā – un 
patiešām tā par sevi domāja. “Es esmu pārliecināta, ka esmu vienkārši ļoti in-
teresants cilvēks un ļoti laba vadītāja,” – tā viņa bija teikusi vairākās intervijās. 
Protams, ne visiem patika šāds acīm redzamu patiesību konstatējums. Bet tas 
patiešām nebija apstrīdams.

Jā, viņa bija izcila. Vienkārši izcila. Kautrību pie malas – to apliecināja 
viņas pieredze. To apliecināja viņas karjera. To apliecināja viņas pašreizējais 
stāvoklis un tālākās perspektīvas. Varbūt jau pavisam drīzas.

Protams, vienmēr atradās skauģi, kuriem šī izcilība bija kā dadzis acī. 
Reizēm ar viņiem vajadzēja rēķināties, taču agri vai vēlu viss nostājās savās 
vietās. Esi gudra, Laimas ceļam sekojot, bija teicis viņas slavenais tēvs, pirms 
vēl Pārkinsons viņu padarīja par drebelīgu, nožēlojamu spoku. Laima tev no-
liek zināmu ceļu, un tev ir jāspēj pazīt, ko viņa likusi un nolikusi.

Laima viņu novērtēja tajā tālajā deviņdesmito gadu sākumā, kad viņa bija 
spiesta atgriezties šajā mazajā postpadomju valštelē, kur valdīja haoss un posts. 
Bet te bija arī iespējas, tādām noteikti vajadzēja būt – atšķirībā no Vācijas, kur vi-
ņai skaidri bija pateikts: freilen, tavi “griesti” ir preses sekretāre līdz mūža galam.

Taču arī mazajā valštelē neviens viņas talantus nenovērtēja ilgi, gadu pēc 
gada. Kaut kā viņa sitās, uztaisīja firmiņu, mēģināja šo un to, bet nekas nesa-
nāca līdz pat brīdim, kad atskanēja telefonzvans, kas mainīja visu viņas dzīvi. 
Lai gan nē – dzīvi viņa mainīja pati, zvans… ko zvans, zvans bija tikai zvans, 
nekas vairāk.

Zvanīja Guna Virbule, kas bija iedomājusies viņu par savu draudzeni. Pe-
lēka niecība, lūk, kas viņa bija, bet Laima bieži vien savus izredzētos uzrunā 
īpašos veidos. Pelēkajai niecībai taisījās piedzimt bērns, un viņa piedāvāja: vai 
tu, Baibu, negribētu pāris mēnešus pastrādāt manā vietā par preses sekretāri 
skandināvu degvielas kompānijā?

Protams, Baiba gribēja! Faktiski tā bija gaisma necaurredzami melna iz-
misuma tuneļa galā. Nevienam viņa šeit nebija vajadzīga, neviens negribēja 
saskatīt viņas izcilību – un tad nu beidzot!
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Tēvs nekad, tiešām nekad viņai neko nebija uzspiedis – vienīgi to, ka 
dzert ir ļoti, ļoti slikti. Taču viņš vienmēr bija gatavs dot padomus. Viens no 
padomiem, ko Baiba bija iegaumējusi, bija – kad tev tiek dota iespēja, iekram-
pējies tajā ar rokām un kājām, ar zobiem un nagiem, jo cita tev var arī netikt 
dota. Lai notiek, kas notikdams, lai pa ko arī tev vajadzētu staigāt un ko darīt, 
bet savu iespēju vaļā nelaid!

Viņa iekrampējās un izdarīja visu iespējamo, lai iepatiktos. Lai kļūtu ne-
aizstājama. Lai vadībai tā tur dzemdējusī pelēcība pat prātā vairs neienāktu, 
kad nu viņa sadomātu atgriezties darbā. Viņai pašai nekādi bērni nebija vaja-
dzīgi, viņu vilināja pilnīgi kas cits.

Puņķaini un kašķaini bērni, prasīgs vīrs un vecāmāte, kuri visi katrs savā 
vīzē jāaprūpē, – nē, tas bija domāts tiem tur, lejā, tiem, kuriem viss bija nor-
mēts un par visu svarīgāki bija kaut kādi pienākumi.

Reiz kādā intervijā viņa nebija novaldījusi mēli. Tikai brīdi iepriekš slavē-
jot savus pieticīgos norvēģu priekšniekus, viņa bija pieminējusi tos tur lejā. Jau 
satrūkās, bet – nekas. Nekas nebija noticis! Nekādas reakcijas, intervētāja pieņē-
ma to kā pašsaprotamu lietu – ir pūlis tur apakšā, lejā, ar saviem vīriem, aprūpē-
jamām omēm, pēc iestāvējušiem mīzaliem smirdošiem opjiem un bērnu varzu, 
un tad ir viņi augšā, tie, kuri rada pa īstam to, kas ir īsti svarīgs. Tie, kuri vada.

Protams, ka augšā viņa redzēja arī sevi – nē, ne tikai redzēja, bet sajuta. 
Sajuta kā izcilu radošu cilvēku. Un ne jau sarkana, brēcoša, asiņaina radība, 
kas tevi uz daudziem gadiem izsita no ierindas un ļāva citiem ieņemt tavu vie-
tu, bija vienīgais, ko bija iespējams radīt. Nē, viņa bija domāta kam augstākam 
un labākam.

Uz to viņa visus nākamos gadus arī mērķtiecīgi gāja. Kad vajadzēja, va-
rēja pieliekties un paklanīties, ar mugurkaulu viņai viss bija kārtībā. Toties jo 
stingrāks viņai bija sakodiens un cietāki elkoņi. Bez tiem iztikt nevarēja – un 
viņa zināja, kā tos izmantot.

Katrs nākamais amats, katrs nākamais pakāpiens pa karjeras kāpnēm ap-
stiprināja to, ko viņa jau tāpat zināja. Svarīgākais nav talanti un izglītība, svarī-
gākais ir neatlaidība un pārliecība par savu Laimas ceļu. Jā, bija viņas padotībā 
divi zinātņu doktori – nu un? Vadītāja vienalga bija viņa, un viņai atlika tikai 
vadīt, bet viņiem – izpildīt.

Protams, gāja visādi. Skauģi nesnauda. Skauģi vienmēr mēģināja paņemt 
to, ko Laima bija lēmusi viņai. Skauģiem vienmēr bija, ko teikt. Viņa, lūk, ne-
esot nekāda uzņēmēja. Viņa, lūk, nekad neko neesot pati radījusi. Neko neesot 
izveidojusi savu, nekad neesot parādījusi, ko spēj pati.
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Nu un? Viņa atkal atcerējās tēva padomu – un gāja tālāk. Jā, viņa nebija 
nekāda uzņēmēja, bet viņa bija ļoti, ļoti, ļoti laba vadītāja un izcila uzņēmēj-
darbības procesu pārvaldītāja. Sīkās nebūšanas to tikai apliecināja vēl un vēl-
reiz – un turklāt vēl iemācīja izķepuroties no jebkuras situācijas.

Jā, atlika tikai viņai uzkāpt līdz degvielas kompānijas vietējās filiāles iz-
pilddirektores amatam, lai atgadītos te šis, te tas. Vispirms kaut kādi birokrāti 
bija atklājuši – filiāle, lūk, aizmirsusi uzrādīt, ka cita starpā tirgo arī naftas 
gāzi. Atklāja un taisījās atņemt licenci.

Godīgi sakot, viņai nebija ne jausmas, kas tā tāda naftas gāze ir un vai tie-
šām tā tiek vai netiek tirgota. Tehniskās lietas nekad nebija viņas stiprā puse. 
Viņa tam nebija domāta, viņai bija daudz augstāks uzdevums – vadīt.

Turklāt tobrīd viņa jau bija pietiekami labi “sakonektēta”, lai spētu šādas 
lietas atrisināt ar pāris telefona zvaniem. Tā tomēr bija liela priekšrocība – dzī-
vot un darboties atjaunotajā Latvijas Republikā, nevis Vācijā, kur nekas tāds 
nebūtu iespējams.

Arī nākamajā reizē viņa pamēģināja iztikt ar dažiem telefona zvaniem, 
bet aplauzās. Kāpēc – to viņa tā arī pa īstam nesaprata. Nu, padomāt – vairā-
kos benzīntankos dīzeļa vietā patirgoja krāšņu kurināmo. Labi, daži desmiti 
vai varbūt simti nabagu, kārtīgi uzpildījušies, nekur tālāk vairs neaizbrauca un 
cēla brēku. Nu un? Atvainojiet, bet nu kam tā nevar gadīties?

Taču zvani nenostrādāja – un viņa gandrīz, gandrīz jau izlidoja no amata. 
Troksnis aizskanēja līdz pašai Norvēģijai, un no turienes stundu pēc stundas 
sāka pienākt aizvien trauksmaināki signāli. Reputācija, redziet, esot smagi cie-
tusi, tāpat arī uzticamība, partnerattiecības un kas tik vēl ne…

Tam, kas palīdzēja, vairs nebija nekā kopīga ar tēva padomiem. Patiesībā 
jau tētiņš bija pārāk mīksts, pārāk godīgs, pārāk oldskūlīgs, pārāk piesūcies ar 
kaut kādu aizvēsturisku morāli. Nē, pie šīs metodes viņa nonāca pati un nāka-
majos gados pārliecinājās, ka izcilam vadītājam tā ir vienkārši nepieciešama.

Metode bija tik vienkārša, ka robežojās ar ģenialitāti. Vienkārši vajadzēja 
sākt kliegt pirmajam. Uzdoties par upuri, iztikt bez kaut kādiem muļķīgiem 
faktiem, kurus vietējai publikai tāpat nemaz nevajadzēja, bet to vietā skaļi no-
rādīt uz kādiem citiem vainīgajiem. Jā, un arī šos vainīgos nevajadzēja nosaukt 
konkrēti, lai nesanāktu tiesu darbi, bet to jau vietējie vientieši nemaz arī ne-
prasīja.

“Nezināmo tirgus kropļotāju krāpšanās ir nodarījusi milzīgu kaitējumu 
mūsu un arī citiem uzņēmumiem un kropļo degvielas tirgu, kā rezultātā cieš 
ne tikai degvielas tirgotāju reputācija kopumā, bet galvenokārt Latvijas valsts 
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un patērētājs, kura izvēle kļūst vēl nedrošāka un grūtāka!” – nu, vai tas nebija 
lieliski?

Vēlāk viņa šo paziņojuma fragmentu izdrukāja un noglabāja atvilktnē. 
Būtu viņai kāds bērns, noteikti vecumdienās viņam parādītu šo savas izcilības 
apliecinājumu. Protams, ja bērns būtu pietiekami saprātīgs, lai to novērtētu. 
Bet bērna nebija, toties vienreiz iekoptā metode noderēja ne reizi vien…

Tēvs… Reizēm viņai ienāca prātā, vai viņas vienmēr tik trakais, tik jaut-
rais, tik idejām pārpilnais tēvs būtu priecīgs par viņas tagadējo darbu un viņu 
pašu – tagadējo. Viņa bija vecākā meita, bet arī māsai tēvs nekad neko nebija 
uzspiedis. Vien tad, kad abas jaunības neprātā bija pār mēru aizrāvušās ar so-
ciālistu idejām, viņš bija acīm redzami neapmierināts.

Slimība tēvam pamazām vien bija atņēmusi visu, kas viņam bija svarīgs, – 
sākumā balsi, tad kustību koordināciju, tad mīmiku, beigu beigās pat skaidras 
izteikšanās spēju, vien šaha spēli bija atstājusi. Beigu posmā viņai tēvu faktiski 
vairs nebija iespējams saprast – bet varbūt tā arī bija labāk?

Viņa neparko negribēja atcerēties, kā, raugoties uz viņas darbošanos deg-
vielas kompānijas filiālē un kāpienu augšup pa karjeras kāpnēm, tēvs reiz bija 
nedaudz līdzjūtīgi, nedaudz rūgti noteicis: visi darbi viņa acīs esot labi, ja tos 
dara labi un ar prieku, vien plānā galdiņa urbēju un tukšu salmu kūlēju viņam 
esot žēl.

Vispār tēvs mūža novakarē bija palicis jocīgs, un izcilās vadītājas pras-
mēm nācās piemēroties arī šai situācijai. Pēc viņa nāves bija tik patīkami in-
tervijās stāstīt par pasaules pirmā lieluma topmenedžeri, kurš tik ļoti pārdzī-
vojis to, cik daudzi cilvēki Latvijā, it īpaši jau biznesā un politikā, spēj runāt 
vienu un darīt pavisam ko citu.

Jā, arī par to, ka tēvs savā naivumā ir uzskatījis par godīgiem cilvēkiem vai 
visus partijas “Jaunais tvaiks” dibinātājus un vadītāju. Arī par to, cik ļoti viņš 
savulaik trimdas gados idealizējis visu, kas saistīts ar Latviju. Un arī par to, cik 
ļoti vīlies, noraugoties tajā savtīguma, mantkārības un alkatības ceļā, pa kuru 
aizgājusi viņa iedomātā Latvija, kurai tik maz kas izrādījies kopīgs ar realitāti.

Žurnālisti līdzjūtīgi māja ar galvām. Protams, no kurienes viņiem bija 
zināt par tām reizēm jau mūža norietā, kad tēvs savai vecākajai meitai bija 
mēģinājis ieminēties par to, cik varbūt pārmērīgi lielu lomu arī viņas dzīvē, 
viņaprāt, bija ieņēmusi tiekšanās pēc naudas. Banālas, primitīvas slāpes pēc 
naudas – tā viņš bija teicis.

Viegli viņam bija runāt. Būtu bijis pie pilna prāta un spējis parēķināt, cik 
pēdējos padsmit gados izmaksāja viņa uzturēšana, tad varbūt dziedātu citu 
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dziesmu. Neko šis pasaules topmenedžeris savai vecākajai meitai nebija at-
stājis. Pats bija izgrūdis tūkstošu tūkstošus savām gaisa pilīm, visiem saviem 
nejēdzīgajiem palīdzības projektiem, visiem tiem piesūkties gatavajiem para-
zītiem. Nomira pliks un nabags.

No tā gan viņa tāpat izvilka vēl vienu dzīves gudrību – lai citiem palīdz 
citi, bet tavs Laimas noliktais ceļš ir runāt par palīdzēšanu, slavēt palīdzēšanu, 
būt kopā ar palīdzētājiem, dalīties viņu slavā un arī viņu naudā, bet palīdzēt 
pašai sev. Pasaule ir iekārtota tā, ka vairāk pamanīs un novērtēs tevi un nevis 
tos, kas šķiež savu naudu visādiem liekēžiem.

Naudu viņai, protams, vajadzēja. Nē, tā nebija pašmērķis, bet līdzeklis. 
Intervijās viņa visbiežāk teica, ka nauda ir tāds kā materiālais pamats, lai varē-
tu izdarīt labas lietas. Pamats stabilitātei un dvēseles harmonijai. Pamats ilgt-
spējai un sevis attīstīšanai. Tā jau arī bija – un vēl viņai trakoti patika skaistas 
lietas. Kuras diemžēl parasti bija arī dārgas lietas.

Ja neskaita nelaiķa tēvu, citiem viņa acis spēja aizrunāt lieliski – apmēram 
tā: “Biznesa galvenais mērķis ir pelnīt naudu, un dažkārt rīkoties izcili ētiski ir 
ļoti grūti, it īpaši jau mežonīgā kapitālisma apstākļos. Vienmēr pastāv pretruna, 
konflikts starp to, kas ir un kas nav ētiski. Vienalga, vai mēs runājam par nori-
sēm valstī, par sabiedrību kopumā vai par biznesu, simtprocentīgi pareizas atbil-
des te nav.” Un tādā garā. Žurnālistiņi šitādus runas apgriezienus ņēma un ēda.

Arī šeit gan bija jārēķinās ar skauģiem – tiem, kuri paši nebija izsitušies, 
kuri nebija sasnieguši viņas līmeni, bet nez kāpēc iedomājās, ka viņai būtu 
jāatskaitās to priekšā. Brīžam šī skaudība sita tik augstu vilni, ka šķita – vēl 
nedaudz, un šie lumpeņi patiešām panāks savu.

Nepanāca, protams. Gadiem ejot, viņa savas vadītāja un spoža komuni-
katora spējas vēl tikai attīstīja un noslīpēja, tā ka spēja ar sausām kājām izkļūt 
no jebkuras situācijas.

Grēks tā teikt, bet patiesībā labi, ka tēvs paspēja nomirt pirms tās gandrīz 
notikušās katastrofas ar veikala “Minima” sabrukšanu un to, kas tai sekoja. 
Vecmodīgais Brunītis noteikti atkal paliktu pie saviem vecmodīgajiem uzska-
tiem – kaut vēl tagad, atpakaļ atskatoties, viņa neko sev nespēja pārmest.

Tas viss izskatījās pēc kārtējās Laimas dotās iespējas. Desmiti cilvēku bija 
gājuši bojā, un bija skaidrs, ka sabiedrība dažus mēnešus par to vārīsies, pēc 
tam nomierināsies un atkal tikpat kuplos pulkos dosies uz “Minimas” veika-
liem, bet izmeklēšana turpināsies gadiem.

Kopā tas nozīmēja, ka cilvēkam ar viņas izcilā vadītāja un komunikatora 
kompetencēm te būtu silta vieta vismaz uz gadu, varbūt arī ilgāk. Konkrēto 
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izmeklēšanas darbu veiktu citi, bet sabiedriskai izmeklēšanas komisijai būtu 
jādara tas, ko viņa mācēja vislabāk, – jākritizē sistēma, jātiekas, jāpulcina ek-
sperti, jānāk klajā ar paziņojumiem.

Jā, protams, vecmodīgais tētuks atkal runātu par tukšo salmu kulšanu un 
nepareizu naudas pelnīšanu, bet šis bija viņas un nevis tēta laiks! Lai viņam 
vieglas smiltis, bet šis bija divdesmit pirmais gadsimts un viņas dzīve. Turklāt 
tas nu tā labi bija sagadījies, ka “Minimas” veikals sabruka tieši brīdī, kad ama-
tu ziņā viņa bija uz sēkļa. Jā, šo Laimas doto iespēju vajadzēja izmantot.

Viss jau bija nokārtots. Vienošanās par sabiedriskās izmeklēšanas komisiju 
bija panākta, vajadzīgie cilvēki bija savākti – tādi, kuri nerunās pretim un spēs 
vienoties kopējā labuma vārdā. Arī kontakti valdībā ziņoja, ka prasītā nauda tiks 
piešķirta. Jo bez naudas nevarēja, viņa patiešām bija uz sēkļa, un par viņas izcilo 
darbu, protams, pienācās atbilstoša samaksa, tas taču bija skaidrs.

Kauns un negods, bet viņa ar visām savām izcilajām prasmēm tomēr ne-
pamanīja brīdi, kad viss pēkšņi sāka brukt. Nebija pietiekami novērtējusi da-
žus īpaši bļaustīgus skauģus un lumpeņus. Šo nomelnotāju skaudīgā bļaušana 
izrādījās tik skaļa, ka viņas kontakti pēkšņi noraustījās un atkāpās.

Vēl pāris dienas šķita – kas tur liels, būs viss tāpat kā toreiz ar tiem muļ-
ķīšiem, kas sev bākās salēja viņas tirgoto krāšņu kurināmo. Pabļaustīsies un 
nomierināsies, kad viņiem pārliecinoši pateiks, ka īstie vainīgie meklējami 
pilnīgi citur un ka tā visa ir tikai viena liela nomelnošanas un dezinformācijas 
kampaņa. Bet nesanāca kā toreiz. Galīgi nesanāca.

Tik vien viņa paspēja, kā nolēkt pašā pēdējā brīdī. Pat ar kārtējo paziņo-
jumu neizdevās, kā bija iecerēts. Viena lieta, ko viņa bija iemācījusies gadu 
gaitā, bija – nekad nesaukt vārdā vai pat tieši nenorādīt ne uz vienu, kuru viņa 
uzdeva par vainīgo un atbildīgo savā vietā. Nosauktais galu galā varēja atbildēt 
un, ja vēl viņam būtu kādi konkrēti fakti… nē, nē, nē!

Bet šoreiz to nevarēja ievērot – jo par katru cenu vajadzēja pateikt, ka ne 
jau viņa ir tā, kas tīkojusi pēc lielajām algām. Nē, nē, nē, tie bija tie pārējie, 
no dīvainā atvaļinātā ģenerāļa Bažociņa līdz pielipējzivij Moikai un bijušajai 
tiesnesei Beinertei! Kāds no viņiem vai viņi visi, bet tikai ne viņa!

Nekur nevarēja likties – vajadzēja vien paziņot, ka šie “iesaistītie” bijuši 
tie, ko viņa ilgi un neatlaidīgi centusies pārliecināt, ka viņu sāktais process ne-
notiek pareizā secībā. Ka viņa galu galā ir jau daudzus šādus procesus vadījusi 
un tajos piedalījusies. Ka atalgojums ir pats pēdējais, nevis pirmais jautājums, 
par ko jārunā. Ka viņa vienkārši nepietiekami stingri turējusies pie savas iz-
pratnes par labas pārvaldības principiem.
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Nenostrādāja! Galīgi nenostrādāja! Vēl vairāk – kāds no šiem pārējiem 
ņēma un nekavējoties atbildēja, aiznesot uz medijiem ziņas gan par to, kā viņa 
jau dienu pirms komisijas pirmās sēdēs aizskrējusi uz Valsts kanceleju izteikt sa-
vas finansiālās vēlmes, gan par to, cik tad īsti vēlējusies saņemt. Padomāt – kaut 
kādus tūkstoš sešsimt latus mēnesī. Bet skauģiem, protams, to vien vajadzēja.

It kā ar to vēl nepietiktu, skauģi izvilka arī visas pārējās viņas naudas lie-
tas. Gan parādu apjomu, gan to, ka viņa, lūk, kopš savas ievēlēšanas amatā ne 
reizi neesot piedalījusies valstij piederošas bankas padomes sēdē, kaut pado-
mē skaitoties un arī par šo amatu saņemot divus tūkstošus latu mēnesī.

Melu, nomelnošanas un neķītrību straume lija pār viņas galvu, un tie tur 
lejā, visi šie lumpeņi, gavilēja, gavilēja, gavilēja. Patiesībā labi, ka tēvs jau bija 
aizgājis. Iepriekšējās lietas viņa kaut kā vēl varētu viņam izskaidrot, bet šo – 
nē, to viņš savā vecmodīgumā nebūtu sapratis, kur nu vēl pieņēmis…

Veseli divi gadi pagāja, līdz viņa spēja atgūt zaudēto. Divi gadi tik smaga 
darba, kādu viņa sen nebija piedzīvojusi. Varbūt pat nekad. Runāt, runāt, ru-
nāt, tikties, tikties, tikties, atstāt iespaidu, iespaidu, iespaidu.

Nepārtraukti meklēt pareizos vārdus, pareizos kontaktus, pareizās situā-
cijas. Pielišķēties šeit, tur, tad vēl kaut kur. Darīt visu, lai sameklētu sev jaunus 
ceļus un izdeldētu personiskās “Minimas” katastrofas sekas.

Tas prasīja daudz laika, daudz darba, jā, arī daudz naudas. Aizvien dabiskāk 
viņai izdevās intervijās – kuras bija tik neizsakāmi grūti noorganizēt! – sūro-
ties par tautas grūto dzīvi Latvijā, par dzimstību un pensionāru skaitu, par 
necaurspīdīgo un koruptīvo sabiedrību, par to neiedomājamo divkosību un 
negodīgumu saistībā ar valsts līdzekļu izšķērdēšanu.

Un tad beidzot mīļā Laima atkal deva viņai iespēju. Atklātībā pirms da-
žiem gadiem bija parādījušies “WikiLeaks” materiāli ar aprakstu, kā viņai, mē-
ģinot tikt pie lidostas degvielas apgādes līguma, savulaik nācies bučot oligar-
ham Leseram gredzenu. Pārnestā nozīmē, protams.

Taču gredzens būtu tīrais sīkums. Neviens pat iedomāties nevarētu, cik 
roku un pakaļu viņai Laimas jaunās iespējas sakarā nācās nobučot cilvēkiem, 
kuri nebija pat viņas mazā pirkstiņa vērti. Un cik solījumu dot vēl citiem cilvē-
kiem, par kuriem bija pilnīgi skaidrs – viņi neaizmirsīs neko, paprasīs atpakaļ 
visu solīto un vēl ar uzviju.

 Vienā mirklī viņa gandrīz pati visu sabojāja, izšķirošajās dienās sākot 
diņģēties par savu gaidāmo algu. Taču “Minimas” pieredze darīja savu – viņa 
paspēja laikus iekost mēlē, izlikties, ka tas tik tāds joks un nekas vairāk. Un jā, 
Laima visu lika pareizi, un viņa atkal bija zirgā. Tādā kā vēl nekad agrāk.
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Protams, viņa apzinājās, ka nekad neko tādu nav vadījusi un ka patiesībā – ja 
skatītos no viņas tēva viedokļa – ir jaunā vienotā “Way Baltica” uzņēmuma 
vadītājas postenim nederīga. Gan pēc izglītības, gan pēc zināšanām, gan pēc 
pieredzes.

Taču tas bija viņas vecmodīgā tēva viedoklis! Tagad bija divdesmit pir-
mais gadsimts, kad viss notika pilnīgi citādi. Tagad svarīgāk bija prast teikt 
runas un laikus nākt klajā ar pareiziem paziņojumiem, pietiekami bieži piemi-
nēt savas kompetences, bet, pats galvenais, – tikties ar pareizajiem cilvēkiem 
un radīt pareizo iespaidu.

Turklāt viņa galu galā nemaz netaisījās šajā amatā pavadīt neskaitāmus 
gadus. Labāk par jebkuru projekta kritiķi viņa zināja tā iznākumu. Taču viņai 
nebija ne mazākā nodoma to sagaidīt! Viņas plāns bija pilnīgi cits – radīt savu 
pašas veiksmes stāstu un izmantot to kā tramplīnu uz…

Viņas vecmodīgajam, vieglprātīgajam, ideālistiskajam tētiņam deviņdes-
mito gadu sākumā bija visas iespējas pretendēt uz Valsts prezidenta posteni. 
Viņš to vienkārši palaida garām, pats izmeta no rokām – kaut kādu glupu, 
viņai nesaprotamu un nepieņemamu apsvērumu dēļ.

Viņa gan to nekad nepalaistu. Nekad. Vajadzēja tikai šādu globāla mēro-
ga veiksmes stāstu, kas liktu aizvērties visiem skauģiem – un nekas viņu ne-
apturētu, to viņa zināja droši. Tieši tāpēc jaunā katastrofa bija kas vairāk nekā 
pērkons no skaidrām debesīm. Vajadzēja rīkoties! Viņa bija gatava noskūpstīt 
jebkuru gredzenu, jebkuru pēcpusi, jebkuru… Bet kur lai to atrod? Kur?
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4. nodaļa. Baiba Bubesa

Kad grāmatā par Vinniju Pūku ķengurmātei Kengai bija saimniecisks no-
skaņojums, viņa skaitīja visu, kas bija uzskaitāms, – no pārpalikušajiem ziepju 
gabaliem līdz tīrajām vietām mazulīša Rū priekšautiņā.

Baibai Bubesai šobrīd bija līdzīgs plāns, turklāt ar noskaņojumu tam ne-
bija nekāda sakara. Viņai vienkārši bija nepieciešams uzskaitīt, savākt kopā un 
izmantot visus un ikvienu, kas šajā grūtajā situācijā varētu un gribētu sniegt 
nepieciešamo atbalstu. Un, ja negribētu, tad izkalkulēt, kas būtu tie motīvi, 
kuri viņiem liktu sākt gribēt.

Nekādām emocijām un sentimentiem te nebija vietas – uz spēles bija lik-
ta visa viņas nākotne, visi viņas plāni. Viss, kas viņai bija svarīgs. Viņa vien-
kārši nevarēja atļauties zaudēt to, ko ar tādām pūlēm bija panākusi. Ja kaut 
kādi stulbi igauņi un lietuvieši bija sadomājuši graut viņas plānus – jo sliktāk 
viņiem! Ne ar tādiem vien viņa savā mūžā bija spējusi tikt galā.

Viņas degvielas tirdzniecības pieredze un vispār viss šajā pārpratumvalstī 
piedzīvotais bija neskaitāmas reizes pierādījis un apliecinājis – ar vajadzīgo 
cilvēku atbalstu un ar īstajā brīdī iedarbinātiem kontaktiem te varēja sasniegt 
un panākt visu.

Bija noderīgie idioti, kurus varēja iesaistīt tāpat vien, tad bija tie, kurus 
nācās vārdot ar skaļām frāzēm, vēl arī tie, kurus bija iespējams tādā vai citādā 
veidā iebiedēt vai vienkārši pabaidīt. Jā, un tad vēl diemžēl bija tie, kuri Bube-
sai un viņas plāniem redzēja cauri, – un viņu atbalstu varēja tikai un vienīgi 
nopirkt. Vēlams, tūlīt, bet atsevišķos gadījumos ar pēcmaksu.

Visvienkāršākā kategorija bija tie, kurus viņa sauca par noderīgajiem 
idiotiem. Tie, kuri vienmēr bija gatavi ar atvērtām mutēm paklausīties viņas 
tekstos par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, Rietumu vērtību sistēmas ie-
viešanu un pilnveidošanu, pilnīga caurspīdīguma nepieciešamību un citām 
cildenām lietām.

To nevarēja noliegt, viņi bija tiešām nepārspējami savā naivumā un stul-
bumā. Tev, piemēram, sanāk pārdot dīzeļdegvielas vietā krāšņu kurināmo, 
bet pietiek ar desmit minūtēm, kuras tu pavadi, šiem noderīgajiem idiotiem 
stāstot par iespējamām sazvērestībām pret uzņēmējdarbības šķīstuma aizstāv-
jiem, un viņi aiziet, acis plikšķinādami un klanīdamies, lai nestu tavu viedokli 
saviem lasītājiem, skatītājiem un klausītājiem.



46        

Bubesas noderīgie idioti lielākoties bija koncentrējušies medijos, vispirms 
jau sabiedriskajā radio un televīzijā, bet pa kādam bija arī drukātajos izdevu-
mos, vispirms jau žurnālā “Irsa”. Protams, visos šajos medijos personāls bija 
ļoti atšķirīgs, bija arī nepatīkami ļaudis, kuri nespēja novērtēt Bubesas globālā 
biznesa vadītājas talantus un labumu, ko viņa spēja dot ikvienā augstā amatā.

Taču tas arī nemaz nebija vajadzīgs – pietika ar kopumā vienaldzīgu 
attieksmi no mediju vadības un pa vienam vai diviem piejaucētiem žurnā-
listiem. Lūk, attiecībā uz šiem noderīgajiem idiotiem arī bija jēga izmantot 
personalizētu attieksmi. Viņus vajadzēja reizēm kaut kur paaicināt, kaut ko 
pastāstīt, kā īpašu labvēlību piedāvāt ekskluzīvu interviju – un viss notika.

Atlika šos noderīgos idiotus, teiksim, reizi pusgadā atcerēties un uzlā-
dēt viņiem baterijas, lai viņi darītu savu darbu, kad un kā vajadzēja. Un neko 
daudz jau Bubesai arī nevajadzēja – cilvēkiem vajadzēja prasties uzdot viņai 
pareizos jautājumus, neuzdot nepareizos un nevajadzīgos, neļauties dažādiem 
nomelnotājiem un, protams, atspoguļot viņas teikto precīzi un pietiekami pla-
ši, nemēģinot tajā atrast kādas pretrunas vai nepatiesības.

Savu pirmo uzdevumu viņi bija izpildījuši tīri labi. Pārvarējusi pirmo šoku 
pēc lietuviešu un igauņu nejēgu rīcības, viņa bija devusi uzdevumu savai pre-
ses sekretārei Ilzei Kasai bez kādas runas savākt uz preses konferenci tikai un 
vienīgi viņus. Viņai nevajadzēja nekādas neskaidrības, nekādus nevajadzīgus 
jautājumus – tikai un vienīgi cilvēkus, kuri godbijīgi pavairos tālāk viņas teikto.

Ir personas, kas iejaukušās uzņēmuma valdes locekļu atlases procesā un 
arī mēģinājušas nepieļaut efektīvu dzelzceļa projekta ieviešanu! Ir personas, 
kas izdarījušas spiedienu uz uzņēmuma valdi, lai tā pieņemtu valstij neizdevī-
gus un kaitējošus lēmumus! Ir personas, kas iejaukušās uzņēmuma iepirkumu 
procesos!

Bubesa pati labi apzinājās, cik baltiem diegiem šūti izklausījās visi šie ar-
gumenti un norādes, ko viņa varēja celt galdā saistībā ar lēmumu izteikt viņai 
neuzticību. Nevarēja neizklausīties. Pati sev viņa spēja nemelot – patiesībā tie 
vispār nebija nekādi argumenti.

Bet kaut kas bija jāsaka! Viņas klusēšana tiktu uztverta par vājuma pazī-
mi – tas neradīja ne mazākās šaubas, tā tas te, šīs valsts “elitē”, bija pieņemts. 
Klusēsi, atzīsi vainu kaut nedaudz – un viss, atvadies no amata un visa pārējā.

Taču arī nosaukt konkrētus vainīgo uzvārdus nevarēja – ne tikai tāpēc, ka 
tādu vienkārši nebija, bet arī tāpēc, ka jebkura konkrēta uzvārda nosaukšana 
draudēja ar nekavējošu atbildes triecienu, iespējamiem tiesu darbiem un ko 
tik vēl ne. Vārdu sakot, ar visu, ko viņa nevarēja atļauties.
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 Nekas cits neatlika – savākt savus personiskos noderīgos idiotus, runāt ar 
viņiem no viena gala un no otra atkārtot, ka vainīgs ir kaut kas – nezin kas, tad 
atkārtot šo vēstījumu vēl vairākas reizes un cerēt, ka idiotiem neienāks prātā 
uzdot kaut vienu loģisku jautājumu.

Tas bija pārsteidzoši un neticami, bet izdevās! Jau tai pašā vakarā viņa, 
gandrīz vai neticot savām acīm, lasīja, kā vienīgā atlikusī valsts informācijas 
aģentūra kā labi ieeļļots sabiedrisko attiecību mehānisms atreferēja viņas teik-
to par vārdā nesauktajiem ļaundariem, kas savu savtīgo interešu dēļ mēģinā-
juši no amata gāzt izcilo globālā līmeņa menedžeri.

“Es apzinos, ka dažu akcionāru neuzticības izteikšanas pamats ir mana 
iniciatīva nodrošināt maksimāli efektīvu projekta vadības un koordinēša-
nas vienību, pārskatot līdzšinējo projekta ieviešanas struktūru, un manis iz-
teiktais piedāvājums par augsti integrētas projekta ieviešanas organizācijas 
modeli, ko pieprasīja arī Eiropas Komisijas Eiropas Savienības Transporta 
un mobilitātes ģenerāldirektorāts,” – ziņu lentā ievietots, šis teksts izskatījās 
jau tīri ticami.

Nu, vai atkal šis: “Baltijas valstu kopuzņēmuma “Way Baltica” valdes 
priekšsēdētāja Baiba Bubesa uzņēmuma vadībā saskārusies ar atsevišķu kom-
pānijas padomes locekļu un patieso labuma guvēju pretdarbību “Way Baltica” 
projekta pamatnostādnēm. “Way Baltica” padomei uzņēmuma valde ir neērta 
izpildvara, jo nav pakļāvusies spiedienam un centusies nodrošināt efektīvu 
“Way Baltica” projekta ieviešanu.”

Vārdu sakot, noderīgie mediju idioti savu darbu izdarīja, toni uzdeva 
un visiem, kam vajag, pavēstīja – Baiba Bubesa tāpat vien padoties netaisās, 
nē, viņa ir gatava cīnīties līdz pēdējam. Tāda arī bija noderīgo idiotu galvenā 
funkcija. Ak, ja ar to būtu gana – bet diemžēl nebija vis.

Šo toni varēja ņemt, bet varēja arī neņemt vērā tie, no kuriem bija tieši 
atkarīgs – saglabās Baiba Bubesa savu amatu vai nesaglabās. Viņi labi zināja 
cenu šim “mediju noskaņojumam” – to varēja ņemt un varēja arī neņemt vērā, 
viss bija atkarīgs no citiem argumentiem.

Protams, viņiem “Way Baltica” projekta virzības ātrums, finanšu līdzekļu 
tērēšanas efektivitāte un beigu beigās arī paša būvējamā dzelzceļa efektivitāte, 
saimnieciskie rezultāti un noderīgums vai nenoderīgums valstij interesēja tik-
pat maz, cik pašai Bubesai.

Taču viņa droši zināja: bija pilnīgi konkrēti kabineti un citas, daudz ne-
formālākas apspriežu telpas, kurās igauņu un lietuviešu lēmums atstāt pēdas 
nospiedumu uz “Way Baltica” izpilddirektores Baibas Bubesas pēcpuses tika 
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vērtēts tikai un vienīgi kā iespēja. Iespēja savu nostāju šajā jautājumā pārdot 
par pilnīgi konkrētiem labumiem.

Bubesa labi zināja, kur, kad un kādā sastāvā bija pieņemts lēmums par 
viņu kā kandidāti uz izpilddirektores amatu. Nē, tas nebija ne zoodārzā, ne 
Antonijas ielā, bet būtība no tā nemainījās – amatu viņa bija ieguvusi tāpēc, ka 
tie, kuru rokās bija izšķirīgā loma šī lēmuma pieņemšanā, bija izrādījušies ga-
tavi šādu lēmumu pieņemt apmaiņā pret noteiktiem labumiem no tiem, kuru 
kreatūra viņa bija.

Tagad… tagad viss būs tieši tāpat. Atšķirība no situācijas pirms diviem 
gadiem bija tikai viena, toties būtiska – viņas toreizējie aizstāvji un bīdītāji pa 
šo laiku bija pamatīgi sašļukuši; ne viņiem vairs bija īstas vēlēšanās, ne motīvu, 
ne resursu, ne visparastākās gribas. Pārdos viņas amatu par sviestmaizi – un 
vēl priecāsies par veiksmīgo darījumu!

Atlika tikai viens – pamēģināt ņemt likteni pašai savās rokās. Galu galā 
tieši viņa pašlaik bija tas cilvēks, kurš oficiāli vadīja piecus miljardus vērtu 
projektu. Turklāt tie bija pieci miljardi tikai pašlaik – kam citam, ja ne viņai 
bija labi zināms, ka tuvāko gadu laikā dzelzceļa projekta izmaksas vēl būtiski 
pieaugs, arī no triju valstu budžetiem pieprasot vēl pāris miljardus.

Ja reiz viņa bija tik izcila menedžere – un viņa patiešām tāda bija, par to 
nevienam nevarēja būt šaubu! –, tad kāpēc viņa nevarēja no vienkārša bandi-
nieka pārvērsties par pilnvērtīgu spēlētāju? Viņai bija, ko piedāvāt! Visi līdzši-
nējie iepirkumi bija tīrās kapeikas, salīdzinot ar to, kas bija priekšā. Vajadzēja 
tikai īstās lietas piedāvāt īstajiem cilvēkiem, un viņa spētu ne tikai saglabāt 
savu amatu. Nē, tas varēja būt arī lielisks praktiskais tramplīns viņas lielā plā-
na īstenošanai!

Bija tikai viens sīkums. Daudz ko dzīvē viņa bija darījusi – melojusi, krā-
pusies, intrigojusi un atkal melojusi, bet šādu sarunu risināšana – tas viņai bija 
kas nebijis. Ko tieši teikt, kā izteikt piedāvājumu? Ko piedāvāt? Un ar ko vispār 
sākt runāt?

Nacionāļus viņa neieredzēja ne acu galā: jā, tie bija pērkami ar visām ķe-
skām, taču arī stulbi bez sava gala. Zemnieki un viņu satelīti bija prātīgi ļaudis, 
bet jau atkal – ar ko tieši runāt un ko solīt? Zvanīt Embergam? Vai kādam 
citam? Galu galā satiksmes joma pašlaik bija viņējā.

Jā, un vēl taču bija arī Kušakovs ar Durbanoviču: esot šķietamā opozīcijā, 
viņi ar “Saticību” tomēr atkal un atkal vajadzīgos jautājumos spēja vienoties 
ar valdošo koalīciju. Kāpēc lai Bubesas jautājumā viss nevarētu notikt tikpat 
veiksmīgi?
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Beigu beigās viņa tomēr apstājās pie saviem vecajiem draugiem no “Vie-
nības”. Protams, vārgi un sašļukuši viņi bija, taču līdz vēlēšanām vēl ar vairā-
kiem ministru posteņiem. Jaunais partijas vadītājs Košeradens bija praktisks 
cilvēks, un tas, ka viņš ātri bija atradis kopīgu valodu ar iepriekšējo kasieri – 
oficiāli ģenerālsekretāra amatā esošo Arti Pamparu –, bija ļoti zīmīgi. Jā, bija 
pienācis laiks ņemt savu likteni savās rokās!
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5. nodaļa. Aleksandrs Miklass

ради краткости
рабы отсекают лишнее
от любой горы
где август видел столп
или колонну
там получился дактиль
две стопы и длинная кость
пишу об этом
чтобы скрыть злость

метеорологи и пифии
в ночь на среду
предвещают заморозки
ок гугл
скажи
а будут осадки
третий день сплю на полу
как можно дальше
от воды и обмана

самые любимые
всегда нелюбимее тех
всех прочих любимых
и если есть бог
и у него есть справка
отдели от любви
ненависть и вожделение
живи на холме
смотри на лес и реку
опасайся пауков
и бойся крыс…
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Dzīvo uzkalnā, raugies uz mežu un upi, bet, pats galvenais, – piesargies 
no zirnekļiem un baidies no žurkām. Jā, tas nu bija ļoti precīzi. Tieši tāpēc arī 
viss bija aizgājis pilnīgā pakaļā, ka viņš ar zirnekļiem bija mēģinājis draudzē-
ties un žurkām pat uzticējies.

Krieviski šo vietu, kur viņš sajutās nonācis ar katru gadu aizvien pārlieci-
nošāk, sauca citādi, izteiksmīgāk, bet lai nu būtu latviski. Aleksandrs Miklass 
bija krievs un rakstīto latviešu valodu tā arī īsti labi nebija apguvis, taču laiku 
pa laikam pieķēra sevi, ka noteiktās situācijās pat domā latviski.

Vienīgi dzejoļus, kaut kur no augšas diktētus, viņš joprojām sadzirdēja, 
sajuta un pierakstīja krieviski. Un, tā kā bija dažus desmitus atdevis tulkot lat-
viski, pie sevis smīkņāja – cik grāmatām viņš nebija tā vai citādi stāvējis klāt, 
bet pats būs sarakstījis tikai vienu un to pašu latviski.

Ja tik tiešām būs sarakstījis… Laiku pa laikam viņam bija sajūta, ka nāka-
majā rītā viņš varētu vienkārši nepamosties. Vajadzēja, ļoti vajadzēja vienreiz 
mest mieru alkoholam un visam, kas ar to saistīts, bet to viņš vienkārši nespē-
ja. Vai nu tā bija mūžīgo mierinājumu pieprasošā melanholiskā krievu dvēsele 
vai gluži parasta atkarība, bet tiešām nespēja.

Kādreiz, tajos sensenajos labajos laikos, viņš dzēra daudz mazāk, daudz 
retāk, daudz īpašākos gadījumos. Turklāt nevis izmisuma vai pat dienišķas ne-
pieciešamības dēļ, bet tagad tik sen neizjustās reibinošās sajūtas dēļ – ka viss 
ir lieliski un būs vēl lieliskāk. Ka priekšā ir tik daudz lielisku lietu – darāmu 
un izdarāmu.

Deviņdesmito gadu sākumā tā arī bija, bez kādiem jokiem. Viņš bija jauns, 
enerģisks, talantīgs – un šo talantu arī novērtēja cits redaktors un izdevējs pēc 
cita. Viņš varēja atļauties tik ļoti daudz, un viņam apkārt bija tādi paši ener-
ģiskie, talantīgie un jaunie.

Tiesa, jau pēc dažiem gadiem darbošanās presē viņam pamazām sāka 
apnikt. Kaut avīzes, salīdzinot ar mūsu laikiem, bija gandrīz vai visvarenas, 
aizvien biežāk sāka šķist – lai kaut jel ko sasniegtu, bija jāpieliek nesamērīgi 
daudz pūļu. Un arī rezultāti nebūt nebija garantēti.

Bet gribējās ātrāk un vairāk, galvenais – efektīvāk. Gribējās būt nevis tam, 
kas procesus novēro, bet tam, kas tos vada. Nē, ne tam, kas stāv kuģa priekšgalā 
vai vicina karogu uz barikādēm, ne tam, kas iekasē visu slavu par paveikto, – nē, 
tas viņam nebija tik nozīmīgi. Pat vispār nebija kaut cik svarīgi. Lūdzu, stāviet 
un viciniet, cik uziet.

Viņa kaislība bija cita – būt tam, kas viedi vada slavas alcējus, priekšgala 
stāvētājus un karogu vicinātājus. Pat ne stūrmanim, bet tam, kas ir iepriekš sa-
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stādījis kartes un nospraudis maršrutus. Tam, kurš ir visgudrākais, kurš ir visu 
izdomājis un pārdomājis, kuram ir zināšanas un pieredze, un daudz, daudz 
radošu ideju. Kurš zina, kas notiks vismaz piecus gājienus uz priekšu, ja ne 
visus desmit.

Viņš pat nepamanīja, kad un kā pie viņa atnāca un cieši pielipa apzīmē-
jums “polittehnologs”. Taču, kad pamanīja, bija gandrīz vai lepns – tas ļoti labi 
atbilda viņa dziļākajām vēlmēm. Cilvēks, kurš savā jomā ir augstākās raudzes 
profesionālis. Cilvēks, kurš zina un spēj savas zināšanas iemiesot reālos dar-
bos. Kurš spēj mainīt pasauli.

Vairākus gadus viss gāja ļoti labi, pat lieliski. Varbūt arī pasaule nemainī-
jās tik strauji, kā būtu gribējies. Taču lietas gāja uz priekšu, lietas notika, viņš 
bija klāt procesos, pie lēmumu pieņemšanas, un tas gadījās aizvien vairāk un 
biežāk. Viņa padomos ieklausījās aizvien biežāk.

Ar līdzjūtīgu smaidu viņš noraudzījās uz saviem bijušajiem preses ko-
lēģiem, kas joprojām pārtika no oficiālajām ziņām un aizvien attālinājās no 
vietām, kur lēmumi patiešām tika pieņemti, un cilvēkiem, kuri tos pieņēma. 
Protams, viņš paziņām palīdzēja, kad varēja, bet – jā, viņi jau bija cilvēki no 
nedaudz citas pasaules.

Viss bija kārtībā arī ar praktiskākām lietām. Protams, miljonus ar procesu 
vadīšanu un padomu došanu šajā mazajā valstī pelnīt nevarēja, taču nauda 
vienalga bija pilnīgi cita nekā preses darbā – pietika un vēl palika pāri, kas 
viņa iepriekšējo kolēģu lokā bija liels retums. Turklāt arī to nopelnīt varēja 
nesalīdzināmi vieglāk.

Varbūt tieši šis vieglums bija tas, kas ieperinājās visas tagadējās situācijas 
pašā iedīglī? Pat ne iedīglī, bet iedīgļa iedīglī? Vai arī viņš vienkārši nebija 
radīts ilgam, sistemātiskam darbam? Nebija paredzēts, lai pedantiski ņemtos 
ar katru nožēlojamu sīkumu, kas tikai novērsa uzmanību no lielām lietām? Jo 
sīkumiem bija domāti citi ļaudis – bez spējām un vēriena.

Tieši tā atgadījās pirmās lielās nepatikšanas. Labi, ne īsti lielas, tomēr ne-
patikšanas – viņš nebija pieradis pie šādām neveiksmēm un neveiksmēm vis-
pār. Viss bija gājis lieliski, un tad pēkšņi…

Viņa klients kaut kādā ziņā bija viņam līdzīgs – tikpat ambiciozs, tikpat 
pilns, varbūt pat vēl pilnāks ar pasaules mainīšanas plāniem, kuros gan gal-
venā loma bija viņam pašam. Jā, atšķirībā no Aleksandra dumjš kā pēdējais 
zābaks, toties totālo intelekta trūkumu klients kompensēja ar satriecošu ener-
ģiju. Turklāt viņam bija ne tikai nauda, bet arī gatavība šo naudu tērēt savu 
lielo plānu īstenošanai.
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Šo perspektīvo klientu viņš tad arī sāka vadīt un būtu sekmīgi aizvadījis 
varbūt pat ļoti tālu, ja ne sīka kļūdiņa, kas klienta acīs viņu vienkārši iznīcinā-
ja. Tā, ka nekāda atpakaļceļa nebija un nevarēja būt.

Klientam bija sarunāta intervija žurnālā “Latvijas Laiks”. Nebija viegli ne 
žurnāla snobiskajiem, kaut arī pa malu malām pēc naudiņas dīcošajiem psei-
dointeliģentiem iestāstīt, cik interesanta varētu sanāk saruna ar viņa klientu, 
ne attiecīgi noskaņot pašu klientu. Nebija viegli, bet viss izdevās.

Precīzāk, viss bija ļoti labi līdz pat brīdim, kad – kā nu sanāca, kā ne – 
neizdevās izdarīt tā, lai žurnālā parādītos nedaudz pielabots un piekoriģēts 
intervijas teksts. Pavisam godīgi runājot, vienkārši nesanāca tekstu pārlasīt. 
Piemirsās. Vai šķita, ka nav vajadzīgs. Nu jā, nebija viņš radīts šādiem ikdie-
nišķiem, prozaiskiem sīkumiem.

Rezultāts bija… lai nu kāds, bet noteikti leģendārs. Klients paņēma jauno, 
vēl pēc tipogrāfijas krāsas smaržojošo žurnālu, atšķīra un izlasīja savus vārdus: 
“Sieviete, piemēram, es zinu, ka gados četrdesmit var būt daudz pievilcīgāka 
nekā tā meitene ar divdesmit. Tas nenozīmē to, ka es saku, ka kāds ir nesmuks, 
bet, redziet, sievietes smukumam ir jānāk no iekšām…”

Izlasīja un pirmajā brīdī neko arī neteica, jo patiešām tā arī bija teicis un 
patiešām bija dumjš kā korķis. Taču cilvēkveidīgajam korķim piemita talants 
ieklausīties apkārtējos, sadzirdēt viņu viedokli un izdarīt secinājumus. Pro-
tams, nebija grūti izdarīt secinājumu no vispārējā izsmiekla viļņa, kas gāzās 
pār klienta īsi nofrizēto, traki kantaino galvu…

No šī atgadījuma vajadzēja izdarīt secinājumus – un Aleksandram šķita, 
ka viņš tos patiešām ir izdarījis. Taču tieši pēc šīs reizes viņu pirmoreiz pie-
meklēja īsts un pamatīgs plosts vislabākajās krievu tradīcijās. Viņš dzēra, dzēra 
un vienkārši nevarēja apstāties. Likās – ķibele vienkārši jānoslīcina. Vai arī – ka 
vēl tikai dažas glāzītes un atnāks apziņa par to, kas un kā jādara pareizi.

Neatnāca. Atnāca jauni projekti un jauni panākumi, bet nāca arī jaunas 
kļūdas un vilšanās. Tā, it kā pirmā neveiksme būtu pavērusi līdz tam cieši 
aizvērtus vārtus.

Izgāzās no Krievijas aizgūtais televīzijas “politisko masku” projekts – iz-
rādījās, ka latviešiem ne tikai nav lāga humora izjūtas, bet arī kaut vai tikai 
dažu cilvēku, kas spētu regulāri sacerēt smieklīgus jokus.

Vēl pēc tam izrādījās, ka arī doma nolikt pie Brīvības pieminekļa pāris 
melnādainus jaunekļus Latvijas armijas formās, lai šādā veidā jaunas partijas 
reklāmā norādītu uz ekonomisko imigrantu draudiem, gan bija radoša un pat 
skaista, tomēr atkal kaut kas nebija līdz galam pārdomāts. Atkal sekoja kārtējā 
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pasauli mainīt gatavā klienta zaudēšana, atkal plosts, atkal eksistenciālās pār-
domas.

Taču sliktākais bija tas, ka gadu pēc gada viņam aizvien vairāk sāka pie-
lipt neveiksminieka slava. Nē, ne jau tāda, ka šis salaidīs dēlī visu, pie kā pie-
ķersies, bet… Labi, tāda gan arī, bet par to viņš īpaši neuztraucās – muļķu un 
skauģu pasaulē pietika, nebija nekādas jēgas viņus ņemt vērā.

Viņu uztrauca cita slava – ka viņš nespēj visu pārdomāt un izdomāt. Ka 
viņš neko reāli nespēj mainīt. Ka viņa panākumi ir mizerabli. Ka viņš gluži 
vienkārši nav pietiekami efektīvs. Ka vienmēr paliek nepadarīts kaut kas tāds, 
kas pārsvītro visas labās ieceres un plānus…

Tas nebija nekas taustāms, taču gaisā virmoja, un sekas bija jūtamas. Ie-
priekš atlika vienam projektam beigties un vienam klientam pazust, lai vietā 
jau stāvētu trīs citi. Taču pienāca brīdis, kad viņš ar izbrīnu pamanīja – pie 
virtuālajām durvīm neviens neklauvēja. Nedēļu, divas, trīs.

Lieki teikt, ka tas ietekmēja gan plostu biežumu un intensitāti, gan visu, 
kas ar to saistīts, – ģimene šķīda pa visām šuvēm, lielā nauda vienā mirklī 
pārvērtās par bezdibenīgu beznaudu. Un pāri visam sajūta, ka neko lāga viņš 
nav spējis šai pasaulē mainīt un tā arī palicis tikai neveiksmīga ziņu aģentūras 
redaktora līmenī.

Bet tad atnāca lielā iespēja. Venpilī jau kādu laiku bija sācies vietējo pri-
hvatizatoru kariņš: kamēr truba bija pilna un visiem visa bija gana, uz tās sē-
dētāji spēja apvaldīt katrs savas ambīcijas. Taču, tikko izrādījās, ka neformālais 
vadonis Aivars Embergs Maskavā visu ir salaidis dēlī un reizē ar naftas strau-
mi pārstājuši plūst arī zaļie papīrīši, vīri pēkšņi atmodās.

Izrādījās, ka gan prastā lauku seja Olafs Verķis, gan viņa kompanjoni Igors 
Stoks un Oļegs Švecovs ir trakoti principiāli ļaudis ar savu pašcieņu un ko tik 
vēl ne. Apsīkstot naudas straumēm, viņi viens pēc otra pieminēja Embergam 
visas kļūdas un visus pāridarījumus. Atsevišķi pa vienam viņi mazā napoleoni-
ņa priekšā neuzdrīkstētos pat balsi pacelt, bet bariņā bija sajutušies spēcīgāki.

Aleksandram jau iepriekš bija sanākusi darīšana ar pārīti no jaunizcepta-
jiem opozicionāriem, un neko labu par tiem viņš teikt nevarēja. Taču izrādījās, 
ka aiz šiem sīkmanīgajiem, prastajiem ļautiņiem, kurus likteņa pirksts īstajā 
brīdī bija nolicis vietā, kad priekšā nomesto graudu būtu uzknābusi visaklākā 
vista, stāv arī nopietns cilvēks.

Oļegs Klepanovs bija vienīgais, kuru Embergs uzskatīja par sev līdzīgu. 
Vienīgais, uz kuru neatļāvās bļaut, vienīgais, kura klātienē pievaldījās un izti-
ka bez savas ebreju–čigānu sakņu izrādīšanas, kā to reiz citu klātienē bija ap-



55        

zīmējis pats Klepanovs. Viņa daļas ofšoru ķēdēs bija vislielākās, un ieklausījās 
viņā arī tāpēc, ka viņš tiešām bija cilvēks ar smadzenēm un intelektu.

Tieši Klepanovs tad arī izrādījās Miklasa lielā iespēja uz vairākiem ga-
diem. Pasauli mainīt nebija izdevies, toties Klepanovs bija maksātspējīgs, pat 
ļoti maksātspējīgs. Un vēl viņam piemita arī kāda Aleksandram īpaši simpā-
tiska īpašība – viņu varēja pārliecināt arī par, skaidru valodu runājot, visšaubī-
gākajiem un riskantākajiem politisko un mediju investīciju projektiem.

Nākamie gadi bija lieliski – “oligarhu kariņš” noritēja tā, ka spalvas vien 
putēja, un cerībā uz drīzu iznākumu un nozīmīgāko Venpils uzņēmumu pār-
ņemšanu budžetus nežēloja ne viena, ne otra puse. Cīniņa karstumā abas pu-
ses investēja advokātos, apsardzē, kampaņās, politiķos, medijos, organizācijās 
un kur tik vēl ne.

Advokāti un apsardze bija atsevišķas izdevumu pozīcijas, ar ko Aleksan-
dram nebija nekādas tiešas darīšanas, savukārt visā pārējā viņš diezgan ātri kļuva 
par Klepanova labo roku. Jau atkal viss negāja perfekti, taču ilgāku laiku visas ķi-
beles un neveiksmes varēja norakstīt uz Emberga un viņa “draugu” aktivitātēm. 
Jā, un uz to, ka gluži vienkārši ir vajadzīgs investēt vēl vairāk pūļu un naudas.

Iepriekš Aleksandrs dzēra, lai kaut kā notrulinātu neveiksmju asumu un 
mēģinātu sagaidīt balsi no augšas. Toties tagad brīžam slodze un stress bija tik 
pamatīgi, ka dienišķā vakara deva, kas reizēm plūstoši pārgāja arī rīta devā, 
bija gluži fiziski nepieciešama.

Bija reizes, kad viņš vienkārši nespēja parādīties darbā. Bija reizes, kad tika 
palaista garām kāda svarīga tikšanās vai lēmuma pieņemšana. Nekādu briesmī-
gu seku nebija, bet Klepanovs pēc kāda laika par Miklasa mazo vājību, protams, 
uzzināja. Uzzināja un neko neteica. Sakiet, ko gribat, bet viņš bija liels cilvēks ar 
vīziju un vērienu – un ne jau tikai savā vājībā uz “Aston Martin” automašīnām.

Taču pat liels cilvēks ir spiests samazināt vērienu, ja pasaule nostājas pret 
viņu. Kaut ko Klepanovs tomēr nebija aprēķinājis, kaut kur bija kļūdījies savu 
un pretinieka izredžu aplēsēs. Ilgus gadus kariņu bija nodrošinājusi to uzņē-
mumu slaukšana, kurus Emberga opozicionāriem bija izdevies izraut no viņa 
kontroles. Tomēr beigu beigās, zaudējis lielāko daļu paša resursu, mazais vīre-
lis juristu kariņā tomēr svinēja kaut ko attāli līdzīgu uzvarai.

Tas vēl būtu nosacīti mazākais ļaunums. Gandrīz desmit gadus pēc kari-
ņa sākuma pienāca brīdis, kad kādā aprīļa dienā Klepanova mājās un vēl virk-
nē ar viņu saistītu objektu notika kratīšanas. Tās bija apmēram tādas pašas, 
kādas savulaik bija sarīkotas pie Emberga, atšķirība bija vien tā, ka Klepanovu 
personiski šis “masku šovs” neķēra un kamerā viņš nenokļuva.
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Tomēr tas bija ne tikai beigu sākums, bet pavisam īstas beigas. Jau vai-
rākus mēnešus pirms tam Klepanovs bija kļuvis, maigi izsakoties, diezgan 
dīvains. Ja tas būtu iespējams, Aleksandrs teiktu, ka vienmēr nopietnais, solī-
dais, izturētais vīrs, kurš nekad neaizmirsa apsveikt jubilejās pat attālus kolē-
ģus, ir vienkārši samainīts pret kādu citu – viņam svešu cilvēku.

Kratīšanas šo cilvēku padarīja jau galīgi nepazīstamu, un pienāca brīdis, 
kad, neizpildījis virkni apņemšanos un palicis Miklasam parādā krietni pa-
daudzus desmitus tūkstošu eiro, viņa patrons gluži vienkārši pačibēja. Tas ir, 
ne jau pavisam pačibēja, bet kļuva nepazīstams. Attiecības tika sarautas vis-
brutālākajā veidā – iepriekšējais Klepanovs kaut ko tādu nebūtu atļāvies pat 
pret sētnieku.

Šī bija pirmā reize, kad Miklasa vājība jau prasīja mediķu iejaukšanos, 
turklāt runa bija nevis par parastu nocelšanu no plosta, bet par vairākām ne-
dēļām specializētā, ar nervu slimību ārstēšanu saistītā medicīnas iestādē. No 
tās viņš iznāca it kā apārstēts, bet patiesībā – sagrauts.

Sagrauts gan bija arī Klepanovs. Pēdējās ziņas, ko par savu bijušo bosu 
saņēma Miklass, bija pavisam savādas. Vienmēr tik prātīgais un apdomīgais 
cilvēks kaut kādā prāta aptumsuma brīdī bija visu atlikušo mantu pārrakstījis 
uz jaunu, smuku zaķi. Savukārt zaķis bija izrādījies ne tikai jauns un smuks, 
bet arī apķērīgs, savācis visu, kas vien Klepanovam bija palicis pāri, un tagad 
šim pārsūtīja pāris tūkstošus eiro mēnesī – lai gluži nenomirst badā.

Miklasam gan negāja daudz labāk. Ģimene bija izjukusi uz neatgrieša-
nos, bijusī sieva sev paņēma pat suņus. Ar naudu viss bija tik slikti, ka nācās 
lūgt saviem kādreizējiem preses paziņām aizdot pāris tūkstošus, lai samaksātu 
parādu par gāzi, un bija skaidrs, ka vajadzēs šķirties arī no Jūrmalas savrup-
mājas. Bet pats sliktākais – šķita, ka nu jau par neveiksminieku uzskata un ar 
žēlumu viņā nolūkojas ikviens draugs un paziņa.

Protams, viņš bija cīnītājs. Vismaz vēlējās par sevi tā domāt, lai gan zi-
nāja, ka ir no tiem cīnītājiem, kuriem noteikti ir vajadzīgas arī uzvaras. Kat-
ram varēja gadīties pakrist, bet viņš vēl bija gatavs piecelties. Katru dienu viņš 
modās ar domu, ka šodiena beidzot varētu atnest ko jaunu, – un katrs vakars 
atnesa jaunu vilšanos.

Tomēr mieru viņš nemeta. Viņš tikās ar cilvēkiem, no kuriem vēl pirms da-
žiem mēnešiem būtu turējies pa gabalu. “Saviem” mediju cilvēkiem viņš izplatī-
ja ziņas, par kurām pietiekami skaidri zināja – tās uzklausījuši, viņi nemanāmi 
saviebsies neizpratnē. Bet viņš mēģināja būt vajadzīgs. Viņš mēģināja darboties. 
Viņš pamēģināja uzrakstīt pat pāris projektu – bet, protams, neveiksmīgi.
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Mēneši gāja, un viss kļuva tikai sliktāk. Vēl divas reizes viņam nācās pa-
būt psihiatriskajā klīnikā – paša interesēs. Liela daļa agrāko paziņu no viņa 
vairījās, bijusī Klepanova “pielipējzivs”, kādreizējais politiķis Jānis Murkāns, 
pat uz ielas bija izlicies nepazīstam. Varēja gan arī nepazīt – dažu mēnešu laikā 
Miklass bija zaudējis trīsdesmit kilogramus svara, bijusī sieva viņam atklāti 
bija pajautājusi: vai tev nav vēzis?

Beidzot kaut kas tomēr parādījās, paradoksālā kārtā atkal saistībā ar to 
pašu Venpils kariņu, tikai nu jau tā bija veca dziesma nedaudz jaunās skaņās. 
Patiesībā tas bija ļoti smieklīgi – redz, kā viss dzīvē iegrozās. To viņš spēja no-
vērtēt arī savā pašreizējā stāvoklī.

Sākoties Venpils kariņam, mazā Aivara pretinieki bija sagrūduši prokura-
tūrā tik daudz dokumentu un cita veida pierādījumu, ka kratīšanām un aiztu-
rēšanām likumsakarīgi sekoja īpašumu aresti. Taču īpašumi bija gana savda-
bīgi – tās nebija naudas kaudzes, pilis un ekskluzīvas automašīnas, par kurām 
Latvijas tiesībsargāšanas iestādēm bija skaidrība, kā tādas apķīlāt un kur likt.

Nē, šajā gadījumā bija runa par kapitāldaļām desmitos un pat simtos 
vietējo un ārzonas uzņēmumu, un tos visus vajadzēja pārvaldīt un kontrolēt. 
Neko tādu nejēdza ne prokuratūra, ne Korupcijas apkarošanas birojs, ne kāda 
cita tiesībsargāšanas iestāde.

Tā nu Ģenerālprokuratūra pieņēma lēmumu, kas tai tobrīd šķita vissa-
prātīgākais, – uzticēt Emberga īpašumu pārvaldīšanu tam cilvēkam, kura no-
devība arī bija radījusi iespēju izvirzīt apsūdzības “Venpils oligarham”.

Ja bija kāds cilvēks, pie kura viņa mūža lielā iespēja bija atnākusi pati un 
vēl uzstājīgi pieklauvējusi pie durvīm, tad tas bija Šveices advokāts Rūdolfs 
Veroni. Tieši pie viņa treššķirīgā birojiņa durvīm deviņdesmito gadu sākumā 
pilnīgi nejauši bija pieklauvējusi neliela kompānija, starp viņiem arī angliski 
ne bū, ne mē nerunājošais provinciālais Venpils ūsainis Embergs.

Kompāniju bija piemeklējusi pavisam svaiga atklāsme, ka līdzšinējās pri-
mitīvās shēmiņas savu, no Latvijas likumdošanas viedokļa raugoties, neliku-
mīgo un vienkārši zaglīgo ienākumu plūsmu slēpšanai nekur neder un ka, 
visiem saprotami izsakoties, ir vajadzīgs ofšors. Un ne viens vien.

Rezultātā nākamajos gados ar Veroni un vēl citu juridiskās jomas profe-
sionāļu palīdzību tika uzbūvēts ofšoru un citu kompāniju tīkls, kuru galvenais 
mērķis bija viens – slaukt Venpils uzņēmumus un darīt to tā, lai šo miljonu 
nonākšana Emberga un kompanjonu kontos paliktu nemanīta.

Tā tas gāja līdz pat oligarhu kariņa sākumam, precīzāk, pat ne sākumam, 
bet brīdim pāris gadus vēlāk, kad advokāts Veroni nonāca grūtas izvēles priek-
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šā. Viņš varēja turpināt būt uzticīgs Embergam – savam “labdarim numur 
viens” –, bet varēja arī izvēlēties viņa pretinieku nometni.

Rezultātā šveiciešu advokāts izvērtēja riskus un Embergu primitīvi uz-
meta. Pat ne vienkārši uzmeta – visas viņa tumšās lietas Latvijas tiesībsar-
gāšanas iestādēm pasniedza, tā sacīt, uz paplātes. Savukārt par to saņemtais 
atalgojums bija tiešām karalisks – Veroni tika oficiāli iecelts par visas arestētās 
Emberga mantas pārvaldītāju valsts interesēs.

Latvijas valsts uzvedās tradicionāli un par arestēto mantu īpaši nelikās ne 
zinis, dodot iespēju advokātam piepildīt faktiski jebkuru savu vēlmi un iegri-
bu. Vīnu kolekcijas, privātās lidmašīnas, ekskluzīvas viesnīcas – tas viss tagad 
bija viņam iespējams un pieejams jebkurā apmērā.

Raugoties uz to, kā streso mazais Aivars, nespēcīgi noraugoties šajās sava 
bijušā rokaspuiša dzīrēs, Miklass nevarēja neatzīt savdabīgo Dieva Tā Kunga 
humora izjūtu. Viens zaglis varēja tikai noskatīties, kā cita veida zaglis izplen-
derē viņa savulaik rūpīgi un centīgi sazagto…

Taču, kad tuvojās kārtējās vēlēšanas un otrais zaglis – proti, advokāts Ve-
roni – nolēma izmantot Miklasa pakalpojumus, Aleksandrs, protams, nevarē-
ja atteikties. Pēc ilgiem bezcerības mēnešiem šis bija pirmais cerību stariņš – 
iespēja parādīt, ka viņš ir tas pats vecais augstākā līmeņa polittehnologs, kurš 
zina, kā ir labāk, un arī spēj to izdarīt.

Personisko finanšu jomā dzīve patiešām uzlabojās, – pēc visiem šiem 
melnajiem mēnešiem Aleksandram atkal bija stabili, turklāt pietiekami cie-
nījami ienākumi. Bet tas, kas bija vēl svarīgāk, – viņam atkal bija reāla iespēja 
organizēt, tikties, nokārtot un organizēt. Vismaz šķita, ka bija.

Jā, šķita… Vilšanās atnāca ātri. Izrādījās, ka viņš nebija vienīgais piesais-
tītais. Pie Veroni pupa bija piesūcies milzīgs lērums dažādu gudrinieku. Tur-
klāt gandrīz visiem viņiem atšķirībā no Miklasa nebija nekādu vēlmju kaut ko 
reāli izdarīt, kaut ko mainīt, kaut ko panākt.

Nē, šiem personāžiem bija pilnīgi cita un ļoti primitīva vēlme. Visi šie 
Ginti Pederi un līdzīgie vēlējās tikai vienu – nopelnīt. Pat ne nopelnīt, bet 
vienkārši nošķīt no Veroni visu, ko vien bija iespējams, tai pašā laikā nedarot 
neko tādu, kas varētu saniknot Embergu un viņa politiskos kompanjonus. Jo 
agri vai vēlu vēlējās pašķīt arī no viņiem.

Līdz ar to visi Aleksandra sacerētie lieliskie un labi pārdomātie plāni, lai 
ar Veroni naudu pašvaldību vēlēšanās kārtīgi piežmiegtu Embergu un pabals-
tītu viņa oponentus, izplūda caur pirkstiem. Vienai bezjēdzīgai runāšanai se-
koja nākamā, tad vēl un vēl nākamā.
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Gāja nedēļas un mēneši, savu naudu no Veroni kompāniju tīkla Miklass 
gan saņēma, taču darbi uz priekšu negāja. Viņš bija daudz ko tiešām vērtīgu 
pasūtījis, daudz ko noorganizējis un nokārtojis – un nu tas viss lidoja pakaļā. 
Tā, ka žvīkstēja vien.

Jau tas viņa stāvoklī bija ārkārtīgi nepatīkami, taču vēl traģiskāk bija tas, 
ka uz priekšvēlēšanu kampaņu viņš, noticējis Veroni apņēmībai un naudas 
makam, bija piesaistījis virkni profesionāļu, kuri ticību viņa dotajam vārdam 
bija saglabājuši vēl no vecajiem, labajiem laikiem. Tagad viens pēc otra aizvien 
atklātāk vīpsnāt sāka arī tie.

Vīpsnāšana pārauga nīgrā rezignācijā – jo cilvēki galīgi nebija dumji un 
ļoti labi redzēja, ka no “antiemberga kampaņas” nekas prātīgs nesanāk, ka viss 
plīst un jūk, un izgaist bez kādas jēgas. Aizvien biežāk Aleksandram radās sa-
jūta, ka kaut kādā mistiskā veidā Embergs ir uzpircis lielu daļu Veroni tuvāko 
izpalīgu, lai tie sabotētu visu, ko vien var.

Līdz pat pēdējam pirmsvēlēšanu mēnesim vēl palika cerība, ka pēkšņi 
kaut kas mainīsies, – jo vēl jau varēja sasteigt, vēl varēja šo to reālu izdarīt. 
Bet nē – muļļāšanās un minstināšanās turpinājās līdz pat pēdējai nedēļai, un 
rezultāts bija likumsakarīgs. Embergs palika savā vietā, viņa opozicionāri – 
savās, nu, bet Miklass varēja atgriezties, no kurienes nācis.

Patiesībā viss bija vēl sliktāk. Protams, Aleksandrs bija nopelnījis pietie-
kami, lai tuvāko pusgadu par iztiku varētu neuztraukties. Taču bija arī kas 
svarīgāks – reputācija. Lai gan vainīgi šoreiz neapšaubāmi bija visi parazīti 
Pederi un pārējie, viņš nešaubījās – tas, kas saglabāsies, būs viedoklis par viņu 
kā mūžīgo neveiksminieku. Par lūzeri Miklasu.

Jā, protams, nevajadzēja viņam mēģināt draudzēties ar zirnekļiem un uz-
ticēties žurkām, lai cik izmisīga arī būtu bijusi situācija. Bet – kas izdarīts, tas 
izdarīts, un nevienu citu viņš nevarēja vainot par to, kādā pakaļā bija nonācis. 
Pats, pats, pats…

Savus rīta divsimt viņš jau bija izdzēris. Diena izskatījās tieši tāda pati 
kā iepriekšējā, vēl iepriekšējā un arī tās pirms tam – kāpēc gan neiedzert vēl 
simtiņu, tad redzēs, kā ies? Taču iezvanījās telefons, kas pēdējā laikā par sevi 
atgādināja tikai labi ja pāris reizes dienā.

Dīvaini – šī cilvēka numurs Aleksandram telefonā bija ierakstīts kopš 
senseniem laikiem, taču viņš neatminējās, ka būtu kādreiz ticis uzrunāts. Kār-
tības labad nogaidījis četrus signālus, viņš nospieda “atbildēt”.
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6. nodaļa. Aleksandrs Miklass

Kad Buņģis izauga liels, izrādījās, ka viņa pilnais uzvārds ir Bungainis, pie 
sevis smīkņāja Miklass. Kā jau krievs viņš nebija nekāds īpašais latviešu kla-
siskās literatūras pārzinātājs. Tomēr, raugoties sava sarunas biedra bumbier-
veidīgajā stāvā un uzblīdušajā sejā, viņš nevarēja neiedomāties Jāņa Poruka 
klasisko stāstu par kauju pie Knipskas un nabaga Cibiņa dūšīgo pretinieku. 
Viss, ko Ģirts Bungainis runāja un darīja, vismaz Miklasam lika domāt par 
visām tām pusdienām, ko šis tusnis savulaik bija atņēmis miesās vārgākajiem 
klasesbiedriem un aprijis.

Vēl pirms pāris gadiem Miklass būtu trīsreiz padomājis, kāda gan viņam 
jēga tikties ar šo savdabīgo kungu, un, visticamāk, no sarunas būtu izvairī-
jies. Lai cik skaļi un bieži Bungainis sevi dēvēja par investīciju baņķieri un 
tautsaimniecības ekspertu, Miklass labi zināja, kāda bija realitāte. Īstens ek-
sperts Bungaiņa kungs bija tikai vienā vienīgā tautsaimnieciskā nozarē. Lai kā 
to sauktu, šīs nozares būtība bija – kā atrast aizvien jaunu veidu, lai piesūk-
tos nodokļu maksātāju makam un iekarotajā vietā enerģiski turēties ar visiem 
taustekļiem un citiem ķermeņa izaugumiem.

Tiesa, šajā jomā nedaudz uzblīdušais kungs bija neapšaubāmi talantīgs. 
Tā Miklasam patiešām bija sava veida mīkla – kā, nespējot nodrošināt pilnīgi 
un absolūti nekādus praktiskus rezultātus savas firmas “Sprutentia” konsultā-
cijām un neatrodot nevienu pašu valsts tik ļoti gaidīto investoru, Bungainis 
tomēr spēja ik gadu no valsts nošķīt pāris miljonus un izvairīties no valstiska 
kājas nospieduma uz, tā sacīt, bumbiera apakšējās daļas.

Vienīgais izskaidrojums, ko Miklass ar visu savu apjomīgo dzīves piere-
dzi spēja iedomāties, bija tāds, ka liela daļa no bezjēdzīgo konsultāciju snieg-
šanā “nopelnītajiem” miljoniem paklusām tika aizpumpēti atpakaļ kredītu 
sloga māktajam premjeram Valdim Bobrovskim un citiem viņa kolēģiem no 
partijas “Vienība”. Ja tā, tad viss bija pilnīgi loģiski. Tā tas šeit bija pieņemts, 
un ne jau Bungainis šo sistēmu bija izgudrojis.

Lai nu kā, tā visa jau lielā mērā bija pagātne. Bobrovska kungs sen bija 
pārcēlies uz siltāku vietiņu Briselē, un līdz ar “Vienības” krahu arī Bun-
gaiņa kunga politbiznesam bija pienācis gals. Nu, vismaz pagaidām, kamēr 
“investīciju baņķieris” nebija atradis pieejas jaunajiem politsaimniekiem un 
viņu melnajiem kasieriem. Tā nu Bungaiņa kungs pēdējo gadu mētājās ap-
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kārt kā slapja pirtsslotas lapa, izmisīgi mēģinot pielipt kādai jaunai treknai 
pēcpusei.

Taču Miklasa pašreizējā situācija bija vēl nesalīdzināmi izmisīgāka. Tāpēc 
viņš bija gatavs tikties ar jebkuru, kas deva pamatu kaut niecīgākajām izre-
dzēm un kaut attāli atgādināja potenciālu klientu. Tādējādi tā sauktais “inves-
tīciju baņķieris” sarunas biedra lomai pašlaik, protams, kvalificējās. Vismaz 
līdz labākiem laikiem.

Par sarunas vietu Bungainis bija izvēlējies pēdējā gada laikā politekono-
miskās “elites” iecienītu vietiņu kādā centra kvartālā. Par to klīda runas, ka šo 
teritoriju tik ļoti savām vajadzībām ir iecienījuši vairāku draudzīgo lielvalstu 
vēstniecību pārstāvji, ka vietējie dienesti tur noklausīšanās iekārtas vienkārši 
neuzdrīkstas izvietot – var viegli dabūt pa mici.

Miklasam šis mīts šķita apšaubāms, bet kāpēc gan ne? Vieta nebija ne la-
bāka, ne sliktāka par desmitiem citu centra apsēšanās un parunāšanās pleķīšu. 
Turklāt visi jau tāpat bija mācīti – lai par kādu tēmu arī noritētu saruna, tās da-
lībnieki tāpat bija maksimāli piesardzīgi, nekādā gadījumā neminot konkrētus 
uzvārdus un citas detaļas, ko “biedrs majors” varētu piešūt pie lietas.

Vai nu šī iemesla dēļ, vai arī tāpēc, ka Miklasam nejauši bija sanācis jau 
no rīta nedaudz iedzert, viņš sarunas pirmajās minūtēs vienkārši nesaprata, 
ko Bungainis īsti runā un ko grib no viņa. Kaut kas par tautsaimniecības izre-
dzēm, kaut kas par naudas atmazgāšanas ierobežošanas nepieciešamību, kaut 
kas par finanšu plūsmām. Kaut kāds murgs…

Klausoties šo nesakarīgo verveli, Miklasam aizvien stiprāk sāka sāpēt gal-
va, tā ka viņš pēc dažām minūtēm neizturēja un pie kafijas pasūtīja arī simti-
ņu, pēc brīža vēl vienu. Bungainis izbrīnīts noskatījās, bet Miklasam bija vien-
alga. Viņam jau bija faktiski skaidrs – no izredzēm uz kādu finansiāli izdevīgu 
projektu te nebija ne smakas. Tad lai vismaz par šmigu samaksā, investors 
hrenovs…

Tikmēr “investīciju baņķieris” beidzot acīmredzami bija nonācis līdz 
viņu patiesi interesējošajai tēmai – to varēja nojaust gan pēc šaudīgā skatiena, 
gan pēc sviedru lāsītēm uz pieres, ko nevarēja izskaidrot tikai ar ikdienišķu 
resna cilvēka fizisko stāvokli. Redz, viņam cita starpā esot tāds vienkāršs jau-
tājums – vai gadījumā Miklasa kungs kaut ko nezinot par iespējamu “melno” 
pretkampaņu naudas atmazgāšanas apkarošanai.

No abiem sotakiem Miklasu, krieviski izsakoties, nedaudz razvezlo, Bun-
gainis to acīmredzot pamanīja un sāka runāt jau uzstājīgāk. Viņš, lūk, pārstāvot 
Latvijas Komercbanku apvienību, un tieši šajā statusā šī informācija viņam esot 
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ļoti nepieciešama. Briestot lielas pārmaiņas – ļoti, ļoti lielas. Šajā situācijā viņa 
pārstāvētajām kredītiestādēm un to īpašniekiem esot īpaši svarīgi būt tīriem un 
kārtīgiem, un korektiem, un caurspīdīgiem. Nu, gandrīz visiem.

Ja reiz šāda pretkampaņa tiešām tiek vai ir tikusi izstrādāta, ja reiz tiešām 
ir kādi, kas vēlas veltīt savus resursus, lai bremzētu Latvijas valsts varas centie-
nus ierobežot naudas atmazgāšanu caur vietējām bankām, to būtu nepiecie-
šams zināt, klāstīja Bungainis. Iespējami sīki un detalizēti. Un, protams, šāda 
informācija tiktu arī atbilstoši novērtēta, Miklasa kungs. Finansiāli, protams. 
Mēs taču runājam par komercbankām, hehe…

Jo vairāk Bungainis runāja, jo mazāk Miklass viņam ticēja. Visādas blē-
ņas viņš mūžā bija dzirdējis. Bet tas, ka Latvijas komercbankas – ja neskaita 
dažas lielās “skandināvu bankas” un vienu “amerikāņu banku” – varētu vieno-
ties par to, lai kopējiem spēkiem neļautu darboties kādam, kurš vēlas palīdzēt 
viņu pamatbiznesam… nē, tas nevarēja būt, tāpēc ka tas nevarēja būt.

Vārdu sakot, visprātīgāk būtu bijis Bungaiņa kungu vienkārši aizsūtīt pie 
velna vecmāmiņas un ar to arī sarunu beigt. Viens no Miklasa polittehno-
loģiskā biznesa pamatbaušļiem bija: ja potenciālais klients tev sāk melot jau 
brīdī, kad vēl nemaz nav kļuvis par tavu klientu, neielaidies ar viņu nekādās 
darīšanās! Viņš tev melos arī turpmāk un vienmēr, un itin visā, un beigu bei-
gās vēl arī nesamaksās.

Nebūtu situācija tik ļoti izmisīga, Miklass tā arī izdarītu, goda vārds! 
Bet… viss pašlaik bija tieši tā, kā bija. Un… varbūt tas otrais simtiņš šorīt 
bija lieks. Bet varbūt gluži vienkārši jau bija gandrīz piemirsusies pēdējā rei-
ze, kad viņš kādam varēja palepoties ar izcili labi padarītu darbu… Protams, 
Bungainis galīgi nebija īstais cilvēks, kura priekšā būtu vērts lepoties ar savu 
veikumu, bet nu…

Jā, bija tāda lieta, par kādu taujāja Bungainis, patiešām bija! Pirms pus-
gada, varbūt pat vairāk – tobrīd viss kārtējo reizi bija dziļā pakaļā, varbūt pat 
dziļāk nekā tagad. Kārtējais plosts bija pamatīgi ievilcies, dzīvei jēgas nebija 
nekādas. Un tad pēkšņi viņu dienas gaismā izvilka ļoti uzstājīgi un pārlieci-
noši ļaudis.

Neklausoties nekādās ierunās, viņi Miklasu faktiski vardarbīgi, atļauju 
neprasot, aizveda kaut kur – nezin kur, uz vietu, kas pēcāk izrādījās viena 
no kaimiņzemes dārgākajām rehabilitācijas klīnikām. Tur viņu divas nedēļas 
visos iespējamos veidos šķīstīja, attīrīja un rehabilitēja, lai pēc tam jau kā no 
jauna piedzimušu nosēdinātu pretī stīvam briļļotam kungam dārgā uzvalkā 
un ar košu kaklasaiti.
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Kaut kur Miklass šo cilvēku bija redzējis, bet kur? Kungs stādījās priekšā 
kā Latvijas vēstniecības Vašingtonā līdzstrādnieks. Pēcāk pēc nelielas pagūglē-
šanas Miklass bija noskaidrojis, ka īsti melots tas nebija. Kādreiz gan šis kungs, 
vārdā Arnis Lezdiņš, bija godprātīgi pildījis visus “Marex bankas” saimnieku 
uzdevumus, taču pēc tam sācis jaunu dzīvi un kļuvis par valstiskās Finanšu 
tirgus komisijas pārstāvi ASV, formāli tiešām skaitoties vēstniecības štatā, bet 
reāli nodarbojoties ar… nu kas nu to varēja zināt, ar ko tieši.

Tieši ar šo kungu tad arī Miklasam bija notikusi interesanta saruna par 
tēmu, kas tagad tik ļoti interesēja “investīciju baņķieri”. Atšķirībā no resnā un 
svīstošā Bungaiņa stīvais kungs no vēstniecības bija atstājis vislabāko iespaidu, 
viņa situācijas izklāsts un uz tā balstītie, teiksim tā, lūgumi bija absolūti loģiski 
un bez kādām acīm redzamām pretrunām. Visbeidzot – nebija ne mazāko 
šaubu, ka kungs ir arī maksātspējīgs: Miklasam bija aptuvens priekšstats par 
to, cik varēja izmaksāt rehabilitācijas klīnikā pavadītais laiks…

Viņi toreiz bija vienojušies gan par darbiņu, gan par samaksu, gan par 
konfidencialitātes nosacījumiem, ko Miklass arī bija godprātīgi pildījis… jā, 
līdz šim brīdim, kad viņš pēkšņi ar izbrīnu pamanīja, ka stāsta Bungainim lie-
tas, par kurām prātīgāk būtu bijis paklusēt. Stāsta – un nekādi nespēj rimties, 
bet bumbierveidīgais Buņģis katru viņa vārdu tver kā izbadējusies kaija gaisā 
pamestus maizes gabalus.

Tikai ar milzīgu piepūli Miklass spēja apklust. Kaut iekšā kaut kas urdīja 
un urdīja – vecīt, beidzot tu esi sastapis kādu, kas spēj novērtēt to, kas tu esi 
un ko tu esi spējis paveikt. Nu, neturi taču sveci zem pūra! Tev taču ir, ar ko 
palepoties, un tas nav nekas slikts.

Slikts vai neslikts, bet šajā mirklī alkohola koncentrācija asinīs – vai var-
būt stresa pakāpe – izrādījās pietiekama, lai Miklasa smadzenēs atvērtu kādus 
līdz tam pievērtus vārtiņus un viņš spilgti, it kā tikai vakar notikušu atcerētos 
nākamo sarunu. Nē, vairs ne ar Lezdiņu, bet pilnīgi citu cilvēku, kurš bija ie-
radies pēc padarītā darbiņa.

Šo cilvēku Miklass nekad mūžā nebija redzējis un no visas sirds cerēja, ka 
nekad vairs arī neredzēs. Absolūti korekts un pieklājīgs, varbūt pat vēl pieklā-
jīgāks un izturētāks nekā Lezdiņš, taču no katra viņa vārda, žesta un skatiena 
vēdīja kas tāds, ko Miklass vēl nekad nebija izjutis.

Pieklājīgais un korektais cilvēks bija paņēmis datu nesēju ar sagatavota-
jiem failiem, bez pārbaudīšanas ielicis iekškabatā, no tās izņēmis un nolicis 
Miklasa priekšā vidēji druknu aploksni, bet atvadoties cieši ieskatījies viņam 
acīs un noteicis:



64        

– Miklasa kungs, jūs, protams, labi saprotat, ka jūsu apņemšanās par pil-
nīgu konfidencialitāti nav uzskatāma tikai par formālu vienošanos. Es ceru, ka 
jums nebūs ienācis prātā atstāt sev failu kopijas, un vēl vairāk ceru, ka mums 
nekad nenāksies tikties tāpēc, ka jums būs ienācis prātā palepoties ar savu 
profesionālo veikumu šīs sadarbības ietvaros…

Miklasam patika iedzert, un viņā neapšaubāmi mita dzejnieka dvēsele. 
Taču tobrīd viņš bija simtprocentīgi skaidrā, un ne jau dzejnieka dvēsele bija 
tā, kas viņam skaidri signalizēja – ar pelēkām, neizteiksmīgām acīm viņā ska-
tās pati nāve un korekti atgādina par savu esamību.

Jā, un tagad viņš vienkārši stulbuma dēļ kaut ko no tā visa bija izmuldējis. 
Šī doma lika Miklasam mirklī atskurbt un izbīlī paraudzīties uz Bungaini, kurš 
joprojām sēdēja iepretim un izskatījās izbrīnīts – kas vienā mirklī bija noticis 
ar viņa iereibušo sarunas biedru?
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7. nodaļa. Arturs Laimiņš

Cik vien Arturs Laimiņš sevi apzinājās un atminējās, viņam vienmēr bija 
gribējies izsisties. Nu tā, lai viņu pamanītu un novērtētu. Būt labākam par ci-
tiem. Dabūt vairāk nekā citiem. Gūt atzinību. Lai ir tā, ka tie visi apkārt saprot 
un novērtē, cik viņš īpašs un svarīgs, un nozīmīgs.

Mūža pirmajos desmit un vēl dažos gados nekas labs no šīs vēlmes nesa-
nāca. Viņš bija resns un lempīgs, un vecāko klašu skolēni viņu apcēla tieši tik 
nežēlīgi, cik tas parasti skolā notiek. No savas pieredzes mazais Arturs varēja 
teikt, ka pār galvu pārvilkta apakšbikšu dibenmala nebūt nebija tikai multenēs 
redzama nejaucība. Tas bija ārkārtīgi pazemojoši un reizēm arī ļoti sāpīgi – 
tad jau daudz vieglāk bija pēc pavēles plikam izpildīt pārdesmit pietupienus.

Bet bērnībā cilvēciskās būtnes patiesībā ir izturīgas un, izņemot vienīgi 
dažus cibiņus, šajā nežēlībā izdzīvo. Arī mazais, resnais, neveiklais Arturs iz-
dzīvoja. Turklāt pēc tam pienāca pusaudža gadi un viņš kļuva par pumpaino, 
toties izstīdzējušo līmes ostītāju Arturu – pietiekami stipru, lai jau varētu jau-
nāko klašu skolēniem atlīdzināt savus iepriekšējo gadu pāridarījumus. Jā, arī 
parādīt vienam vai otram kaitinošam sīkajam, kā tur ar tām apakšbiksēm, un 
pie reizes arī atbrīvot šo no vecāku dotās kabatas naudas.

Turklāt resnuma un lempīguma gadi Arturam bija devuši arī kaut ko 
labu – viņš bija iemācījies sociāli izdzīvot, visvisādos veidos pielāgojoties po-
tenciālo varmāku noskaņojumam un vēlmēm. Tas nozīmēja – viņš sekmīgi 
apguva māku izlikties, piemēroties, izdabāt, no varbūtējo pāridarītāju un ne 
tikai viņu acīm nolasīt to, kas varēja sekot.

Kad vienpadsmitajā klasē nācās domāt, ko darīt tālāk, neko prātīgu Ar-
turs izdomāt nespēja. To, ka ikdienas rutīnas darbu strādā tikai nožēlojamas 
pelēcības, viņš zināja labi. Tēvs bija advokāts, vectēvs – ķīmiķis, pat kaut kādus 
produktus bija radījis, ar ko Arturs vēlāk varēja palepoties.

Bet viņam pašam – nē, viņam nekas tāds nebija piemērots. Arturam va-
jadzēja būt simtu un tūkstošu skatienu priekšā, vajadzēja būt visu apbrīnotam 
un apskaustam. Slavu gribi, strādāt negribi – nekas cits kā aktiera darbs prātā 
nenāca, un to viņš izvēlējās pilnīgi racionāli un vēsi.

Vēlāk, protams, vajadzēja izdomāt arī kaut kādu smuku, publikai domātu 
leģendu. Arturs izdomāja, ar izdomāšanu viņam nekad nebija nekādu pro-
blēmu. Viņš, lūk, vienpadsmitajā klasē noskatījies filmu “Piektais elements” 
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un iemīlējies galvenajā varonē Milā Jovovičā. Tā iemīlējies, ka nespējis domāt 
ne par ko citu, tikai par aktiera karjeru.

Jau tad, kad intervija bija nodrukāta, viņš gan sabijās, ka tūlīt kāds salī-
dzinās viņa datus un filmas iznākšanas laiku un vēl pieķers melos. Bet nē, gadi 
sakrita pietiekami labi – patiesībā būtu varējis vēl arī vecāku šķiršanos piepīt 
klāt.

Turklāt nevienam pat prātā neienāca kaut ko pārbaudīt no viņa teiktā – ne 
toreiz, ne pēcāk. Tās izrādījās labas ziņas cilvēkam, kuram vienmēr gribējies, 
lai viņa dzīve būtu skaistāka – nē, lai tā vismaz visiem citiem izskatītos skais-
tāka un apskaužamāka.

Izsisties gribējās ļoti, ļoti, ļoti. Bet izrādījās, ka gan viņa kursā, gan augs-
tāk un zemāk ir citi, neapšaubāmi talantīgāki un spilgtāki. Savukārt viņam gadu 
pēc gada nācās samierināties labākajā gadījumā ar pabirām, sliktākajā – ar vienu 
sarūgtinošu atteikumu pēc otra.

Viņš gan diezgan strauji tika pats pie sava televīzijas raidījuma – bet tas 
galīgi nebija tas, uz ko viņš bija gājis un ko bija kārojis. Reizi nedēļā vēlu vaka-
rā viņam stundu vajadzēja kameras priekšā stāstīt anekdotes. Neviens viņam 
tās nevāca – pašam nācās zagt pa visādām interneta pažobelēm un pašam 
stāstīt.

Lai cik augstās domās Arturs būtu par visu, kas bija saistīts ar viņa lielisko 
personu un personību, reizēm viņš skatījās pats uz sevi – anekdošu stāstītāju – un 
knapi valdījās, lai nesašķaidītu televizoru. Tas nebija smieklīgi, tas bija nožē-
lojami. Nemaz nerunājot par to, ka aizvien biežāk meitenes krogos uz viņu 
skatījās un smīnēja – un tie nebija nekādi patīkamie smīni.

Bet ko bija darīt, ja nekā cita nebija? Viņš aizbrauca uz Ameriku – bet, 
protams, izrādījās, ka tur viņu neviens negaida. Latvijā viņam izdzīvošanai 
vismaz nebija jāstrādā par apkopēju. Tas bija tik satriecošs aplauziens, ka pat 
samelot viņš pēcāk lāga nejaudāja – kaut ko samuldēja par strādāšanu “piektā 
plāna” aktiera darbiņos, un labi. Tad jau pat Krievijā bija ciešamāk – lai nu 
kādas tās filmiņas, bet vismaz pa kādai lomiņai gadījās.

Tepat Latvijā viņš ļoti, tik ļoti bija cerējis uz mūzikas televīzijas vīdžeju 
konkursu. Tā bija ņēmies un taisījies, gājis uz poru tīrīšanu un vēl nez kādām 
procedūrām, pat īpaši gatavojies, lai mēģinātu izturēt bez sava mūžīgā lāsta – 
pārmērīgās svīšanas. Nekā – iedeva viņam kurvīti. Pateica, ka tev, jaunais cilvēk, 
pirmkārt, vajag vairāk skatīties kamerā un, otrkārt, sevi nedaudz sakopt…

Nekas cits neatlika, kā palikt aktiera ampluā – bez kādas televīzijas, bez 
kādas plašākas pazīstamības. Bez kādām perspektīvām. Viss bija tik briesmīgi, 
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ka tā briesmīgā diena ar avāriju nāca kā sava veida atpestīšana un lielā iespēja. 
Lai cik dīvaini tas būtu.

Kā tas viss notika? Neraugoties uz dzērumu, bija pāris lietas, ko viņš no 
brīža pirms lidojuma atcerējās ļoti labi. Pāris lietas, par kurām viņš, vistica-
mākais, līdz mūža beigām uztrauksies – ka tik tie cilvēki, kas to zināja, neiz-
pļāpātos. Un, ja izpļāpātos, ka tik neviens viņiem nenoticētu. Bet labāk, ka ne-
izpļāpātos, – un tāpēc viņam par katru cenu vajadzēja saglabāt viņu labvēlību 
un žēlumu.

Vēlāk viņš sev neskaitāmas reizes jautāja – nu kā, kā viņa stulbajā, sarei-
bušajā galvā vispār varēja ienākt doma, ka jāparauj… Bet nē, par to nedrīkstē-
ja pat domāt! To vajadzēja izmest no galvas tā, lai neviens šīs atmiņas vairs 
nevarētu atrast! Pat viņš pats arī ne.

Nē, varēja pastāvēt tikai un vienīgi oficiālā policijas versija – ka automa-
šīnas vadītāja izdarījusi apdzīšanas manevru un nav spējusi novaldīt stūri, kā 
rezultātā auto nobraucis no ceļa un ietriecies kokā.

Mēģinot pārmākt šīs domas, viņš pēc avārijas, jau uzzinājis, ka divi līdz-
braucēji nekad un nekur vairs nebrauks, pa labi, pa kreisi un iespējami skaļi 
ikvienam interesentam stāstīja par notikušo. Stāstīja – un pamanīja interesan-
tu lietu: jo skaļāk un emocionālāk viņš stāstīja to, kā tas varēja būt noticis, jo 
vairāk pats savām fantāzijām noticēja un jo vairāk viņam sāka šķist, ka viss 
nudien ir bijis tieši tā.

Un vēl divas lietas viņš pamanīja. Pirmo – ka cilvēki visapkārt mīlēja upu-
rus, vienalga, reālus vai iedomātus. Jo vairāk viņš kādā intervijā vai vienkārši 
sarunā par notikušo pastenēja un papukstēja, jo labāks bija rezultāts.

Savukārt otrā bija vēl lieliskāka: vajadzēja vienmēr mēģināt atrast kādu 
skaidri saskatāmu vainīgo. Nevajadzēja ne skaidru pamatojumu, ne loģiskus 
argumentus, – galvenais, lai izklausītos ticami un klausītājiem patiktu. Lai viņi 
izjustu – klau, arī ar mums taču tā var gadīties! Un, ja reiz tā, tad taču šis puisis 
ir tāds pats kā mēs. Gandrīz vai radinieks!

Kas bija vainīgs avārijā? Protams, ne jau ātra braukšana, neveiksmīga ap-
dzīšana vai kaut kas vēl daudz briesmīgāks. Ceļš, ceļš, tieši ceļš bija vainīgs – 
bedres un “pampaki”. Mēs te maksājam milzu naudu par benzīnu, par apdro-
šināšanu, par ceļu nodokli, par kaut kādiem izmešiem – bet laba asfalta nav. 
Kāpēc nav? Skaidrs, kāpēc, – nauda ir nozagta, un par to kādu vajadzētu sodīt!

Viņš runāja un runāja, un uzmanīgi vēroja klausītāju sejas, cenšoties pie-
mēroties un izpatikt. Kaut neviens jau sen nestiepa rokas pēc viņa apakšbik-
sēm, vecais bērnības ieradums bija palicis. Jā, tas strādāja, un kā vēl strādāja! 
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Jo skaļāk viņš runāja par kaut ko, ko nezināmie ļaundari nozaguši godīgajiem 
cilvēkiem, jo lielāka bija atsaucība.

Tā tas toreiz arī palika. Viņš izveseļojās, dzelžus pakāpeniski noņēma. 
Palika pāris bedres galvā un dziļi, dziļi zemapziņā iedzītās bailes, ka vienudien 
patiesība kaut kādā nesaprotamā, neiespējamā veidā tomēr varētu nākt gais-
mā. Jā, un vēl arī dažas atziņas par stulbo tautu, kurai labs aktieris var iestāstīt 
gandrīz visu, kas vien ienāk prātā.

Taču pagāja daži gadi, un pie šīm atziņām nācās atgriezties. Viņš vēl jo-
projām gribēja atzinību, gribēja slavu, galu galā gribēja visus sīkos un ne tik 
sīkos dzīves priekus, bet sasodītā dzīve turpināja viņu dauzīt un visādos vei-
dos to visu liegt. Lomas bija sliktas, naudas bija maz, televīzijā viņu neņēma, 
pirmoreiz viņam skaidri un gaiši pateica: Artucīt, tu esi par resnu un arī svīsti 
par daudz…

Glābējs ieradās pilnīgi negaidītā izskatā – attālais paziņa Kaspars kaut 
kur bija sadabūjis pietiekami lielu piķi, lai palaistu kaut ko nedaudz dīvainu, 
ko pats nosauca par interneta radio, un piedāvāja Arturam šajā dīvainajā ra-
dio laiku savam raidījumam. Tā sacīt, dari, ko gribi, āksties, kā vēlies, kaut 
vai zili zaļš nokrāsojies un pliks pietupienus taisi, tikai pievelc skatītājus un 
klausītājus!

Arturam viss šis pasākums likās gana apšaubāms, taču tur bija viens liels 
pluss – no viņa nevajadzēja ne naudu, ne īpašu darbu, toties parādījās iespēja 
parādīt sevi. Turklāt parādīt tā, kā viņam to vienmēr bija gribējies. Bez kaut 
kādiem tur režisoriem vai citiem gudriniekiem, kuri vienmēr zināja labāk, 
kuri vienmēr kaut ko runāja par kaut kādiem noteikumiem un ko tik vēl ne.

Nē, šeit viņam bija iespēja publikas acu priekšā būt vienam pašam, bez ci-
tiem aktieriem – par viņu talantīgākiem, spējīgākiem, prasmīgākiem. Te viņš 
bija vienīgais un lieliskais pret kādu citu, varbūt arī citās jomās daudz veiksmī-
gāku un vairāk dzīvē izsitušos, bet noteikti ne aktieri. Attiecīgi šī bija iespēja 
visiem parādīt – es patiesībā esmu labāks un gudrāks!

Laikam ejot, izrādījās, ka šim pasākumam bija vēl dažnedažādi plusi. 
Kasparam ar viņa biznesu diez kā negāja, Arturs viņam juta līdzi, bet tikai 
pa pusei. Kasparam bija pārāk daudz visādu dīvainu kompleksu, ko viņš pats 
uzskatīja par principiem, visādu nepraktisku ideju un gaisagrābslīgu mērķu. 
Visa kā tāda, ar ko Arturs sevi neapgrūtināja.

Arturs viņā pieklājības labad paklausījās, paklausījās, bet pie sevis ņir-
dza pilnā balsī. Šajā biznesā bija svarīgas tikai divas lietas – te varēja nopelnīt 
naudu, turklāt visdažādākajos veidos, un te varēja stulbajai tautai celt priekšā 
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visu, kas vien ienāca prātā. Jo stulbāk, jo labāk – tieši tā tiem lopiņiem gāja 
pie sirds. Un, jo mazāk bija visādu principu un noteikumu, jo labāk. Ar tautu 
vispār varēja darīt visu ko interesantu.

Arī naudiņas sāka ienākt – pa drusciņai, pa drusciņai, toties nevajadzēja 
vergot kā aktiera darbā. Parādījās kaut kādi, kam vajadzēja šo vai to parekla-
mēt. Maksāja ne visai daudz, toties “kešā”. Pēc tam jau pagadījās viens, vēl otrs, 
kam gribējās, lai Arturs uz savu raidījumu pasauktu to vai citu indivīdu un 
viņu tā kārtīgi pacūkātu. Tie jau maksāja krietni labāk.

Labu laiku šķita, ka nu beidzot ir sākusies īstā dzīve. Viņu beidzot pama-
nīja, viņu ievēroja, par viņu runāja, viņu pat sāka saukt uz intervijām un jautāt 
te šo, te to. Kaspars bija lāga dvēsele un neiebilda, kad viņa “apakšīrnieks” sāka 
par savējām uzdot vienu vai otru viņa iestrādni. Jau sākot no paša raidījuma, 
par kuru Arturs tik bieži stāstīja, ka tā ideju naktī nosapņojis, ka beigu beigās 
noticēja sev pats.

Taču īstā dzīve, tikai knapi, knapi sākusies, jau izrādīja pirmās beigu pazī-
mes. Puisi, no tava raidījuma nāk tāda pati smaciņa kā no tevis, un tā nav tikai 
iestāvējušos sviedru smaciņa, – tā Arturam sejā bija pateicis viens maita, kuru 
viņš bija mēģinājis atvilkt uz raidījumu.

Nepatīkami tas bija divtik – ne tikai atklāti nicīgās intonācijas dēļ, bet arī 
tāpēc, ka par maitas atvilkšanu un apņirgšanu Artura jaunais sponsors Aldis 
Gobziņš viņam bija pasolījis kārtējo honorāru. Tas nu tagad, protams, gāja 
secen, kaut būtu tik labi noderējis. Aldis vēl noņirdzās – kas tu par aktieri, ja 
pat tik daudz nespēj?

Ja vēl šis maita būtu bijis vienīgais… Bet nē, tādu kļuva aizvien vairāk. 
Reitingi raidījumam bija labi, skatījumu daudz – bet kāds tur prieks, ja desmit 
tūkstoši noskatās raidījumu, kurā ielūgtais viesis tā vadītājam neļauj izpausties 
visā krāšņumā, bet ņem un izņirdz pašu?

“Sportot vajag pirms raidījuma, nevis tā laikā. Esmu pamanījis, ka tu ne 
tikai svīsti, bet arī nopuņķojies un teci. Vispār diezgan pretīgi skatīties,” – šie 
vārdi Arturam ausīs skanēja vēl ilgi. Protams, attiecīgā raidījuma ierakstu viņš 
izdzēsa, bet kaut kādā veidā tas jau bija aizklīdis interneta plašumos…

Nē, kaut ko vajadzēja mainīt, bet ko? Un tad atkal kā glābējs nāca tas pats 
lādzīgais Kaspars – tam bija ienācis prātā pamēģināt spēkus politikā. Nekas 
viņam, protams, nesanāca, tomēr labu darbu viņš izdarīja gan – sapazīstināja 
Arturu ar večiem no Reģionu partijas.

Iesākumā Arturs nekādas perspektīvas šajā nodarbē nesaskatīja, bet, jo 
vairāk par to domāja, jo vilinošāka tā sāka šķist. Liela daļa tautas bija stulbi 
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dzīvnieki, to viņš labi zināja jau no savas iepriekšējās pieredzes. Savu naudu 
atdot viņi tāpat vien nav gatavi, toties noticēt pēdējām blēņām un skatīties tevī 
lielām, stulbām teļa acīm – to gan!

Visādi gudrie, kuriem pašiem savas domas galvā, – tādi Arturam nekad 
nebija bijuši vajadzīgi. Ja godīgi, vispirms jau tāpēc, ka šitādi snobi uz viņu 
vienmēr skatījās nedaudz no augšas, ar smīnu un nicinājumu. Nu ko, skatie-
ties vien – vēl redzēsim, kas kuram sanāks, kurš beigās būs uzvarētājs un kurš 
izsitīsies!

Nē, viņa publika bija nevis snobi, bet tie ar divpirkstu pierītēm un vakar-
pusē nedaudz pielietām teļa acīm. Ar tiem Arturs lieliski spēja atrast kopīgu 
valodu – pastāsti tik viņiem, ka viss viņiem ir atņemts un nozagts, ka zagļi sēž 
tur augšā, bet ka arī tur viņiem var tikt klāt. Pastāsti – un viņi tev būs gatavi 
rokas bučot!

Jā, kāpēc to neizmantot, nodomāja Arturs un sita saujā jaunajiem kom-
panjoniem. Viņi gan bija tādas diezgan pastulbas lauku sejas, ja neskaita vi-
ņiem par priekšnieku nez kā uzmetušos otrā svaiguma švītu Mārtiņu Švonde-
ru. Taču Arturs arī netaisījās turēties ar viņiem kopā līdz kapa malai – nemaz 
arī ne.

Lauku sejas savu darbu paveica, un nu jau Arturs tiešām varēja skatīties 
spogulī un teikt: nu, vecīt, tagad, kad tu esi Saeimā un īsts parlamenta depu-
tāts, tautas izvēlēts priekšstāvis, tu jau sāc izsisties. Šķita – vēl nedaudz, un viņš 
patiešām visiem parādīs!

Šoreiz aplauziens atnāca gandrīz uzreiz – izrādījās, ka nav te ne iecerētās 
naudas, ne varas, ne slavas. Stulbās lauku sejas kaut kā pamanījās palikt opo-
zīcijā, kas nozīmēja, ka ne uz kādiem amatiem Arturs šajā sasaukumā cerēt 
nevarēja – kaut bija jau sacerējies ne pa jokam, pat jaunu uzvalku uzšuvis.

Vēl vairāk – jau pēc pāris nedēļām izrādījās, ka šeit ir arī jāstrādā. Ilgi un 
nopietni, turklāt bez jebkādas īpašas iespējas izcelties. Protams, bija Saeimas 
tribīne, bet drīz vien Arturam kļuva skaidrs – tā publika, kas sēdēja zālē, bija 
pilnīgi citāda nekā viņa raidījumā.

Šeit vajadzēja gatavoties, šeit vajadzēja pateikt ko jēdzīgu un par lietu, 
citādi viņi pat viskvēlākos vārdus labākajā gadījumā laida gar ausīm, sliktākajā – 
nekautrīgi spurslāja un ķiķināja.

Viņa ienaidnieki bija no Saeimas stenogrammas izķeksējuši un nopubli-
cējuši viņa pirmās runas fragmentus – viņš pēcāk lasīja un nevarēja saprast, 
kas tur kādam varēja likties smieklīgs un noniecināms. Visās sapulcēs ar dzīv-
niekiem tas taču rullēja, neko citu viņiem nevajadzēja…
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“Nodokļu te ir deklarācijā ir pieminēti, ka būs arī nodokļi mums augšā. 
Nekas nav par veselības aprūpi. Viņa nav primāra. Veselības aprūpe… Jopro-
jām. Jūs te… uzvedaties tā. Viens otram kaut ko… ja jūs gribat aprunāties ar 
viens ar otru, jums ir telefona numuri, jūs varat sūtīt īsziņas vai piezvanīt. Nav 
jānāk tribīnē un jārunā tādā veidā kaut kā konkrēti vienam ar otru. Tam nav 
šī tribīne domāta. Es kaut kā netīšām paskatījos pa labi,” – nu jā, viņa aprindās 
cilvēki tieši tik dabiski arī runāja.

“Par valsts vīziju, kāda viņa ir. Es viņu neredzu, es nesaprotu, es te kaut kā 
kulāri… “kūlāri” – tas labs vārds, kuluāros dzirdēju, ka būs jaunās tehnoloģi-
jas. Tagad nesmejaties! Jaunas tehnoloģijas vai jaunās? Kādus brīnumus dara 
garumzīmes! Tad man ir vēl jautājums, vai drīzāk retorika par to, ka izskatās, 
ka šis te Ministru kabinets tiek… tagad visi atbalstām un tā tālāk, teikts tikai 
tāpēc, ka mēs būsim prezidentāla valsts tagad Eiropas Savienībā, un tagad va-
jag, lai mēs tā labi izskatāmies,” – nē, viņš, goda vārds, nevarēja saprast, kāpēc 
kādam par to bija tik jautri.

Tikmēr stulbās, prastās lauku sejas, kas bija iekļuvušas Saeimā reizē ar 
viņu, šajā stagnātu un grāmatvežu atmosfērā, šķiet, jutās gluži labi, pat kom-
fortabli. Viņi salīda dažādās komisijās ar neinteresantiem nosaukumiem un 
vēl neinteresantākām nodarbēm, noteiktos laikos nāca uz sēdēm, šķirstīja un 
pat lasīja papīru kaudzes, strīdējās par neinteresantiem priekšlikumiem. Vār-
du sakot, viņi darīja visu to, kas Arturam no sirds riebās.

Protams, ka viss beidzās tā, kā tam vajadzēja beigties. Ne tāpēc viņš bija 
šeit nonācis, lai sēdētu pie papīru kaudzes. Arturs sagaidīja pirmo izdevīgo 
brīdi, kad varēja no prastajām lauku sejām atvadīties ar troksni un lepni pacel-
tu galvu – un tā arī izdarīja. Viņam jau bija jauns, skaidrs plāns.

Kopā ar lauku sejām viņš bija pavadījis pietiekami ilgu laiku, lai saprastu, 
cik vienkārši patiesībā bija dibināma un vadāma partija un cik maz prāta un 
mākas tur vajadzēja. Patiesībā vajadzēja tikai divas lietas. Pirmā bija pietieka-
mi daudz cilvēku, kuri ir gatavi darīt to, ko tu uzskati par labāku, jo tu viņus 
esi spējis tā vai citādi apvārdot.

Jā, un tad bija otrā lieta – vajadzēja arī naudu. Naudu vajadzēja pietie-
kami daudz, lai vispirms jau pietiktu visām paša vajadzībām, un tad vēl arī 
lai kaut ko varētu atmest uzticamākajiem līdzgaitniekiem – tiem, kuri darīja 
visus darbus, kas pašam Arturam riebās.

Ar pirmo lietu problēmu nebija. Viņam patiesībā bija visi tai nepiecie-
šamie talanti. Lai uz kuru Latvijas malu viņš aizbrauktu, tur bija pietiekami 
daudz neapmierināto divpirkstu pierīšu un aizlietu acu īpašnieku.
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Atlika viņiem pāris stundas pastāstīt, kā viņiem ir atņemts tas, kas viņiem 
patiesībā pienākas, un kā noteikti būs iespējams to visu atgūt un sadalīt, – un 
viņi jau skatījās uz Arturu kā uz pestītāju.

Nelaime vienīgi tā, ka nekādu smadzeņu gan viņiem nebija, tā ka ar par-
tijas nodaļu vadību bija liela problēma, – bet par to Arturs īpaši neuztraucās. 
Gan jau kaut kā. Tas taču pat bija labi, ka nodaļu vadītāji nesāks paši uz savu 
galvu kaut ko domāt un darīt.

Cita lieta – nauda. Ar naudu bija problēma. Tiem, kas viņā klausījās un 
māja ar galvām, nekādas lielās naudas nebija, bet to, kas bija, viņi atdot nevēlē-
jās. Savukārt naudīgie tēvoči uz Arturu skatījās vīzīgi un no augšas. Uz dažām 
sarunām viņam bija izdevies tikt, bet vienmēr jautājums bija viens un tas pats: 
ko tu, puisi, vari piedāvāt? Tev ir frakcija? Tev ir ministri? Tev ir ietekme? Tev 
vispār kaut kas ir?

Nē, pilnīgi nekā no tā viņam nebija, tāpēc arī nācās kaut kā knapināties 
pa sīkumiem un samierināties ar tiem. Štuka šeit, štuka tur – kaut kas jau kopā 
sanāca, bet tas galīgi nebija tas, uz ko viņš bija cerējis lielajā politikā. Viņam 
vajadzēja daudz vairāk.

Turklāt pat ar šo štuku devējiem – vai nu kapeikas atmestu nedaudz dī-
vainais atkritumu biznesmenis Viesturs Kramužs, vai Šveices advokāts Rū-
dolfs Veroni, vai vēl kāds, – vajadzēja uzvesties tā, kā viņš nebija uzvedies 
kopš tiem laikiem, kad vēl bija mazs, resns un lempīgs. Vajadzēja zemoties, 
vajadzēja klanīties, vajadzēja iztapt.

Bet bija tā vērts – jo zemāk viņš klanījās un jo cītīgāk meklēja pareizās 
sejas izteiksmes, jo lielākas summas plūda. Vajadzēja, protams, izdomāt, kā 
tās nomaskēt un uz kurieni skaitīt, bet tas viss bija atrisināms – sešdesmit 
štukas gadā jau bija tīri pieklājīgi, viņa bijušie bezgala talantīgie kolēģi teātrī 
tādu naudu pelnīja piecus un vairāk gadus. Tad kāda jēga bija no šāda sūda 
talanta…

Viņš pats nepamanīja lūzuma brīdi un tagad varēja tikai minēt, ar ko 
tieši tas bija saistīts? Vai viena pielopošanās par daudz? Vai tā reize, kad viņš 
Veroni padotā klātbūtnē savu lielāko “naudas govi” bija nosaucis par mīzēju 
un latentu pediņu? Bet varbūt tā, kad viņš pilnīgā ķēmā bija aizbraucis uz nez 
kuras partijas nodaļas sanāksmi un – kam gan negadās – pielicis bikses pasā-
kuma laikā?

Patiesībā nebija tam nekādas nozīmes. Nozīme bija tam, ka jau 2017. gada 
pavasarī viņam bija pielēcis – kaut kas ir mainījies. Tēvocis Rūdolfs naudu 
vairs nedeva, Venpilī uzlikt kaut cik jēdzīgu kandidātu sarakstu neizdevās. 
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Viņš pat pamēģināja publiski izsludināt pieteikšanos uz savu sarakstu, bet tā 
nebija laba doma, viņu tikai vēlreiz izņirdza – un tā, kā sen nebija gadījies.

Jā, un tad sāka parādīties nodevēji, turklāt visdažādāko sugu. Vieni bija 
tie, kas vienkārši klusējot aizgāja. Un lai tad arī būtu vākušies, kam gan tādi 
bija vajadzīgi, tādi bija atrodami jebkura miesta kafeškā!

Bet bija arī īpašie – tie, kas aizgāja ar troksni, vēl sliktāk, arī ar iesniegu-
miem un ierakstiem. Pat lādzīgais, paglupais Kaspars beigu beigās aizgāja – 
padomā, nu neatdeva Arturs viņam to naudu un vēl drusku uzmeta, bet kam 
gan negadās? Nu kam?...

Arturs, protams, nepadevās. Viņš braukāja, viņš tikās, viņš pat nedaudz 
nometa svaru un atrada ļoti labu pūderi, kas uz pāris stundām spēja aizdam-
bēt visas sviedru poras – vai vismaz lielākās.

Bet tāpat ar katru dienu auga sajūta, ka viņam ir uzlikta ne viena vien 
ļauna acs. Viss šķīda un juka, vismaz puse partijas biedru jau bija izčibējuši, 
un bija skaidrs, ka nākamajās vēlēšanās rudenī viņam pat normālus sarakstus 
neizdosies uzlikt, kur nu vēl tikt pāri piecu procentu barjerai.

Viss bija tik slikti, ka viņš pat nesaprata, kas ir briesmīgāk, – tas, ka visas 
papildu naudas straumītes bija aprāvušās un nekam nepietika jau pašlaik, vai 
tas, ka pēc rudens vēlēšanām viņš zaudēs arī Saeimas maksātās kapeikas.

Jā, jā, bija laiks, kad tās viņam tiešām bija šķitušas kapeikas. Bet tagad… 
tagad viņš jutās kā trīsdesmit gadus atpakaļ, mēģinot dabūt atpakaļ pār pieri 
sāpīgi savilkto apakšbikšu malu. Bezpalīdzīgs un nožēlojams.

Vajadzēja tomēr kaut kā saņemties un aizvilkties vismaz uz partijas val-
des sēdi, – cerams, vismaz tie vēl nebūs aizbēguši…
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8. nodaļa. Arturs Laimiņš

Kaut kāds pi… Pilnīgs un absolūts pi, pi, pi… Saeimas deputāts, partijas 
priekšsēdētājs un vispār sabiedriski un valstiski ļoti svarīgs cilvēks Arturs Lai-
miņš bija pilns kā cūka un tieši tā arī jutās. Viņam bija iemesls – par to viņš 
bija pilnīgi pārliecināts.

Partijas valdes sēde bija izrādījusies pilnīga un galīga katastrofa. Ne tikai 
viņa vēlētāji vien bija stulbi dzīvnieki. Arī viņa kopā savāktās partijas valdē 
bija tieši tādi paši – neko nesaprotoši, bez jebkādiem mērķiem un vīzijām. 
Visu viņiem vajadzēja sakošļāt, ielikt mutē, palīdzēt norīt un tad vēl kuņģi 
pamasēt, lai sagremojas. Un tas, ko varēja cerēt dabūt atpakaļ… skaidrs, kas 
tas bija. Kā jau no kuņģa uz leju.

Ar šādiem kaut ko dabūt Saeimas vēlēšanās bija pilnīgi bezcerīgi. Naudas 
nebija, smadzeņu un attiecīgi saprāta nebija, arī nekādu citu vērā ņemamu 
resursu nebija. Kaut kāds murgs! Kāda vēl te Saeima! Un nupat bija izrādījies, 
ka pat stulbo dzīvnieku viņam ir nepietiekami daudz, lai kaut teorētiski uz ko 
varētu cerēt.

Laimiņa partijā nekad nebija bijis milzumdaudz biedru, tas tiesa, taču 
iesākumā bija sanākusi diezgan paprāva varza. Vazājās te visādi, krita uz ner-
viem, kaut ko gribēja, piedāvāja un ierosināja, bet galvenokārt, protams, gri-
bēja. Nevienam, protams, nebija nekāda īpaša iekāriena viņus reģistrēt un 
precīzi uzskaitīt, taču iekšējā sajūta teica, ka vairākiem simtiem vajadzēja būt. 
Vismaz.

Protams, izskatītos smukāk, ja būtu bijis vairāk, tāpēc, kad nu tāda iespēja 
parādījās, politiķis Laimiņš savas jaunveidotās partijas biedru skaitu publiski 
drusku piemeloja. Neko daudz, vienkārši kārtības labad – dažus simtus. Tiesa, 
pēc tam informēti ļaudis viņam ieminējās, ka reizi gadā ir jāiesniedz partiju 
biedru saraksti un tad piepušķojumu viegli varēs atklāt. Taču Laimiņš tik at-
meta ar roku – ies nu uztraukties par to, kas būs pēc gada. Sen visi un visu būs 
aizmirsuši, dzīvniekiem nebija nekāda garā atmiņa.

Būtu labāk šie gudrinieki viņam pastāstījuši to, ko viņš bija uzzinājis tikai 
nupat. Izrādās, lai startētu jaunajās Saeimas vēlēšanās, partijai bija nepiecieša-
mi vismaz pieci simti biedru. Pieci simti! Kādā brīdī pašreizējie stagnāti to tā 
bija nolēmuši. Paklusām droši vien, kā citādi! Bet viņam, kā izrādījās, bija tikai 
nepilni trīs. Nu, vai te nebija pietiekama iemesla piemaukties?
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To Laimiņš arī cītīgi darīja, starp malkiem uzskaitot visu, kā viņam nebi-
ja. Uzticamu cilvēku. Naudas. Veiksmes. Iznesības. Uzticamu cilvēku. Nē, tas 
jau laikam vienreiz bija. Nekas, kāda starpība. Savu cilvēku, naudas, varas, visa 
tā, kas viņam bija tik svarīgs… Bļa…

Tad jau vienkāršāk bija saskaitīt to, kas viņam vēl bija. Drusku keša. Īrēts 
dzīvoklis, par kuru nebija maksāts jau trīs mēnešus. Pietiekami daudz šmigas 
vēl pāris dienām. Šādas tādas nepatīkamas atziņas par citiem un arī par sevi. 
Ā, un vēl prāvs žūksnis apšņurkušu, acīmredzami slapjumu manījušu papīru. 
Tos viņam pēc šodienas valdes sēdes rokās bija iespiedusi viena trula lauku 
seja.

Kāpēc, kāpēc, kāpēc viņa kvēlākie cienītāji bija tieši šādi ļautiņi, kuriem 
jau uz fizionomijas lieliem burtiem bija uzrakstīts – sveiki, es esmu dzimis un 
audzis Jaunpampāļos un tur arī atdošu galus? Visticamāk, pālī noslīkstot dīķī 
vai kaut kā tā. Kāpēc viņu vietā nebija normālu cilvēku, kuri pēc valdes sēdes 
viņam spiestu saujā biezas aploksnes un daudzsološi teiktu, ka tas tikai tāds 
mazs avanss? Bet nebija.

Šī te lauku seja vēl bija kaut ko gari un plaši murmulējusi. Par kaut kādu 
lielo, mīklaino traģēdiju, par to, kā viss šis žūksnis gandrīz vai ar dzīvības 
briesmām salasīts pa lapiņai vien kaut kur dzelzceļa malā, par to, kā labu laiku 
tas glabāts mājās – ja nu noder valstij.

Un tagad, kad trulā lauku seja atvilkusies uz Laimiņa rīkoto sapulci kaut 
kur lauku sejas sādžas tuvumā, pār viņu esot atnākusi apskaidrība. Jā, jā, jā, 
Laimiņa kungs noteikti esot tas, kurš zināšot, kā šos svarīgos dokumentus iz-
mantot valsts, sabiedrības un vēl nezin kā labā.

Jūsmīgā lauku seja bija kaut ko vervelējusi vēl un vēl, bet Laimiņš jau bija 
tik pamatīgā pālī, ka nesaprata ne bū, ne mē. Un patiesībā arī neko negribēja 
saprast. Galvenais viņam tāpat bija skaidrs – kārtējais jefiņš, kuram nekā ne-
bija un kurš neko nevarēja piedāvāt, bet siekalojās ap populāru, slavenu, izcilu 
cilvēku. No monotonās guldzēšanas Laimiņš atcerējās tikai vienu uzvārdu – 
Kronis.

Kārtējā alkohola deva paraustīja vai varbūt ieeļļoja kaut kādus neironu 
savienojumus, un Laimiņa sareibušajās smadzenēs atausa skaidrība. Kronis – tas 
taču bija tas trakais vēsturnieks, kurš kā tāda Anna Kraņēvina… vai kā tur 
viņu sauca, kāda starpība… bija palēcis zem vilciena. Ā, un tad šie bija tie pa-
pīri, ar kuriem padusē viņš zem tā vilciena palēca? He, cik smieklīgi!

Nu, nu, paskatīsimies! Papīru bija tik daudz, ka dažas lapas izšļuka no 
Laimiņa drebelīgajām rokām un aizlidinājās zem gultas. Ē, poh, kas tik tur 
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vēl zem gultas nebija. Un vēl jau rokās palika tik daudz. Laimiņš nemūžam tik 
daudz nepārskatītu pat skaidrā, to viņš bija sapratis jau otrajā Saeimas darba 
nedēļā.

O, bet šis, bļin, bija interesanti: “Pēc Administratīvās rajona tiesas ties-
neša Māra Mudņa atteikuma virzīt pēc piekritības ASV Augstākajai tiesai 
manā rīcībā esošo iespējamo informāciju par globālajiem teroristiem un viņu 
apbruņošanu ar Latvijā nozagtajām slepenākajām un pašām modernākajām 
PSRS militārajām tehnoloģijām, autors šādu situāciju apstrīdēja pie Valsts 
prezidentes V. Vīģes-Treibergas un meklēja palīdzību arī Satversmes tiesā. Arī 
V. Vīģei-Treibergai čekistu aktivitātes nepārprotami gāja pie sirds…”

Laimiņš nometa papīrīti pie malas, drusku ierāva un padomāja – viņš 
tiešām bija tik baisā pālī vai arī šis Kronis tiešām bijis tik briesmīgi kukū? Nē, 
šis bija kaut kas…

“Vienīgais prokurores V.  Īsiņas vainu mīkstinošais apstāklis varētu būt 
viņas paralēlais dienests kādā no Latvijas Republikas spiegu dienestiem, manā 
vērtējumā Drošuma policijā, kuru vada asiņainā gestapo šefa Dr. R. Langes 
sekretāres Irmgardes Leinikes iespējamais radinieks Jānis Leiniks. Man šādas 
valdības ierēdņu kriminogēnas izrīcības kategoriski nav pieņemamas, ceru, ka 
arī Jums ne, Jūsu Ekselence!”

O, Leiniks – tas taču kādreiz bija tāds mūsu Drošuma policijas priekš-
nieks, ja? – ierunājās alkohola atmiekšķētās smadzenes. Tas, kuru vēl noķēra, ar 
dienesta auto vedot apakšbikšu maisu uz veļas mazgātavu? Un kurš tad metās 
mukt? Izrādās, viņam ir radu raksti gestapo? Ahujeķ, tas Kronis ir bijis reāli 
pilnīgi traks, traks, traks. Laimiņam šādi ļaudis patika! Viņš paķēra citu papīrīti.

“2011. gada 1. aprīlī iesniedzu prokurorei I. Radzītes kundzei docenta, 
izbēguša geto ieslodzītā, plašo ziņojumu par darbu Medicīniskās zooloģijas 
institūtā, kuru viņš iesniedza padomju iestādēm tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas 
1944. gada oktobrī, un lūdzu informēt mani par veiktās izmeklēšanas rezultā-
tiem nacistu Ostlandes nāves fabrikā – Medicīniskās zooloģijas institūtā veik-
to kara noziegumu lietā…”

Koe, kas tas vēl tāds par murgu? Nē, šis Laimiņam pat skaidrā būtu ne-
baudāms. Lapele aizlidoja uz grīdas, viņš no žūkšņa uz labu laimi izvilka nā-
kamo. Ā, vecais žīds Mavriks Fulsons, par to viņš bija dzirdējis, tas jau bija 
saprotamāk. Ja ticēt Kroņa lapelēm, šis bijis nevis Latvijas neatkarības bīdītājs, 
bet figviņzinkas.

“Barikāžu laika vēstures vietā ar sarkanbaltsarkaniem diegiem ir sadiegts 
vecā NKVD virsnieka M.  Fulsona kā Latvijas brīvības viltus tēva portrets. 
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Pārauga par brīvības cīnītāju M. Fulsons pusgada laikā, kad tika dota pavēle: 
viņa “varoņa” tēlu radīja viņa uzticamie skolnieki un uzticamības personas – 
vēsturnieks un diplomāts Mārtiņš Irsis, vēsturnieks un čekists Arnis Zumītis, 
varbūt vēl kāds.

Bez visa pārējā – ir taču plaši zināma M. Fulsona līdzdalība Latvijas “Ka-
tiņas notikumos”, iznīcinot bijušos “buržuāziskos” virsniekus Sarkanās armi-
jas uniformās Litenē pašā kara priekšvakarā.

Tieši Latvijas ebreji man norādīja uz represētā no Vaiņodes atmiņu stāstu 
par notikumiem viņa aresta brīdī. “Kad kāds čekists man iesita pa seju, es cēlu 
roku, lai noslaucītu asinis. Taču otrs man pa to iezvēla ar stiepli,” – rādot vēl ta-
gad labi saskatāmu rētu, stāsta represētais. “To vīru ar stiepli es pazinu tikai pēc 
daudziem gadiem televīzijas raidījumā “Globuss”. Tas bija Mavriks Fulsons.”

Taču viss teiktais, kas taču bija un ir vispārzināms, netraucēja Valsts pre-
zidentei V. Vīģei-Treibergai piešķirt asiņainajam Latvijas virsnieku slepkavam 
un Latvijas cilvēku spīdzinātājam Mavrikam Fulsonam Trīs Zvaigžņu ordeni 
un pašai to pasniegt ar smaidu sejā. Vai šāda rīcība bija pieļaujama no demo-
krātijas interešu viedokļa?”

Nē, gaaaaaaarlaicīgi, bezgala garlaicīgi! Lapeles aizplīvoja nopakaļ ie-
priekšējām, vienalga žūksnis bija iespaidīgs. Laimiņš uz dullo izvilka vēl kādu 
lapu. Ivars Lozbers – tas laikam bija kaut kāds kompartijas sekretārs, ja?

“Īsi pirms savas “dabiskās nāves nedabiskos apstākļos” I. Lozbers pagu-
va grāmatas autoru brīdināt, ka KGB/VDK 5. pārvalde ir atjaunojusi pagrīdē 
visas savas organizatoriskās struktūras, tā kā bija arī kam izplatīt šāda tipa ap-
melojumus. Savos publicētajos memuāros I. Lozbers pastāsta, ka šai pārvaldei 
bija pašai savs autonoms izspiegošanas aparāts un savs tribunāls, un pat apa-
rāts soda izpildei, taču šīs ārkārtīgi būtiskās drošības lietas Latvijas iekšlietu 
struktūras atstāja bez ievērības.”

Skuuuuuuka! O, bet te bija kaut kas par Raini – jā, to deputāta kungs zi-
nāja, pat dažus dzejolīšus aktierēšanas laikos bija spiests iemācīties no galvas.

“Kaut vai latviešu loma boļševiku apvērsumā un čekas dibināšanā. Īpaša 
vieta ir bēdīgi slavenajam Raiņa apgādam “Daile un Darbs”, kas, visticamāk, 
paātrināja dzejnieka nāvi, – vienai no, iespējams, skandalozākajām spiegu sā-
gām Latvijā divdesmitajos gados. No šīs tēmas, kuras izpēte vairāk atbilstu 
vēsturnieku, psihologu un izlūkošanas ekspertu komisijai, latviešu zinātnieki 
vairās, jo saskarsme ar to varētu izvērsties ļoti nepatīkama…”

Viss, Laimiņam bija gana. Tik daudz rakstu zīmju vienā laidā viņš arī 
skaidrā nespētu izlasīt, kur nu vēl tagad. Tas nebija domāts viņam. Bet kam? 
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Bija taču visādi eksotisku dokumentu kolekcionāri un vienkārši dīvaini cil-
vēki, kam visu šo žūksni varētu pārdot. Vienīgais – kur tādus atrast? Laimiņa 
paziņu lokā pat šādu ļaužu nebija – viņš jau labprāt būtu gribējis, bet viņi nez 
kāpēc deputātam meta apkārt lielu līkumu. Ap viņu spietoja vienas vienīgas 
trulas lauku sejas.

Un vienalga – kaut kāda nauda te bija, to viņš saoda arī pašreizējā stāvok-
lī. Nu… labi, tāpat kā, nu, tā tur, kā viņu… Žaneta O’Hara… jā, arī viņš par to 
visu padomās rīt!
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9. nodaļa. Juta Sviķe

Juta Sviķe jutās nedaudz muļķīgi. Gandrīz kā tad, kad viņa kādā intervijā 
bija nez kāpēc atzinusies, ka nupat audioformātā noklausījusies Žila Verna 
“Noslēpumu salu” un attapusi, cik gan ļoti izglītojoša, gudra un pamācoša ir 
šī grāmata. Intervētāja uz viņu bija paskatījusies kā uz slikti dresētu roni vai 
varbūt parastu, trulu blondīni. Kāda viņa neapšaubāmi nebija!

Savā Imantas dzīvokļa priekšnamā Sviķe stāvēja lielā spoguļa priekšā un 
jau ceturto reizi mēģināja maksimāli nepiespiesti un dabiski nolasīt uz lapiņas 
uzrakstīto tekstu.

Kurš Jurim to bija rakstījis, viņa nezināja un patiesībā arī negribēja zināt. 
Zinātu – labprāt iekaustītu. Kā viņai tas nepatika – bet nekur nevarēja likties. 
Bija skaidri pateikts: davai, nepiespiesti un dabiski, ar emocijām un pārliecību!

“Latvijā ir izveidots čekistu, komunistiskās partijas biedru un oligarhu 
uzturēts noziedzīgs, mafiozs tīkls. Tajā ietilpst cilvēki no prokuratūras, tiesu 
sistēmas, politiskajām partijām, ministri, ierēdņi, deputāti, lielu banku un val-
stij nedraudzīgu uzņēmumu vadītāji, masu mediji un sociālo aptauju veicēji.

Tieši tā arī ir korupcija. Kā tu domā, ja tev, taviem bērniem, mammai 
un tētim katru gadu tiek nozagti vairāki miljardi eiro, vai nozadzēji to tiešām 
necentīsies slēpt? Par tev nozagto naudu tiek uzturētas politiskās partijas, kas 
ieceļ cilvēkus, kuri izmeklē šīs naudas nozagšanu…”

Kurš gan, kurš sacerēja šo te fufeli? Tiešām nevarēja atrast kādu citu, kas 
to ieskaņotu? Te varēja būt tikai vienas emocijas – vāji slēpts izmisums. Bet 
nekur likties – Juta varonīgi deklamēja tālāk:

“Korupcijas apkarošanas birojs savulaik tika izveidots, lai atklātu nozie-
gumus, kas ietekmē valsts ekonomiku un drošību, visu Latvijas pilsoņu labklā-
jību. Kopš tā laika es visu savu profesionālo varēšanu un spēku esmu veltījusi 
korupcijas apkarošanai.

Tika aizturēts Embergs, kuru šobrīd tiesā. Mēs izturējām apmelošanu, 
draudus, pat personisku vēršanos pret mums, mēs arī ierakstījām oligarhu sa-
runas un ierosinājām krimināllietu.

Izmeklēt oligarhu lietu bija tāpat kā peldēt ar sasietām kājām un rokām. 
Un vienalga oligarhi un viņu pakalpiņi saprata, ka izmeklēšana kļūst ļoti bīsta-
ma. Vienīgais risinājums, ko viņi redzēja, bija tāds, ka ar jebkādiem līdzekļiem 
jāpadzen izmeklētāji.
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Septiņas reizes mani atlaida no darba. Tiesa gan mani atjaunoja darbā, 
bet tiesas lēmumi oligarhu kalpiem neko nenozīmē, jo jāsargā mafiozā sistē-
ma. Tā es savā mūža darbā arī nespēju atgriezties!

Oligarhu interesēs mums traucēja gan ģenerālprokurors Melnmeiers un 
uzraugošais prokurors Meja, gan bijušie Korupcijas apkarošanas biroja priekš-
nieka vietnieki, gan pašreizējais biroja galvenais izmeklētājs Boze…”

Patiesībā jau prokurors Meja ar savu spico teicamnieka profilu Sviķei tīri 
labi patika, nabags vienkārši darīja savu darbu – bet neko nevarēja darīt, po-
litika ir politika. Gan jau kaut kā pēc tam izlīgs, kad viņi būs pie varas un 
tādiem Mejām nāksies rēķināties.

“Mēs atklājām, ka oligarhi vēlas piesavināties visu mūsu kopējo mantu 
un lepnumu – nacionālo aviokompāniju “Air Latvia”. Neskaitāmas reizes mēs 
rakstījām valsts kontrolierei, es pati pie viņas braucu un klaudzināju pie dur-
vīm, bet viss, viss bija velti! Viņa mūs ignorēja un neko nedarīja.

Kā interesēs? Kā interesēs tas notika? Man atbilde ir skaidra – visiem 
ir labi zināma viņas ciešā draudzība ar Krievijas specdienestu augstākajām 
amatpersonām! Man jautājumu nav – vai jums tiešām tādi ir vēl palikuši?”

Tā, nu jau gāja vienkāršāk. Atlika tikai emocionāli izkliegt nobeigumu – 
un būs labi.

“Latvijas lielāko partiju saimniekiem – oligarhiem – tavas valsts Latvijas 
nākotne ir pilnīgi vienaldzīga! Oligarhus un viņu kalpus visus interesē tikai 
viens – kā nesodīti un iespējami vairāk zagt tavu naudu!

Tu, mans līdzcilvēk, Latvijas pilsoni un godīgais patriot, to saproti! Nevis 
tāpēc, ka es tev to saku, bet tāpēc, ka tu to redzi ikdienā, paraugoties sev ap-
kārt. Medicīna, ceļi, pensijas, izglītība, tavu bērnu nākotne, policistu algas, tie-
su sistēma – tas ir tas, kas tev ir nozagts. Tā ir tā mūsu visu valsts nozagšana!

Nozogot valsti, tiek nozagta ne tikai tava un mūsu visu nauda, bet arī tava 
ticība Latvijai! Apkaunojums, bezcerība, netaisnība un dusmas, kuras jūti, ir 
valsts nozadzēju izlolots mērķis un rezultāts. Un pats, pats galvenais – nozagta 
valsts ir viegls mērķis ienaidniekiem!

Valsts nozadzēji bez sirdsapziņas mokām un vilcināšanās pārdos no-
zagto katram, kurš būs gatavs maksāt. Mūsu lielākais drauds šobrīd nav 
mūsu iekarošana ar ieročiem – tavs un mans lielākais apdraudējums ir tikt 
pārdotiem!

Mums visiem ir jānotic savam spēkam un savai valstij! Jānosargā sevi un 
savus tuviniekus no pārdošanas! Bijušie komunisti un čekisti gandrīz neslēpti 
kalpo naidīgas kaimiņvalsts interesēm. Viņu mērķi ir sasniegti! Latviju pamet 
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simtiem tūkstošu cilvēku, kas zaudējuši ticību. Nesamierinies ar noziegumu, 
Latvija pieder tev, man, visai Latvijas tautai, nevis saujiņai nožēlojamu blēžu!

Es zinu – tu atšķir patiesību no meliem. Laiks ticēt savam spēkam un 
Latvijai! Tu, es – mēs visi – pāršķirsim jaunu lappusi Latvijas vēsturē, pāriesim 
jaunā kvalitātē! Godīgi! Drosmīgi!! Gudri!!!”

Pēdējos vārdus viņa spogulī iekliedza ar tādu sparu, ka pat aizrāvās elpa 
un balss vienkārši izšķīda. Fū, varbūt tomēr smēķēšanu vajadzētu ja ne mest 
pie malas, tad vismaz nedaudz samazināt. Pietika jau ar kaut kā nemanāmi uz-
augušajiem kilogramiem, kas nomelnotājiem lika zvaigāt portālu komentāros.

Bet nu labi – kāds nu tekstiņš bija, tāds bija, tur nu neko. Prātā ienāca 
kaut kad sen, sen atpakaļ redzētā multenīte par skudriņu Tipu, kas visiem 
prasa, kas tā tāda – saule. Visi kaut ko stāsta, bet skudriņa Tipa visus uzklausa, 
it kā notic, tomēr nenotic.

Ar Sviķi bija līdzīgi. Arī viņa tāpat kā Tipa – it kā ticēja, it kā tomēr neti-
cēja. Visa šī politikas un partijas padarīšana viņai šķita diezgan… nu, teiksim, 
neomulīga. Tas nebija ne viņas projekts, ne viņas stihija. Viņas stihija bija pie-
smēķēts kabinets, rīta konjaka glāzīte un kārtīga adrenalīna deva, ko nodroši-
nāja darbs. Viņas lielā aizrautība un kaislība – darbs taisnības labā!

Taču nu darba vairs nebija, bet kaut ko darīt vajadzēja. Viņa varbūt vēl 
būtu mēģinājusi kaut ko pamēģināt pa iekšlietu jomu, taču Juris skaidri un 
gaiši pateica to, ko viņa pati sev negribēja atzīt, – Jutiņ, tu tur vairs nevienam 
neesi vajadzīga. Un tu labi zini arī to, kādu iemeslu dēļ…

To bija grūti atzīt, jo vairāk tāpēc, ka tikai pavisam agrā bērnībā mazā 
Anna – par Jutu viņa pārtapa daudz vēlāk – bija gribējusi kļūt par dzīvnieku 
dresētāju. Savukārt pēc tam viņa skaidri zināja: es strādāšu milicijā, noteikti 
milicijā un tikai milicijā. Un nevis vienkārši strādāšu, bet būšu izmeklētāja un 
cīnīšos par taisnību!

Taisnīgums – tas bija tik vilinoši un skaisti. Taisnīgums varēja uzvarēt, un 
tam vajadzēja uzvarēt vienmēr un visur. Taču cilvēki nevarēja un nedrīkstēja 
gaidīt, ka tas uzvarēs pats no sevis. Nē, taisnīgumam vajadzēja palīdzēt – ja 
nepieciešams, ne tikai ar idejām un gribasspēku, bet arī ar spēku, dūrēm un 
visu pārējo, kas pie rokas.

Tas noteikti bija tā vērts – dzīve dzimtajā Maskavā varbūt arī nebija tas, ko 
jaunai, perspektīvai, jauni konservatīvai politiķei pašlaik Latvijā vajadzētu pie-
minēt, taču šī pieredze bija ļoti nozīmīga viņas pārliecībai. To veidoja gan Mas-
kavas milzīgajā dzīvoklī no nez kur pačibējušiem iepriekšējiem saimniekiem pa-
likušās grāmatas, gan televīzijas filmas par drosmīgajiem iekšlietu darbiniekiem.
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Noziedzība – tas bija milzīgs ļaunums. No noziegumiem un noziedznie-
kiem cilvēkus varēja paglābt nevis kaut kādas tur reliģijas un ētikas, nevis mie-
rināšanas un līdzi jušanas, bet tikai un vienīgi cilvēks formā un ar ieroci. Par 
to Annai – neko nevarēja darīt, spogulī skatoties, viņa sev joprojām bija un 
palika Anna – nebija nekādu šaubu.

Tēva patiesā nodarbošanās bija vēl viena lieta, ko labāk bija pat neatcerē-
ties, taču vienu lietu nevarēja noliegt. Būdams cilvēks “zem pagoniem”, kaut 
arī neredzamiem, viņš tomēr bija ļoti izprotošs un nekad nemēģināja abām 
meitām kaut ko uzspiest. Nu labi, viņa gan arī nebija tā, kam kaut ko varētu 
uzspiest, – tādos brīžos pa gaisu gāja viss, kas vien bija pa rokas.

Taču realitāte bija nepielūdzama – izrādījās, ka Milicijas akadēmijā sie-
vietes nemaz nepieņēma. Tā nu nācās vien iestāties juristos Rīgā, kur tēvu 
atkal bija aizvedušas darba gaitas, mēģināt atbrīvoties no krieviskā akcenta un 
visādi citādi pielāgoties jaunai dzīvei.

Universitātē viņa vēl skaitījās klusa zubrītāja, kaut motivācijas vairs ne-
bija tik daudz kā skolas laikos: vidusskolu beidza ar vienu četrinieku, bet “ju-
ristus” jau ar veseliem trim. Bet pēc tam – jā, pēc tam beidzot sākās īstā dzīve 
un viņa beidzot varēja kļūt par īsto Jutu Patapovu, tādu, kādu viņa sevi bija 
iedomājusies jau Maskavā.

Dzīvē gan bija viens mazs starpposms, kad viņa deviņdesmito gadu sāku-
mā neizturēja materiālo kārdinājumu un pastrādāja pusjurista darbu Dānijā. 
Tomēr cīņa par taisnību sauca tā, ka viņa nevarēja neatsaukties, atgriezās un 
no parastās policijas pārcēlās uz Drošuma policiju.

To, ka ne mazums darbabiedru viņu uzskata par vienkārši traku, viņa labi 
zināja, – nu un? Varbūt tieši tāpēc viņa spēja piesaistīt savu nākamo vīru? Var-
būt tieši tāpēc no viņas ne tikai piesargājās, bet pat atklāti baidījās arī dažs labs 
no priekšniecības? Nē, viņa gāja pareizo ceļu – taisnībai bija jāuzvar, un viss!

Vīrs, kurš policijas jomā bija krietni pieredzējušāks, viņu pamācīja – ja 
gribi taisīt karjeru, jau laikus sāc veidot savu personisko leģendu. Nav svarīgi, 
cik tur būs patiesības, cik ne. Galvenais, lai tur būtu gadījumi, kas rada pārstei-
gumu, gadījumi, kas ir pietiekami spilgti, lai visiem paliktu atmiņā.

Termins “veiksmes stāsts” oficiāli netika izgudrots vēl daudzus gadus, bet 
Juta – nu jau ar uzvārdu Sviķe – patiešām sāka attīstīt savu leģendu. Kādu ne-
krietneli viņa ar nodomu aizbrauca kratīt tieši 18. novembrī – tieši tāpēc, ka 
valsts svētki, tieši tāpēc.

Tiesa, pēc tam izrādījās, ka nekrietnelis nemaz nebija īsti nekrietnelis, bet 
tam nebija nekādas īpašas nozīmes. Leģenda par trako Sviķi, kas noziedznie-
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kus tvarsta pat brīvdienās un svētku dienās, palika, un tas arī bija galvenais. 
Kur malku cērt, tur skaidas lec, teica vīrs, un viņam neapšaubāmi bija taisnība.

Tad vēl bija gadījums ar robežsargu – kukuļņēmēju. Taisnību sakot, viņa 
pat nepamanīja, ka aizturēšanas brīdī, uzklūpot kukuļņēmējam un nogāžot 
zemē, būtu lamājusies kā ormanis un vēl iekodusi šim rokā. Bet, ja reiz aiztu-
rētā radi tā sūdzējās… viņa padomāja un nosprieda, ka arī šis gadījums leģen-
dai noderēs – trausla sieviete ar smaragdzaļām acīm, kura vienlaikus ir visu 
noziedznieku bieds.

Par to lamāšanos – tā, protams, varēja būt. Visās karjeras sākuma dar-
bavietās viņa strādāja lielākoties vīriešu kolektīvos, un tas nevarēja neatstāt 
iespaidu uz pilnīgi visu, ne jau tikai izteiksmes veidu vien.

Studiju gados viņa bija liela dejotāja, apmeklēja pat sarīkojuma deju kur-
sus. Taču darbs kaut kā nemanāmi vien viņas kleitas nomainīja pret džinsiem, 
no kuriem reizēm nesanāca izlīst pat diennaktīm ilgi.

Pusnegulētas naktis piesmēķētās automašīnās, noziedznieku gaidot vai 
uzmanot, pāris rīta konjaka glāzītes, vēli vakari, brīvdienas un arī naktis dar-
bā, apskalošanās tualetē no rīta – un atkal uz priekšu, cīņā par taisnību. Viņai 
tas viss patika – tiešām un pa īstam patika.

Šādas tādas sievišķīgas kaprīzes viņa gan atļāvās. Nu, piemēram, uz mē-
nesi nokrāsoja matus spilgti violetā krāsā, pēc tam – tikpat spilgti zilus. Taču, 
kad viņas fantāzijas lidojums nonāca līdz baltām un sarkanām šķipsnām, ko-
lēģi vīrieši profesionāli ieņirdza – Juķik, vai tev kāds nav ar cirvi pa galvu 
iedevis? Un beidzās viņas sievišķi radošās fantāzijas – kā ar cirvi nocirstas…

Rezultātā visas studiju laiku draudzenes viņai pačibēja, bet jaunas tā arī 
neradās vēl daudzus gadus. Un kur lai viņas rastos, ja Sviķi patiešām kaitināja 
visi šie stulbie it kā sievišķie nieki, visas šīs tenkas un pļāpas, visas iedomātās 
traģēdijas, pēc tam – arī runas par bērniem.

Nu, jā, pašai viņai bērnu tā arī nebija. Agrā jaunībā bija sastrādātas dažas 
kļūdas, un par tām nācās maksāt. Bet… kas nu galu galā tur liels? Vīrs viņai 
bija saprotošs, kopā viņi jutās labi, ko vēl vairāk vajadzēja?

Tiesa, jau daudzus, daudzus gadus vēlāk pienāca brīdis, kad vajadzēja 
sākt sniegt jaunās politiķes intervijas. Bet ap to laiku Juris – zelta cilvēks bija 
šis Juris, lai ko arī citi par viņu nestāstītu, – jau bija viņai precīzi, burtiski pa 
punktiem izstāstījis, kas un kā jārunā, lai viss izklausītos tā, kā vajag. Pareizi.

Vajadzēja runāt par valsti, par sabiedrību, par pašrealizāciju. Jā, un kores-
pondentes tiešām skatījās lielām, valgām teļa acīm, kad viņa sāka klāstīt Jura 
samācītos tekstus par to, kā cilvēkam ir svarīgi realizēt to, ko viņš vēlas un ir 
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ieplānojis, kā ir svarīgi īstenot savas ieceres. Tad vēl vajadzēja pieminēt sociālo 
spiedienu – un lieta darīta.

Kaut kur dziļi, dziļi sirdī viņai gan tā kā kremta… bet nē, tie bija tikai 
stulbi bābiska vājuma mirkļi, kuri ātri pārgāja un gadījās aizvien retāk. Pēc 
četrdesmit gadu sliekšņa izzuda vispār – nuja, dabas māti nepiemānīsi.

Bet vispār darbs bija viņas bērns, viņas nerimstošā cīņa par taisnīgumu 
bija viņas bērns, visu savu neiztērēto kaisli un enerģiju viņa atdeva šim bērnam. 
Brīžam tas bija pateicīgs, brīžam – tieši otrādi, nu akurāt kā gandrīz īsts bērns.

Pirmie desmit gadi policijas darbā viņu bija padarījuši par īstu mentu – 
un viņai pašai tas patika. Viņa bija kļuvusi par profesionāli visur un visā – gan 
trolejbusu pieturā, kur viņa ar skatienu automātiski noskenēja pūli, lai fiksētu 
kādu varbūtēju kabatzagli, gan pat teātra izrādēs.

Jā, jā, arī izrādēs. Jau būdama slavena, viņa gan “Revidenta” starpbrīdī 
nemetās meklēt Aivaru Ermani un iztaujāt viņu par lugā sastopamajiem kri-
minogēnajiem tipiem. Taču izrādi mierīgi noskatīties nevarēja – sēdēja zālē 
un tik klasificēja, klasificēja un klasificēja noziedzīgos nodarījumus, kas bija 
redzami uz skatuves.

Taču ne leģendu kolekcija, ne aizraušanās ar darbu viņai nekādu straujo 
karjeru nebūtu nodrošinājusi. Šī ir valsts, kurā jau kopš tās dibināšanas pazī-
šanās un kontakti nozīmējuši daudz vairāk nekā talanti un centība, – to viņai 
kādā rūgtuma brīdī, savā specdienestu pasaulē apiets paaugstināšanas brīdī, 
noteica vīrs.

Tāpēc nebija nekāds brīnums, ka karjeras tramplīns viņai izrādījās patra-
kais premjers Einārs Epše, savukārt celiņu uz šo tramplīnu nobruģēja tuvā 
pazīšanās ar Piņķeļu ģimenes pārstāvjiem. Tie bija ļoti mērķtiecīgi virzījušies 
politiskās varas virzienā – un tā nu sanāca, ka līdzi paķēra arī savu ģimenes 
draudzeni Jutu.

Epše, protams, bija caur un cauri traks. Nu tik traks, ka Sviķe viņa klāt-
būtnē atkal sajutās kā klusā jurisprudences studente – zubrītāja. Taču viņa 
tādus bija redzējusi arī iepriekš un zināja, kā tādiem iepatikties.

Patiesībā šī tipa pārstāvji bija ļoti primitīvi. Vajadzēja viņus ar kaut ko 
izbrīnīt, tad vajadzēja izlikties, ka jūs abi esat, tā sacīt, ogas no vienas pļaviņas, 
tad vēl kārtīgi pajūsmot par viņa misiju, vīziju un citiem krāna pagarināju-
miem… jā, un lieta bija darīta.

Sviķei tas izdevās tik labi, ka Epše gandrīz vai valdību bija gatavs gāzt, tik 
ļoti viņam bija iepatikusies doma par blondo, trauslo, zaļacaino meiteni ar tē-
raudcieto rokasspiedienu, kura iznīcinās korupciju Latvijā. Jā, rokasspiediens 
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bija vēl viena vīra ieteikta fiška, kas uz noteiktas kategorijas ļaudīm darbojās 
tiešām lieliski un labi papildināja leģendu komplektu.

Beigu beigās blondo meiteni ar smaragdzaļajām acīm iecēla par Korupci-
jas apkarošanas biroja priekšnieka vietnieci. Viss bija lieliski un varēja būt vēl 
lieliskāk – tomēr nebija. Vienkārša un primitīva iemesla dēļ – Sviķei katastro-
fāli neveicās ar priekšniekiem.

Tā tas bija bijis jau Drošuma policijā, taču tur priekšnieku amatos bija 
viens pieredzējis un nez cik sāls pudus izēdis žuks blakus otram, viņi visi bija 
cieši saistīti gan formālām, gan neformālām saitēm, visi labi zināja viens otra 
nopelnus, vājās vietas un grēciņus, tā ka pat kārtīgi iebumsīt kādu nebija ie-
spējams, lai cik tu būtu blonda un traka.

Korupcijas birojs – tā bija pavisam cita lieta. Kantoris bija dibināts no 
nulles, ar milzīgām ambīcijām, sākotnēji no malu malām noslaucis un pie se-
vis pievilcis gan neliela izmēra zvaigznītes, gan nenovērtētus ģēnijus. Savukārt 
visu šo iepriekš nesaistīto ļaužu baru vajadzēja saturēt kopā un virzīt tāpat no 
malas paņemtam priekšniekam.

Lūk, te gan Sviķe varēja beidzot izvērst cīņu par taisnīgumu tā, kā viņa to 
saprata. Šajā laikā viņa vairs nešaubījās par to, ka komisāram Žeglovam bija 
pilnīga taisnība – zaglim bija jāsēž cietumā.

Ja zaglis iedomājās, ka nu tik viņš zina visus likumus un spēj tos apmānīt, 
tad cilvēkam uzplečos bija likumam jāpalīdz un jādara viss, lai zaglis vienalga 
nonāktu cietumā. Jā, un taisnības vārdā tas bija pilnīgi attaisnojami un pareizi – 
atlikt zaglim kabatā atpakaļ to, ko viņš bija paspējis izmest.

Taču priekšnieki tā gluži nedomāja. Viņi bija vai nu īsti menti un kance-
lejas žurkas – gan vieni, gan otri bija piesardzīgi, apdomīgi, vienmēr par pēc-
puses piesegšanu padomājoši –, vai arī vienkārši politiski ielikteņi – lupatiņi.

Ar lupatiņiem, tāpat kā ar trakajiem, Sviķe mācēja tikt galā, bet tie pārējie 
bija cietāks rieksts. Par laimi, viņa jau Drošuma policijas laikos arī bez vīra pa-
doma bija sapratusi – galvenais ir strādāt uz publiku, un publikai visos laikos 
ir bijis vajadzīgs šovs un asinis.

Asinis viņa īsti nevarēja nodrošināt, negadījās neviena īsti laba izdevība, 
toties ar šoviem gan viss bija kārtībā. Maskas, aizturēšanas TV kameru priek-
šā, vajadzīgās informācijas nodošana tiem medijiem, kam varēja uzticēties, – viss 
bija tieši tā kā lielajā Maskavas dzīvoklī bērnībā lasītajās grāmatās par padom-
ju milicijas varoņdarbiem.

Tiktāl viss bija lieliski, taču atkal un atkal izrādījās, ka visa šī sistēma, 
atsaucoties uz kaut kādu tur nepārkāpjamu likuma varu, nebūt nav atsaucīga 
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revolucionārai degsmei un enerģijai. Atkal un atkal izrādījās, ka vienlaikus ar 
korumpantu un citu noziedznieku apkarošanu viņai bija jāstājas pretim šai 
sistēmai.

Cilvēks ar misiju, protams, varēja atrast izeju – un viņa tās atrada pietie-
kami daudz. Jā, viņa ar saviem domubiedriem nespēja padomāt par pilnīgi 
visu, gadījās kļūdas un neizdarības, ko nekavējās izmantot korumpanti. Taču 
policijas darba gadu pieredze bija iemācījusi dažnedažādas komisāra Žeglova 
metodes, ar kurām varēja panākt taisnības uzvaru.

Jā, laiku pa laikam darbu dunā aizmirsās kāds formāls sīkums – piemē-
ram, laikus izņemt noklausīšanās orderi vai ko tādu. Taču komandā bija cil-
vēki, kas prata strādāt ar dokumentiem un lietiskajiem pierādījumiem. Tāpat 
Sviķes cilvēkiem, viņas komandai bija arī savi prokurori un savi izmeklēšanas 
tiesneši, kuri darīja to, kas tiem bija jādara. Patiesības un taisnības vārdā, pro-
tams, kā gan citādi!

Sviķe no visas sirds nespēja saprast – nu kā gan cilvēki, kuri apgalvoja, 
ka viņi tāpat esot par taisnīguma uzvaru, varēja nostāties pret viņu un viņas 
metodēm? Jā, tās nebija ideālas, reizēm bija problēmas ar kaut kādiem pierā-
dījumiem, ar kaut kādām formalitātēm, – bet tie taču bija tīrie sīkumi!

Viņai būtu vajadzējis tikai nedaudz vairāk pilnvaru, tikai nedaudz vairāk 
izpratnes un pretimnākšanas, tikai nedaudz vairāk iespēju uzspiest uz “sa-
viem” prokuroriem un tiesnešiem. Ja tas viss būtu, tad būtu arī notiesājošie 
spriedumi, kurus no viņas tā prasīja. Bet… nesanāca, mafija bija pārāk stipra.

Kaut kad, šķiet, desmit gadu vecumā viņa sāka nopietni aizrauties ar fut-
bolu. Sieviešu hokejs nāca krietni vēlāk, bet tad viņa skatījās neskaitāmas spē-
les, pat zīmēja starptautisko turnīru tabulas – ar komandām, spēlēm, rezultā-
tiem, krāsās, ar karodziņiem.

Ja vajadzētu uzzīmēt savu pašas līdzšinējo dalību turnīrā ar nosaukumu 
“Cīņa par taisnīgumu”, kāds tas izskatītos? Dažas vieglas uzvaras, lai izkļūtu 
no pamatgrupas, tad – kā kuro brīdi. Vēl pēc tam – virkne uzvaru jau nākama-
jā līmenī, daži neizšķirti, bet tagad – pamatīgs un sāpīgs zaudējums.

Tāds zaudējums, kas tevi izmet no tālākas līdzdalības futbola čempionā-
tā, – un visam, šķiet, pienākušas beigas. Bet par laimi ir ļaudis, kas ieaicina uz-
spēlēt basketbolu un mēģina tev iestāstīt, ka tieši šis ir īstais un vissvarīgākais 
sporta veids, kas var atnest tev gandarījumu un dzīves piepildījumu…

Tieši tā arī viss bija noticis – strauji un nenovēršami. Sviķe arī bija ļā-
vusies pierunāties, bet tagad, raugoties spogulī un domājot, vai nevajadzētu 
tomēr tekstu nodeklamēt vēl pāris reizes, viņu māca šaubas. Vai tiešām viņa 
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tam bija piemērota? Un, kas vēl būtiskāk, – vai tas bija piemērots viņai?
Iztiku te neapšaubāmi varēja nopelnīt, bet tuvināt taisnības uzvaru? Tā-

das taisnības, kādu par vienīgo pareizo uzskatīja viņa? Juris bija izmanīgs un 
prātīgs cilvēks, arī partijas vadonis, augumā miniatūrais Jānis Pordāns, kurš 
viņai ik pa laikam izteikti atgādināja nedaudz kariķētu Feliksu Dzeržinski, bija 
prātīgs, bet…

No pārdomām Sviķi iztraucēja telefona zvans. Ejot uz istabu, viņa pameta 
skatu pa logu – Drošuma policijas jefiņi, vairs pat nemēģinot slēpties, tur lejā, 
ielas malā joprojām dirnēja automašīnā ar viņai labi zināmu numuru. Sēdiet, 
sēdiet, mafijas pakalpiņi, nodomāja Sviķe. Zvanītājs bija Juris – esot steidza-
ma, pat ļoti steidzama saruna.
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10. nodaļa. Juta Sviķe

Ja Jutai Sviķei kāds lūgtu absolūti godīgi un atklāti raksturot viņas attie-
cības ar ilggadējo kolēģi un izdaudzināto “labo roku” korupcijas un korum-
pantu apkarošanā, tagadējo partijas biedru Juri Durašu, un ja viņa kaut kādā 
neprāta lēkmē to godīgi arī pateiktu, tad raksturojums būtu tas, ko angliski 
sauc par “love–hate relationship”. Gandrīz tā. Kaut arī tas vēl būtu tā ļoti, ļoti 
vienkāršoti teikts.

Lielākoties tā, protams, bija “love”. Viņas nu jau bijušajā korumpantu un 
citu slikto cilvēku izķeršanas un atmaskošanas darbā Durašs bija vienkārši ne-
aizstājams. Par labāku kolēģi un palīgu viņa nevarētu pat sapņot. Viņš bija 
izcils profesionālis – nenogurstošs, aizrautīgs, ciets un principiāls.

Bet pats galvenais – viņa bija gandrīz pārliecināta, ka sava kolēģa un 
drauga Jura acīs saskata gailam to pašu uguntiņu, kas dega arī viņas sirdī un 
smadzenēs. Viņš bija caurcaurēm savējais. Tāds, ar kuru varēja iet izlūkos un 
jebkur citur – droši un līdz galam. Tāds, kurš nekad un nekādos apstākļos 
nenodos ne savu priekšnieci, ne arī kopējo taisno lietu.

Bet vai tas tiešām bija pilnīgi droši? Un pavisam, pavisam līdz galam? Bez 
mazākajām šaubām un bažām? Parasti viņa par to bija pārliecināta – bet tikai 
gandrīz. Jā, jau atkal – tikai gandrīz. Ja paraudzītos atpakaļ uz aizvadītajiem 
gadiem, ik pa laikam bija gadījies pa kādai mazai, sīkai aizdomu ēniņai. Kaut 
kas īsti negāja kopā, bija pa kādai mazītiņai pretruniņai, kāds sīkums ņēma un 
neštimmēja ar kopējo ainu.

Šis un tas bija saistīts ar lietām, kas bija izskanējušas arī publiski. Kad 
sākās “kariņš” ar Finanšu policiju un tā cēla gaismā ziņas par īpatnajiem darī-
jumiem saistībā ar Duraša tēva zirgaudzētavu, Sviķe, protams, stāvēja un krita 
par savu kolēģi.

“Izvērtējot minētos līgumus pēc būtības, komisija konstatēja, ka tajos 
kļūdaini norādīts, ka J.  Durašs ir solidārs aizņēmējs, jo no līgumu būtības 
redzams, ka aizņēmumu ir ņēmusi juridiska persona, bet J.  Durašs minēts 
faktiski tikai kā ķīlas devējs un nav saņēmis nekādus finanšu līdzekļus no aiz-
devēja.

Ņemot vērā to, ka aizdevumu faktiski saņēmusi zirgaudzētava izmeklētā-
ja tēva Jāņa Duraša personā, secināts, ka J. Durašs minētajos līgumos nav bijis 
solidārs aizņēmējs, bet gan ķīlas devējs,” – Sviķei nācās ne pa jokam papūlē-
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ties, lai paša KABa atzinums par “savējo” būtu kaut izvairīgi, tomēr simtpro-
centīgi attaisnojošs.

Bet nevarēja teikt, ka pašai Sviķei kā profesionālai slikto cilvēku mednie-
cei viņas kolēģa Duraša paskaidrojumi būtu šķituši pārliecinoši līdz pēdējam 
sīkumam. Būtu viņa vietā kāds no sliktajiem, Sviķe spētu atrast viņa stāstītajā 
ne mazumu pretrunu – un tālākais jau būtu izmeklētāju ziņā.

Taču savējiem vajadzēja turēties kopā! Pretinieki to vien gaidīja, lai pa-
manītu kādu vājuma pazīmi, tad nekavējoties uzkluptu un saraustītu gabalos. 
To nekādā gadījumā nedrīkstēja pieļaut. Viņi bija kopā plecu pie pleca – un tā 
tam arī vajadzēja turpināties!

Tas bija pirmais un skaļākais gadījums, bet nebūt ne vienīgais. Dzīvojot 
savā nožēlojamajā Imantas divistabu dzīvoklītī, kas bija viss, ko viņa ar vīru 
vismaz oficiāli varēja atļauties, Sviķe nevarēja palaikam nepamest vērtējošu 
skatu uz Durašu laulātā pāra savrupmāju Dreiliņos. Nekāda superpils tā nebi-
ja, taču ar valsts algu pie tādas tikt nebija iespējams. Vienkārši nebija – un viss.

Viņa, protams, bija ielūkojusies arī oficiālajos reģistros un nevarēja ne-
pamanīt tajos problēmas. Ja ticētu zemesgrāmatai, 2004. gadā Duraša sieva, 
kura tolaik vēl tāpat kā viņš strādāja Korupcijas apkarošanas birojā, apbūves 
gabalu Dreiliņos bija iegādājusies, oficiāli maksājot tiem laikiem neiespējami 
zemu cenu, pat ne eiro kvadrātmetrā. Turklāt par tikpat niecīgu cenu viņa bija 
nopirkusi vēl vienu zemesgabalu, kas atradās blakus.

Labi, valsts normatīvajos aktos pati bija ierakstījusi savdabīgu lūgumu to 
krāpt ar mākslīgi samazinātu cenu uzrādīšanu, tā ietaupot uz nodokļu no-
maksu. Taču līgumus, kuriem formāli it kā nebija nekādas saistības ar zemes 
pirkšanu, Duraša kundze bija slēgusi jau par pavisam citām, īstajām summām – 
gada laikā veselus četrus kopumā par aptuveni simt piecdesmit tūkstošiem.

Un tas vēl nebija viss. Nepilnus trīs gadus vēlāk vienu no šiem zemesga-
baliem viņa tālāk bija pārdevusi jau par pilnīgi citu cenu – aptuveni sešdesmit 
tūkstošiem eiro. Pircēja bija neviena cita kā viņas māsīca, kas līdz tam bija 
strādājusi iestādē ar īpašu kodīgu smaciņu – Maksātspējas aģentūrā. Vārdu sa-
kot, shēma bija kā uz delnas – ne mazums tādu Sviķe bija atklājusi un spējusi 
pierādīt. Ne īsti noziedzīga, bet…

Savādi pāris gadus pēcāk bija arī tas, ka nevis no savas “labās rokas”, bet 
no preses Sviķei nācās uzzināt, ka darbu birojā pametusī Duraša sieva paklu-
sām iekārtota darbā vienā no nekaunīgākajiem un izaicinošākajiem korupci-
jas perēkļiem galvaspilsētā – ostas pārvaldē par juristi. Tieši turpat, kur, ak, 
kāda sagadīšanās, jau nonākusi arī viņas māsīca. Tā pati, kas bija nodrošinā-
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jusi Duraša kundzei jau oficiālos iespaidīgos ienākumus, nopērkot vienu no 
Dreiliņu zemesgabaliem.

Ja šāds faktu komplekts būtu nonācis Korupcijas apkarošanas biroja rīcī-
bā par kādu “nepiederošo”, visticamākais, neiztiktu bez nopietnas pārbaudes 
vai pat kriminālprocesa. Bet šeit runa bija par savējo, un savējos kaut kādu 
sīku šaubu un dažādi interpretējamu faktu dēļ pakļaut riskam nedrīkstēja.

“Miera laikos” vēl varbūt viņa arī būtu ko pasākusi. Bet faktiski uzreiz pēc 
šo faktu nākšanas gaismā tiesībsargāšanas iestādēs sākās jauns konfliktu vilnis. 
Šādā situācijā riskēt ar savu labo roku Sviķe nevarēja. Tā tas arī palika – Sviķe 
pacentās arī pati noticēt Duraša skaidrojumiem, un viņai tas gandrīz, gandrīz 
izdevās.

Bija daudz svarīgākas lietas, par ko domāt, bet šis viss… tie bija tikai tādi 
sīkumi – mazmazītiņas ēniņas, nekas vairāk. Tāpat kā mazā Venpils pusebre-
ja-pusčigāna klaigas par Durašu, kurš jumtojot vai visu cigarešu kontrabandu 
Latvijā, tāpat kā ik pa laikam uzpeldošā operatīvā informācija par Durašu, 
kurš “izpalīdzējis” te vienam, te otram šaubīgam indivīdam.

Vērotājam no malas viņi abi līdz pašām sava KABa posma beigām tā arī 
izskatījās pēc nešķirama dueta – kur viens, tur otrs. Un tā tas turpinājās vēl 
joprojām, arī tagad. Kaut kas bija jādara, un kopā viņi iestājās bijušā tieslietu 
ministra Mordāna partijā, kopā kandidēja uz Rīgas domi, kopā pamēģināja rī-
kot tautas sapulces, kopā cīnījās pret oligarhiem un kopā kala nākotnes plānus.

Šī straume bija tik spēcīga un visādi pārliecinoša, ka peldēt pret to Sviķei 
nebija pat prātā. Sīkās, urdošās šaubas viņa pēc labākās sirdsapziņas centās 
apklusināt. Savukārt reizēs, kad tas tomēr neizdevās, Durašs dažādos veidos 
teica faktiski vienu un to pašu – Jutiņ, tu taču labi zini, ka zaglim ir jāsēž cie-
tumā un ka ne vienmēr viņu tur var nogādāt ar baltiem cimdiem rokās, vai ne? 
Jā, to viņa zināja gan.

Taču tik cinisku kā šodienas sarunā viņa Juri vēl nekad nebija redzējusi. 
Pat nojautusi nebija, ka viņš var būt arī tāds. Kaut kur pēkšņi bija pazudusi 
pat uguntiņa acīs – tās vietā viņai rēgojās salts spīdums, savukārt Jura teiktais 
lika sajusties kā kādā oligarhu saietā. Viņa varēja tikai mēmi sēdēt un māt ar 
galvu, neko vairāk.

– Redzi, mums nav neko laba situācija, Juķik! Varbūt tev izskatās, ka viss 
ir šokolādē un Saeimas vēlēšanās mums ne pirksts nav jāpakustina, viss notiks 
tāpat un pats no sevis. Nē, Juķik, nekā tamlīdzīga!

Jā, taisnība, līdz šim viss ir bijis labi. Pat ļoti labi. Oligarhu lieta bija skais-
ta. Nebūtu tās, mēs te tagad tā nesēdētu un nerunātu. Visu cieņu! Labi, ka tev 
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bija tik ciešas attiecības ar irsiešiem un pārējo varzu. Tu mums tik blonda, tik 
gaiša, tik patiesa, nu kā tev var nenoticēt, ha! Nebūtu tevis, ne tuvu tik labi 
nebūtu sanācis. Tik izcili izdevās fēleri pārvērst ieguvumā.

Bet diemžēl tā, Juķik, visa jau ir pagātne. Viss, cauri! Bija un aizgāja vil-
ciens. Tu-tū! Paskaties apkārt – tautai jau sen pieriebies. Cik mums tur atnāca 
uz pēdējo sapulci? Pieci simti, seši? Viss, Juķik! Irsieši vilka, cik varēja, lai pa-
celtu paši sev tirāžu un visu nokapitalizētu, cik var. Okei, malači, katram par 
sevi jārūpējas, tas loģiski.

Bet tagad pat irsieši ir sapratuši, ka tēma ir cauri, ka pat viņu lasītājs vairs 
nepavelkas. Paskaties sev apkārt, pat tā ērce no Saeimas, tas Andrejs Sudins – arī 
tas jau beidzot ir sapratis, ka neko sev derīgu vairs neizspiedīs, un paklusām 
nolēcis no tēmas. Staigā apkārt un žēli siekalojas.

Mēs esam pēdējie, bet arī mums tēma ir beigusies. Vajag citu – kategoris-
ki vajag. Kāpēc? Tāpēc, ka beidzas ar “c”, ziniet! Pirmkārt, Juķik, mums Saeimā 
vajag vismaz trīsdesmit vietas. Trīsdesmit – un viss mums būs kārtībā. Bet 
pašlaik mums trīsdesmit nesanāk. I ne tuvu ne.

Varbūt desmit, varbūt piecpadsmit, varbūt pat divdesmit mēs varam iz-
spiest, bet ne vairāk. Es skatījos socioloģiju, īsto socioloģiju, es zinu. Un mums 
vajag ne tikai trīsdesmit, bet arī pareizus vēlēšanu sarakstus. Mordāniņš lai tur 
ņemas un kuļ putas, bet mums viss ir pareizi jāsakārto.

Kāpēc tik daudz? Vienkārši, Juķik. Padomā pati ar savu galvu – tu tak 
mums neesi īsta blondīne, bet krāsota. Nu dabūsi tu vēlēšanās tās desmit, 
piecpadsmit balsis. Un tālāk? Nozvērēsi uzticību Latvijas valstij? Un? Sou 
vot? Ar ko tu kopā iesi? Kurš ies kopā ar tevi? Kurš taisīs koalīciju ar tevi? 
Pēc visa, ko tu viņiem esi nodarījusi? Un tu labi zini, par cik traku viņi tevi 
uzskata, vai ne?

Ak, tev nevajag koalīciju? Tiešām nevajag? Gribi, lai arī Saeimā ar tevi iz-
darās tāpat kā Rīgas domē, tikai tie, kas izdarās, būs citi? Un varbūt tas vēl būs 
tas pats Kušakovs. Sarunās visu ar Pigmani, Tuklavu un Embergu – un vuaļā! 
Nekā! Ja mums būs divdesmit, divdesmit pieci mandāti, mēs jau būsim kingi! 
Tad mēs varēsim kaut ko izvēlēties!

Tev, Juķik, tas varbūt būs šoks, bet es tev pateikšu, kas ir vienīgie, ar ku-
riem mēs Saeimā varam iet kopā! Mums vajag tik daudz mandātu tāpēc, lai 
pēc vēlēšanām varētu normāli pateikt, ka mēs ejam valdībā nevis ar visiem 
šiem korumpantiem, visiem šiem nodevīgajiem mudozvoniem, bet ar “Saticī-
bu”. Nevis konkrēti ar atsaldeni Kušakovu, kurš paliks domē un pats sev izraks 
kapu. Nē, ar “Saticību” kā tādu.
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Neboli acis, Juķik! Saskaiti kopā “viens plus viens”! Tu redzi, ka tevi pie-
ņems Emberga zaļzemnieki? Vai tie lēti pērkamie nacionāļi? Vai kas nu tur vēl 
varētu būt? Es tev pateikšu, kas būs – mūsu Mordāniņš izmetīs mūs abus tā, 
ka nemetas, un ar viņiem vienosies, ja būs tāda situācija. Ja vien mēs viņam to 
ļausim. Bet mēs viņam to neļausim!

Kā neļausim? Es tev pateikšu – mēs vienosimies, uztaisīsim divu partiju 
koalīciju ar “Saticību”, un tad tu redzēsi, kā deviņdesmit procenti mūsu traki 
principiālo partijas biedru uz to parakstīsies! Mums tikai vajag mazu rezervi, 
lai dažus muļķus izmestu. Nu, to pašu mūsu mazo Mordāniņu, vēl kādu. Ar 
visiem pārējiem viss būs kārtībā.

“Saticībai” būs trīsdesmit pāri mandātu – nu točna būs. Un, ja mums pēc 
dažu duraku izmešanas paliks astoņpadsmit, varbūt piecpadsmit… viss būs 
čikiniekā, Juķik. Jā, daži mums atbirs, to skaitā arī Jānītis, bet vajag tā, lai ar 
pārējiem pietiktu vairākumam. Trīsdesmit pieci plus kādi septiņpadsmit as-
toņpadsmit – un viss kārtībā!

Tas, Juķik, nozīmē, ka mums vajag divas lietas – mums vajag budžetu, un 
mums vajag jaunu lielu tēmu. Budžets – tā ir mana tēma, es pie tā strādāju, 
un es kaut ko izdomāšu. Mums nevajag miljonus – likumi ir tā sačakarēti, ka 
nekādi miljoni nav vajadzīgi. Pusmiljonu savāksim – pilnīgi pietiks. Un savāk-
sim, būs labi!

Bet vajag tēmu! Oligarhu lieta ir beigusies, no tās mēs vairs neko neva-
rēsim izspiest. Ir obligāti jāizdomā kaut kas cits! Labāks! Tu redzēji – jau ar 
tautas sapulcēm nekas labs nesanāca, labi, ka pašiem pietika prāta izbeigt. Bet 
kaut kas jauns ir jāizdomā, un vistuvākajā laikā. Tā, lai pietiek laika kārtīgi 
raskruķīt. Kamēr mediji pavilksies, kamēr visus vajadzīgos izdosies nedaudz 
apstrādāt un pārliecināt. Un par to ir jādomā tagad un tūlīt!

Protams, es varu kaut ko vienkārši izdomāt! Tas strādā! Ja galīgi nekā 
nebūs, es vienmēr varu paķert jebkādu papīru, parādīt to pa gabalu televīzijā, 
paziņot, ka tur ir visvisādi noziedzīgi fakti par visādiem purniem, tad iesniegt 
prokuratūrai vai vēl kādam – un nekas, tauta pavilksies, vismaz uz kādiem 
mēnešiem noteikti. Bet tas vienalga nav īsti tas, kas vajadzīgs. Vajadzīga tēma! 
Tēma! Un nauda!

Sviķe klausījās un neticēja savām ausīm – vai šis runātājs tiešām bija tas 
pats viņas senais draugs, godīgais un principiālais Juris, kurš vēl pirms pāris 
dienām partijas vadības lokā bija cītīgi mājis ar galvu, kad mazais napoleoniņš 
Mordāns bija klāstījis savus nākotnes plānus, kuri bija kā nakts pret dienu, 
salīdzinot ar Duraša nupat izklāstītajām iecerēm?
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Taču Durašs viņas apstulbumu uztvēra kā mēmu piekrišanu. Viņam, iz-
rādās, tūlīt arī bija jāskrien tālāk kādās kārtējās īpaši svarīgajās darīšanās. Jau 
ejot pa durvīm, viņš piepeši apcirtās.

– Ā, Juķik, es tev visu laiku piemirstu pateikt… Tas bija patiešām lieliski, 
ka tu irsiešiem iedevi tos oligarhu ierakstu atšifrējumus. Un vēl lieliskāk, ka 
man par to nepateici ne vārda. Es tev neko par to neteicu, bet man te sanāca 
tāda iepazīšanās ar melu detektoru tieši par šo tēmu. Paldies, Juķik, tiešām 
paldies! Un tagad mums vajag vēl kaut ko tādu! Uz priekšu, karogs tev rokā!

Durvis jau sen bija aizcirtušās, bet Sviķe joprojām stāvēja kā zemē iemie-
ta. Jau viss Duraša pirms tam teiktais viņai bija pietiekami, teiksim tā, pārstei-
dzošs. Bet šis te, par oligarhu ierakstiem…

Līdz šim brīdim viņa bija dzīvojusi pilnā pārliecībā, ka tieši Durašs ir bijis 
tas, kas irsiešiem aizstiepis ierakstus un vienkārši nav gribējis visā tajā iepīt 
viņu, respektējot Sviķes principus vai vēl nezin ko.

Ja tas nebija viņš – tad kurš tad? Un ar kādu mērķi? Nē, lai Juris kaldina 
savus plānus, tā bija viņa darīšana. Bet viņai vispirms vajadzēja noskaidrot – 
kurš bija manipulators un ar kādu mērķi. Ne par ko citu viņa domāt šobrīd 
nespēja. Tā nu viņa bija iekārtota.
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11. nodaļa. Nellija Jarve

Viņai ļoti patika sarkanā krāsa. Tā viņu sildīja, mobilizēja, padarīja stip-
rāku, neuzvaramāku. Kad viņai bija nepieciešamība pēc atbalsta, viņa vilka 
kaut ko sarkanu – vislabāk jau sarkanu kleitu. Tas patiešām palīdzēja. Šajā ziņā 
viņa saprata visādus komunistus un sarkanarmiešus.

Bet pašlaik nelīdzēja arī sarkanais. Jau vairākas nedēļas žurnāla “Irsa” gal-
veno redaktori Nelliju Jarvi tirdīja nemiers un sliktas priekšnojautas. Kaut ko 
līdzīgu viņa atcerējās piedzīvojusi tikai reizi dzīvē – jau pirms diezgan dau-
dziem gadiem, kad bija nopirkusi biļetes uz Japānu un sataisījusies kopā ar 
vīru kāpt Fudzi kalnā.

Tie bija laiki, kad viņa savā galvenās redaktores darbā dienas laikrakstā 
bija sākusi īsti labi pelnīt. Reportieriem nekas vairāk par septiņiem astoņiem 
simtiem mēnesī nesanāca, bet viņai pašai bija četri tūkstoši, reizēm nedaudz 
vairāk, reizēm mazāk. Varēja iztikt tīri labi un pat drusciņ no augšas paskatī-
ties uz vīra ienākumiem.

Plānotais ceļojums bija tikai dažu nedēļu attālumā, kad lauku mājās atga-
dījās nelaime – vīrs nojaucamajā ēkā ielūza ar visu grīdas segumu un kārtīgi 
satraumējās. Un pirms šī notikuma, kas varēja beigties arī daudz traģiskāk, 
viņai bija tieši tāda pati sajūta kā tagad – urdošs, nerimstošs nemiers.

Tiesa, toreiz nekāda racionāla, pamatota iemesla nebija – vismaz apziņas 
līmenī noteikti ne. Un uz Japānu viņi tomēr aizbrauca, arī Fudzi kalnā uz-
kāpa par spīti visiem ārsta ieteikumiem un brīdinājumiem. Roberts gan īsti 
negribēja kāpt, arī ārsts bija kategoriski iebildis pret fizisku slodzi, taču to nu 
Nellija nevarēja pieļaut – palaist garām to, kas bija tik ilgi plānots un ko viņa 
vienkārši bija pelnījusi.

Turklāt galu galā katram pašam vajadzēja tikt galā ar savām grūtībām un 
problēmām, to viņa labi zināja jau kopš pusaudža gadiem, pat vēl agrāk. Tas 
bija kā ar zobārstu bērnībā – tu esi maziņa, tevi atved uz kabinetu pie visiem 
briesmīgajiem urbjiem un pārējiem instrumentiem, un tu skaidri zini, ka ne-
viens tev tavās ciešanās nepalīdzēs.

Jā, pieaugušais tevi var pamierināt, var paturēt tev rociņu, bet tas neko 
nedod, pavisam un galīgi neko. Urbj taču vienalga tev un sāp vienalga tev, un 
nekur no tā neglābties, pašam vien ir jāciešas līdz galam. Tā ka palīdzība no 
citiem – labāk to negaidīt, lai lieki un nevajadzīgi neviltos.
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Pirmos pazīšanās gadus šī viņas attieksme pret daudzām lietām Robertu 
vienkārši tracināja – gluži tāpat kā viņai tracinošas šķita viņa studentītes, no 
kurām viņš nespēja un nespēja tikt vaļā. Bet tur nu neko nevarēja darīt – kat-
ram ar savām problēmām vajadzēja tikt galā pašam.

Ja tā padomā, viņa pat varēja nosaukt brīdi, kad šī atskārsme pie viņas 
atnāca. Kaut kad bērnībā pienāca diena, kad mazpilsētas skuķēns pēkšņi sa-
prata, ka visi kādreiz nomirst un tātad nomirs arī viņas vecāki. Gan mamma 
skolotāja, gan tētis galdnieks – agri vai vēlu viņi nomirs. Tāpat kā pēc kara gāja 
bojā viņas mammas brālītis, kurš uzkāpa uz mīnas.

Nellija noraudāja visu nakti – bet no rīta jau bija cita. Daudz aukstāka, 
daudz racionālāka, daudz cietāka. Tāda bija pasaules lietu kārtība, kas bija 
jāpieņem, gribi to vai ne, – un viņa to arī pieņēma. Tāpat kā pēc tam pieņēma 
vēl daudz ko – no vīra studentītēm līdz faktam, ka viņai nekad nebūs pašai 
savu bērnu.

Tas, protams, nenozīmēja, ka viņa neko negribēja ietekmēt, – un kā vēl 
gribēja! Pasaulē visapkārt bija tik daudz lietu, kas viņu kaitināja un vienkārši 
tracināja. Jau divdesmit gadu vecumā, vēl tikai sākot strādāt Saeimā par re-
portieri un tur staigājot sarkanā džemperītī ar pliku muguru, viņa ik pa lai-
kam jutās kā tāds bezspēcīgs sargsuns pārāk īsā ķēdē.

Tu rej, rej, rej, bet nekas no tā nemainās. Tava ķēde ir tik īsa, ka tu vari 
tikai riet un bezspēcīgi noskatīties, kā no tavas apsargājamās mājas visādi ne-
kauņas nes ārā visu, kas vien viņiem šķitis iekārojams. Aiznes, nāk atpakaļ, 
pat savu taku jau iemīdījuši. Turpat blakus nozagto pārdod vai iemaina pret 
ko citu, turpat sarīko dzīres. Bet tu neko nevari izdarīt, kaut sargāšana ir tavs 
pienākums un sūtība.

Lūk, vīra studentītes un visu dzīvo būtņu mirstīgumu viņa spēja pieņemt, 
bet šo gan ne – nu nekādi. Tāpēc pēc pirmajiem riešanas gadiem uznāca apni-
kums un viņa gluži vienkārši ņēma un aizgāja. Nespēja noskatīties, kā Andris 
Smēle bija no apzogamās mājas ne tikai taku iestaigājis – pat šoseju izbūvējis.

Jā, un Nellija nespēja sagremot arī to, ka viņas pārstāvētā izdevuma, Latvi-
jas neatkarīgās preses flagmaņa un lielākā dienas laikraksta “Daina”, galvenā re-
daktore Šķēlerte bija tā nozombējusi savu “komandu”, ka viņi spēja nepamanīt 
viņas īpašās attiecības ar šo pašu Smēli. Bet, ja arī spēja, tad to nekādi neizrādīja.

Viņa aizgāja. Nolēma – lai rej un mēģina sargāt citi. Veselu gadu nomācī-
jās universitātē. Naudas bija maz, bet iztikt varēja. Un veselu gadu viņa mēģi-
nāja sev iestāstīt – šis, tieši šis ir viņas zelta laikmets, tieši tā arī ir jādzīvo, un 
tieši tāda arī ir pareizā dzīve.
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Viss beidzās ar smagu vilšanos – visvairāk sevī pašā. Pirmkārt, izrādījās, 
ka viņa ne tuvu nav tik gudra, lai spētu vilkt līdzi saviem talantīgākajiem kursa 
biedriem. Pareizāk sakot, gudra viņa bija, pat ļoti gudra, tas viņai jau sen bija 
skaidrs, bet šeit vajadzēja cita veida gudrību – tādu, kas viņai nepiemita.

Taču tā vēl būtu mazākā bēda. Vēl kļuva skaidrs, ka vai nu viņa jau ir 
dzimusi kā sargsuns un ar to nekas nav iesākams, vai arī pirmie sargāšanas 
gadi, lai cik bezjēdzīgi būtu bijuši, tomēr ir ieēdušies kaulos, miesā un asinīs. 
Ka viņai vienkārši ir nepieciešams riet. Redzēt, kā laiku pa laikam kāds zaglis 
tomēr salecas, un sajust, kā apzagtais saimnieks noglauda galvu un saka – labs 
sunītis, tu jau neesi vainīgs, ka tā viss sanāca.

Un vēl trešā lieta – tā, kurā viņa sev ļoti ilgi nespēja atzīties, bet beigu bei-
gās tomēr samierinājās. Izrādījās, ka viņai ir vajadzīga nauda. Nē, ne miljoni 
un ne simttūkstoši, bet tomēr vajadzīga. Pat ne nauda, bet visas tās labās lietas, 
ko par naudu varēja iegādāties un kuras viņa gluži vienkārši bija pelnījusi. 
Kuras viņai pienācās.

Nu kaut vai drēbes. Studiju laikos viņa bija kārtīgi aizrāvusies ar šūšanu, 
varēja gan pārtaisīt vecu kleitu par kaut ko pilnīgi neiedomājamu, gan izrotāt 
mēteli ar aplikācijām, gan no neparasta auduma sašūt ko vēl neparastāku.

Taču laiks gāja, un viņa sāka novērtēt to, ka var pasūtīt kaut ko uzšūt kā-
dam citam un ka pasaulē ir tik daudz fantastisku audumu, ko varēja nopirkt 
tikai tas, kuram bija nauda, un nevis tas, kuram bija nepareizā, nepraktiskā 
veida gudrība. Tā, kas ļāva tikai būvēt gaisa pilis. Nē, viņai vajadzēja arī taus-
tāmu rezultātu.

Tai pašā Japānā – ja viņa nepelnītu pietiekami, viņas tur vispār nebūtu, 
un, ja arī būtu, viņa nespētu nopirkt nevienu no tiem fantastiskajiem audu-
miem, ko no turienes atveda. Tiesa, uzšūt gan tā arī neko neuzšuva, bet arī tā 
bija patīkama sajūta – laiku pa laikam izņemt tos no abām skapja atvilktnēm 
un saudzīgi noglāstīt. Nē, psihologam Franklam nebija taisnība – bieži vien 
ikdienas laimi deva tieši sajūta, ka tev kaut kas pieder.

Viņa no visas sirds neieredzēja, teiksim, Jurģi Lapnieku, kurš viņas skatī-
jumā bija tāds pārgudrs un snobisks mājas izlaupītāju asistents. Taču reizēm, 
to nevarēja noliegt, viņam bija taisnība – piemēram, ka, pērkot grāmatu, tu 
pērc nevis pienākumu to izlasīt, bet iespēju to izlasīt, kad vēlies. Viņai ar au-
dumiem taču bija tieši tāpat!

Par citiem maziem priekiem nemaz nerunājot – labi, ka neviens no viņas 
darbiniekiem, pie viņas mājās ciemojoties, nekad nebija redzējis feino auskaru 
kolekciju. Ieraudzītu – nez ko padomātu…
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Tā nu viņa atgriezās, gada laikā kļuvusi daudz gudrāka un savas vilšanās 
turot cieši pie sevis. Atgriezās un secināja, ka dzīve nu ir kļuvusi daudz vien-
kāršāka. Bezjēdzīgi neraustot ķēdi, bija iespējams koncentrēties arī pašai uz 
savām vajadzībām un tās sekmīgi risināt.

Turklāt dzīve mācīja jaunas un jaunas lietas. Nopirktajā lauku mājā – tajā 
pašā, kurā vīrs Roberts gandrīz dabūja galu, – viņa pati sev negaidīti aizrāvās 
ar elektroinstalācijas darbiem. Ar tēva palīdzību samācījās visādas brīnumu 
lietas – kā var vadus saslēgt visvisādās kombinācijās, lai slēdži dažādās mājas 
vietās darītu to, ko viņai gribējās.

Ar nelielu izbrīnu viņa secināja, ka darbā, kur viņa ar savu jauno dzīves 
skatījumu strauji kāpa uz augšu, ir tieši tas pats. Katram darbiniekam bija sava 
funkcija, savs pielietojums, un ar zināmu prasmju komplektu viņus ļoti labi 
varēja saslēgt tā, lai pārāk lielas algas viņi neprasītu, bet savu darbu darītu.

Algas… jā, protams, žurnālistu algas un vēl jo vairāk sociālās garantijas 
bija sāpīgs jautājums. Taču tā bija tā dzīves kārtība, ar kuru vajadzēja samie-
rināties. Tā arī nebija viņas personiskā problēma, un ar savām personiskajām 
problēmām katram taču ir jātiek galā pašam. Tā viņa sev laiku pa laikam atgā-
dināja – un dzīve varēja ritēt savu gaitu.

Samierināties vajadzēja ar citām lietām. Lielo laikrakstu, līdz kura vadī-
bas grožiem viņa jau gandrīz, gandrīz bija nokļuvusi, tā vadība bija privatizē-
jusi laikā, kad viņa vēl tikai knapi sāka savas darba gaitas. Viņa, protams, zi-
nāja detaļas, taču uzskatīja par labāku tajās neiedziļināties un neņemt vērā – tādi 
bija laiki, un tā nebija viņas darīšana.

Jau krietni grūtāk bija brīdī, kad viņa uzzināja par patiesajiem iemesliem, 
kuru dēļ laikraksta privatizētāja un galvenā redaktore Sarmīte Šķēlerte pret 
premjeru Andri Smēli izjuta tik uzskatāmas simpātijas, ka bija pat izpelnīju-
sies vispārzināmu palamu – Smēlerte.

Iemesli bija tik nesimpātiski, ka kādreizējā mazpilsētas Nellija dziļā šokā 
būtu aizgājusi, skaļi aizcērtot durvis. Izrādījās, laikraksta izdevniecība gadiem 
ilgi bija pelnījusi un faktiski uzturējusi laikrakstu, izmantojot savu papildbiz-
nesu – salvešu un citu papīra izstrādājumu ievešanu un tirdzniecību.

Tas pats par sevi nebūtu bijis nekas slikts, taču ievedmuita gan par šo 
produkcijas klāstu nebija maksāta, to visu uzdodot par… avīžpapīru. Kad nu 
afēra gandrīz bija nākusi gaismā un laikraksta īpašniekiem draudēja labākajā 
gadījumā apjomīgi naudassodi, Šķēlerte bija norijusi lepnumu, devusies 
pie Smēles un izlūgusies grēku piedošanu, pretī apsolot pretimnākšanu vi-
sās lietās.
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To, kā viens cilvēks var tik derdzīgā veidā, vienkārši naudas dēļ aizmirst 
un nodot tos pašus principus, kurus ik dienas pieminēja avīzes lappusēs un 
pieprasīja no citiem, Nellija tobrīd nesaprata.

Tiesa, kaut kur dziļi, dziļi reizēm sarosījās doma par to, ka ne jau tikai 
personiskā labuma dēļ Sarmīte tā bija rīkojusies. Bet nē – balts bija balts, 
melns bija melns, un citādi nevarēja būt. Nellija kaut kā piecieta Šķēlerti-Smē-
lerti kā savu nosacīto priekšnieci – un, kad pienāca īstais brīdis, bez kādiem 
sirdsapziņas pārmetumiem iesēdās viņas krēslā.

Iesēdās – un tikai tad tā pa īstam saprata, kur nonākusi un ko uzņēmu-
sies. Viena lieta bija viņas pēdējo gadu pienākumi izdevniecības reģionu avīžu 
izdošanā – problēmas bija, mīnusi bija, bet kaut kā galus kopā savilkt varēja. 
Taču, tikai nonākusi galvenā redaktora krēslā, viņa saprata, kāpēc Šķēlerte to 
tik labprāt bija pametusi, vēl paspējot pārdot skandināviem savas privatizētās 
akcijas.

Nē, protams, vadīt bija interesanti, pat aizraujoši. Tie, kas viņai pa stū-
riem pārmeta haotiskumu, neizdarību un nesistemātiskumu, patiesībā neko 
nesaprata. Tieši tādam arī vajadzēja būt patiesi radošam, iedvesmojošam va-
dītājam! Taču Nellijai pašai visa iedvesma beidzās, jau pēc pāris nedēļām sa-
protot, uz kāda “Titānika” viņa nonākusi.

Tāpat kā toreiz Latvijas Universitātē, arī tagad viņai ātri vien kļuva 
skaidrs – viņa ir ļoti, pat izcili gudra un pieredzējusi, taču šeit nepieciešama 
pavisam cita gudrība, kura viņai nepiemīt. Skarbā realitāte bija tāda, ka Šķē-
lerte viņu bija atstājusi faktiski pie sasistas siles, laikraksts strauji grima mēne-
si pēc mēneša – un viņai nebija ne mazākās jēgas, kā to glābt.

Glābt varēja tikai ļoti, ļoti liela nauda, kuru nebija, kur ņemt. Skandināvi 
skaidri lika manīt, ka no laikraksta Latvijā vienkārši gribētu tikt vaļā, un jeb-
kuri Nellijas atgādinājumi par kopīgām vērtībām un principiem viņiem izrai-
sīja tikai uzjautrinājumu.

Viss beidzās tā, kā tam vajadzēja beigties. Skandināvi izrādījās salti aprē-
ķinātāji un nodevēji – vēl sliktāki nekā Šķēlerte. Viņi pārdeva avīzi tieši tiem, 
kas Nellijas acu priekšā, viņai bezspēcīgi nostiepjot ķēdi, drošā attālumā bija 
no mājas stiepuši visu, ko vien sirds kāroja. Stiepa un vēl ņirdza.

Situāciju vēl sliktāku padarīja fakts, ka pašas Nellijas “komanda” nebūt 
neizrādījās tik vienota un principiāla, kā viņai bija šķitis. Daudzi bija vienis-
prātis ar viņu, ka šādu situāciju nav iespējams paciest, taču bija arī atkritēji.

Tie, acis nolaiduši, runāja kaut ko par uzturamām ģimenēm, kredītiem 
un hipotēkām, kas neļaujot būt viņiem būt tik drosmīgiem. Jā, protams, var-
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būt arī viņiem finanšu situācija nebija tik labvēlīga kā Nellijai – bet vai tas bija 
pienācīgs iemesls nodot principus? Nē, nē un vēlreiz nē, viņa nodomāja.

Kādreizējā Nellija atkal būtu visu nakti noraudājusi, bet tagadējā Nellija 
nekavējoties ķērās pie nākotnes plānu kaldināšanas. Nevarēja būt, ka Eiropas 
valstij Latvijai un tās sabiedrībai nav vajadzīgs neatkarīgs, demokrātisks, vēr-
tīborientēts medijs! Nē, tam viņa nemūžam nenoticētu!

Taču nākamie mēneši bija vislielākā vilšanās Nellijas dzīvē – vilšanās pil-
nīgi visā, bet visvairāk jau cilvēkos. Tie paši ļaudis – gan tepat Latvijā, gan 
ārpus tās robežām –, kuri pirms tam bija situši uz pleca un bilduši uzmun-
drinošus vārdus, tagad, kad bija akūti vajadzīgs finansējums, sāka vienkārši 
pazust. Nebija sazvanāmi, uz e-pasta vēstulēm neatbildēja.

Savukārt viņas “komanda”, lai cik vienota būtu izskatījusies sākotnēji, 
strauji sāka panīkt. Bija vieni, kas līdzīgi viņai bija tā vai citādi apgādājušies ar 
pietiekamu finanšu spilvenu, lai dažus mēnešus, ja ne ilgāk, varētu pavadīt, tā 
sacīt, radošā atvaļinājumā.

Bet bija arī pārējie – tie, kuri jau iepriekš bija dzīvojuši no algas līdz algai. 
Nellijai viņu bija žēl, bet jau atkal – viņa, protams, darīja, ko varēja, bet katram 
savas problēmas bija jārisina pašam.

Tomēr spiediens bija tik liels, ka viņa pirmoreiz pavisam nopietni aizdo-
mājās – varbūt tieši tā jutās Sarmīte? Ka atbildības nasta pret kopējo lietu un 
ideju ir tik liela un nozīmīga, ka tās vārdā nākas arī noziedot pāris nenozīmīgus 
principiņus? Pat ne noziedot – vienkārši uz brīdi neņemt vērā. Jo apstākļi liek.

Potenciālie naudas devēji, kurus Nellija stūrgalvīgi sauca tikai un vienīgi 
par investoriem, ļoti gribēja iztikt bez drukāta izdevuma. Tam neesot nākot-
nes, tas esot dārgi, pietikšot ar interneta resursu.

Bet tur Nellija bija nelokāma: ja viņa arī kaut ko bija simtprocentīgi pār-
ņēmusi no Sarmītes, tad tā bija pārliecība – kādu politiķi nosist bija iespējams 
tikai ar kaut ko taustāmu, rokās paņemamu.

Par šo pārliecību nācās maksāt ar citām. Investoriem nauda bija ikdiena, 
viņi burtiski dažās minūtēs uzlika uz papīra – tik un tik būs vajadzīgs mēnesī, 
tik un tik pirmajā ceturksnī, pusgadā.

Summas bija iespaidīgas, un šis arī bija brīdis, kad Nellija neizturēja. Sa-
prata, ka izejas nav. Ka, nepieņemot šo salīdzinoši tīro, godīgo naudu ar tās 
devēju nosacījumiem, viss būs pagalam. Viņa varēs atgriezties algota darbi-
nieka amatā – bet to viņa vairs ne gribēja, ne spēja.

Neko briesmīgu jau investori nevēlējās – vismaz tūlīt un uzreiz ne. Pir-
mām kārtām viņi stingri uzstāja, lai tiktu dibināta akciju sabiedrība – šī uzņē-
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mējdarbības forma ļāva droši paslēpt precīzo akcionāru sarakstu un to reālo 
ietekmi uzņēmumā. Nellija šaubījās, šaubījās, bet beigās nolēma: ja reiz li-
kumdevējs to ir atļāvis, kāds gan pamats nepiekrist.

Pēc tam viņa laiku pa laikam aizdomājās – vai šis bija tas brīdis, kad kom-
promisu velnam tika iedots mazais pirkstiņš? Varbūt. Varbūt arī ne. Bet, lai 
kā būtu, sekoja nākamās prasības. Investori gribēja arī īpašu akciju sadales 
kārtību un īpašas akciju kategorijas, kas ļautu viņiem slēpti kontrolēt visu uz-
ņēmumu, – atkal nācās vien piekrist.

Lielākā daļa “komandas” neko neiebilda – un kāpēc lai viņi arī iebilstu? 
Iepriekšējā izdevniecībā viņi ar iekšējo informāciju netika lutināti un to arī 
nemaz nepieprasīja. Šeit bija tieši tāpat – atlika Nellijai nedaudz saņemties 
un pastāstīt “komandai” šo un to par principiem, vērtībām un misiju, lai viņi 
paklausīgi mātu ar galvām.

Bija tikai viena ļoti nepatīkama saruna. Šī “komandas” sastāvdaļa Nelli-
jai nebija patikusi jau iepriekšējā darbavietā – domāja pārāk daudz un bieži 
vien uzdeva nepareizus jautājumus. Nekad uz viņu nevarēja droši paļauties, 
ka izdarīs tieši to un tā, kā bija pasūtīts, bet ne kaut kā citādi – pēc saviem 
ieskatiem.

Saruna bija īsa. Neērtā būtne nez kur bija izrakusi jauno investoru – ak-
cionāru – sarakstu un bez aplinkiem Nellijai pajautājusi: tu ko, pilnā nopiet-
nībā pieņemsi naudu no šitā? Un šitā? Par šito nemaz nerunājot? Ar ko tad, 
atvaino, tu, Nellij, esi labāka par Sarmīti?

Tā kā jaunais uzņēmums vēl nebija nodibināts, Nellijai nenācās meklēt 
kaut kādus juridiskus pamatojumus, lai pieklājīgi atbrīvotos no nesaprātīgās ra-
dības. Pietika vienkārši paskaidrot, ka laikam nesanāks sastrādāties, jo jaunajā 
izdevumā būs sava, nedaudz citāda specifika – un viss. Pagaisa kā nebijusi.

Taču nākamajos gados viņa laiku pa laikam atcerējās gan šo sarunu. Ne-
gāja viegli. Galīgi negāja viegli. Naudas hroniski nebija. Visas labās, progresī-
vās idejas saistībā ar interneta resursa attīstīšanu atsitās pret publikas neiein-
teresētību. Izmaksas auga. Pat sev viņa nespēja izmaksāt atbilstošu algu – kur 
nu vēl citiem.

Atbildības nasta bija tāda, ka viņa savas sarkanās līnijas bija gatava atbīdīt 
aizvien tālāk un tālāk. Taču izrādījās, ka tās nevienu īsti nemaz neinteresē – 
vairs nebija runas par to, ka investoriem būtu kādas jaunas prasības papildu 
finansējuma saņemšanai.

Nē, viņi viens pēc otra skaidri paziņoja: Nellij, mēs jums naudu iedevām, 
bet vairāk tāpat vien nedosim. Iemācieties, Nellij, pelnīt paši – vai nu kā jūsu 
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bijusī priekšniece Sarmīte, vai kaut kā citādi. Ja mums būs kāds projektiņš 
– tad cita lieta, par katru darbu ir jāsaņem atalgojums. Bet pagaidām – at-
vainojiet…

Protams, ka viņi mēģināja – un kā vēl mēģināja! Mēģināja organizēt uz-
ņēmēju klubiņu – izgāzās. Konferences – izgāzās. Datu bāzes – izgāzās. Atklā-
tu diskusiju platformu – izgāzās. Viss, ko vien viņi mēģināja, izgāzās, izgāzās, 
izgāzās.

Rezultātā aizvien lielāks un melnāks izmisums. Pāris reizes, uzstājoties 
televīzijā – paldies Dievam, tur viņai viss bija kārtībā ar sakariem! –, viņa 
skaidri juta, kā, metoties cīņā ar kārtējo zaglīgo nekauņu, vaigs un plakstiņš 
sāk raustīties, acis aizvelkas ar sarkanu migliņu un savaldīties kļūst faktiski 
neiespējami.

Taču vēl briesmīgākas par izgāšanos bija tās reizes, kad kāds projekts bija 
sekmīgi izdevies – un tad parādījās oligarhu rokaspuiši, kas, pildot skaidri 
redzamus nomelnošanas uzdevumus, darīja visu iespējamo, lai šos peļņas ka-
nālus viņai un viņas komandai slēgtu.

Uzticamais Pauls Naudseps bija atradis godīgu veidu, kā piepelnīties, da-
rot dažādus sīkus darbiņus Latvijas Bankai. Tīrās sakritības dēļ viņš tieši Lat-
vijas Bankas prezidenta pārvēlēšanas priekšvakarā bija nopublicējis rakstu par 
šo cienījamo valstsvīru – izsvērtu un objektīvu.

Taču tas tika izmantots, lai saceltu skandālu, un bailīgais Latvijas Bankas 
prezidents Rimēvičs, laimīgi pārvēlēts, izšķīrās par pilnīgu sadarbības pār-
traukšanu ar Paulu. Un neko tur nevarēja darīt – oligarhu rokaspuiši varēja 
triumfēt.

Līdzīgi sanāca arī ar citu, jau kolektīvu projektu, kas bija nācis ar tādām 
pūlēm. Viņa vienmēr bija zinājusi, ka ir apveltīta ar izcilu humora izjūtu, un 
radās izdevība to izmantot kopprojektā ar sabiedrisko televīziju. Visiem būtu 
labi – sabiedrībai, televīzijai, jā, arī viņai pašai un iepriekšējo piepelnīšanās 
avotu zaudējušajam Paulam.

Bet nē, pagāja pāris mēneši, un jau atkal klāt bija nomelnotāji – oligarhu 
rokaspuiši. Gan pie izmaksu sarakstiem viņi bija tikuši, gan mēģināja pārmest, 
ka projektam nav rīkots caurspīdīgs konkurss, – bet kāds varēja būt konkurss 
patiesi radošā jomā?!

It kā ar šo nemitīgo stresu nebūtu pietiekami, vajadzēja aizvien stingrāk 
un stingrāk nodrošināties pret iespējamām provokācijām un izmantošanu 
savtīgiem mērķiem. Viņa zināja, ka no sava tēva ir aizguvusi vēlmi visu un 
vienmēr pārbaudīt, taču, gadiem ejot, tas pašlaik bija nonācis tiktāl, ka pat 
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vīrs puspajokam ieminējās – kāda jēga man tev teikt, cik ir pulkstenis, ja tu 
vienmēr to pēc tam pārbaudi pati?

Bet arī tur viņa neko nevarēja darīt – tāpat kā neko nevarēja darīt ne ar 
veidiem, kā aizvien biežāk nācās pelnīt naudu žurnālam, ne ar cilvēkiem, kas 
– un to viņa zināja droši – spēja izdomāt jaunus un jaunus veidus, kā izmantot 
viņas sargsuņa dabu.

Skandalozā “oligarhu lieta”, kas viņas vadītā žurnāla reitingu tikko bija 
kaut nedaudz, bet tomēr pasviedusi uz augšu, izskatījās pēc patiesa, simtpro-
centīga triumfa – bet diemžēl viņa zināja labāk. Protams, viņu bija pārlieci-
nājuši, ka viss ies kā pa sviestu, ka nekad un neviens netiks pie oriģinālajiem 
ierakstiem, ka kraha priekšvakarā nonākušajam izdevumam šis būs īsts tram-
plīns uz veiksmi un attīstību.

Viņa arī bija ļāvusi pierunāties, kaut nekad vēl nebija tik ļoti jutusies kā 
tāda Šķēlerte. Būtu bijis labi, ja viņa varētu ar kādu padalīties savās šaubās. 
Kopā atrast kādu risinājumu. Taču viņa labi zināja – katram savas problēmas 
jārisina pašam. Viss būs tieši tāpat kā bērnībā pie zobārsta. Pašam vajadzēja 
doties kabinetā, sēsties krēslā un paciest, jo…
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12. nodaļa. Nellija Jarve

Šo varēja dēvēt par gada, varbūt pat piecgades dīvaināko sarunu. Šāds 
goda nosaukums šo to nozīmēja, jo, lai kā žurnāla “Irsa” galvenā redaktore 
Nellija Jarve filtrētu un atsijātu sarunu biedrus, dažādu dīvaiņu proporcija ta-
jās joprojām bija ļoti iespaidīga. Bet šī… šī izcēlās pat uz kopējā dīvainību 
fona.

Viņu komunikācija ar Jutu Sviķi vienmēr bija bijusi īpatna. Citāda tā arī 
nevarēja būt. Galu galā nekad – un it īpaši jau pēdējos gados – nevarēja būt 
īsti drošs, vai viņu abu sarunās, vienalga, vai tās būtu klātienē, telefoniski vai 
e-pastā, neieklausās vēl kādas nepiederošas ausis.

Tas savā ziņā bija paradoksāli – Korupcijas apkarošanas biroja otrajai, bet 
de facto pirmajai personai bija nepārtraukti jāuztraucas, vai tikai viņa netiek 
novērota, izspiegota, noklausīta un ierakstīta. Patiesībā tas bija šausmīgi, ka tā 
notika tiesiskā, demokrātiskā valstī, par kādu Latvija vēlējās izlikties! Nē, ne 
par tādu Latviju sapņoja Nellija ar savu komandu.

Tiesa, sarunu tēmas bieži vien bija tādas, par kurām citas tiesībsargāšanas 
iestādes nebūtu sajūsmā. Sviķei nereti bija stāstāmas absolūti ekskluzīvas lie-
tas. Formāli uz tām raugoties, dažs labs varēja teikt – tā taču ir izmeklēšanas 
noslēpumu un operatīvās informācijas izpaušana!

Sen, sen atpakaļ Nellija bija par šādām lietām nopietni domājusi, pat uz-
traukusies, bet nu jau ilgi tā nebija gadījies. Šī diemžēl bija valsts, kurā nevarē-
ja atļauties spēlēt formālu tiesiskumu. Uz spēles bija likta demokrātija, valsts 
nākotne un tiesiskums kā tāds, tā ka sīkumiem nebija nozīmes. Galvenais bija 
tas, ka zagļiem vajadzēja nonākt cietumā!

Viņai nebija ne mazāko šaubu, ka gaismas un tumsas spēku cīņā Sviķe 
viennozīmīgi ir gaismas pusē. Bet cīņa ritēja uz dzīvību un nāvi, ne visu Sviķe 
varēja izdarīt. Daudz ko viņai vienkārši neļāva izdarīt, pretējai pusei bija visi 
resursi – vara, nauda, ietekme. Skaidrs, ka Sviķei vajadzēja cīnīties ar visiem 
pieejamiem ieročiem, un patiesībā Nellija bija lepna, ka var šajā cīņā palīdzēt.

Papildus tam šī cīņa bija arī izdevīga viņas vadītajam žurnālam. Dažkārt 
Nellija aizdomājās par to, cik atkarīgs tas bija palicis no dažiem – uz vienas ro-
kas pirkstiem skaitāmiem – informācijas avotiem gaišo spēku nometnē, kuru 
vidū Sviķe, protams, bija absolūtā primadonna. Saturs, ko gādāja viņa, bija 
neatsverams, jādomā, ka tas nodrošināja vismaz pusi “Irsas” tirāžas.
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Bet, protams, tas viss bija tikai tiesiskuma un demokrātijas vērtību vār-
dā, tikai un vienīgi! To dēļ Nellija bija gatava paciest faktiski visu – gan, ļoti 
pieklājīgi izsakoties, Sviķes kundzes aizvien progresējošo nenosvērtību, gan 
sejā pūsto alkohola dvingu brīžos, kad viņai klātienē bija stāstāms kas īpaši 
slepens, gan tumsas spēku aizvien regulārākos pārmetumus par angažētību un 
lēkāšanu pēc noteiktu politisko spēku stabules.

Tā nu tas gāja līdz pat brīdim, kad Sviķe – un to nu Nellija paklusām pie 
sevis atzina – kļuva pavisam, pavisam nepieskaitāma, korupcijas apkarošanu 
pārvērta par bezjēdzīgu šovu un beigu beigās likumsakarīgi pārcēlās uz “lielo” 
politiku. Iespējams, viņa tiešām bija pāraugusi savu valsts amatu un viņai bija 
pienācis laiks par valsti rūpēties jau augstākā, politiskā līmenī. Jā, droši vien, 
ka tieši tā arī bija!

Pretēji Nellijas raizēm pilnīgs informatīvais vakuums tomēr neiestājās, lai 
gan Sviķes zudums atstāja milzīgu tukšumu. Turklāt aizvien nepatīkamāk kļu-
va tas, ka jaunā politiķe Sviķe nespēja aptvert – līdz ar unikālas informācijas 
avota statusa zaudēšanu Nellijas medijam viņa vairs ne tuvu nav tik interesan-
ta kā iepriekš, vecajos, labajos laikos.

Sviķe joprojām regulāri zvanīja, rakstīja mesendžeros, taču iepriekšējo ne-
novērtējamo faktu vietā tagad bija nākusi bezjēdzīga vāvuļošana par to, kas un 
kā viņai nodarījis pāri galvaspilsētas domē, kā vajadzētu palīdzēt Latvijas valstij 
un tamlīdzīgi. Vēl vairāk, laiku pa laikam viņa bez kādiem aplinkiem palūdza: 
vai jūs, lūdzu, nevarētu izdarīt to un to, pajautāt to un to, uzrakstīt to un to?

Nellija no Sviķes sāka aizvien vairāk un vairāk vairīties, bet tas īsti ne-
līdzēja – jaunā konservatīvā politiķe kļuva tikai uzmācīgāka. Tomēr pat uz 
šī fona pēdējā saruna izcēlās – tik neadekvātu Nellija bijušo Korupcijas ap-
karošanas biroja priekšnieka vietnieci, tagadējo domes deputāti un Saeimas 
deputāta kandidāti, vēl nekad nebija redzējusi.

Pirmkārt, Sviķe bija iedzērusi krietni, ļoti krietni virs ierastā, turklāt aiz-
pampusi tā, ka šķita – pēdējās pāris dienas neko citu viņa nav darījusi. Taču 
vēl nepatīkamāks bija sarunas tonis un tēma – Sviķe histēriski bēra nepiedie-
nīgus, neatbildamus jautājumus par oligarhu lietu.

Nellīt, nu, tu saproti, man vienkārši ir jāzina!... Nellīt, tu nesaproti, kas 
ir noticis, un es tev arī nevaru īsti pastāstīt, es vēl pati īsti nesaprotu, bet tas 
ir ārkārtīgi svarīgi… Nellīt, ja izrādīsies, ka oligarhu sakarā kāds ir ar mums 
visiem izminip… izpinip… izmanipulējis… Nellīt, man ir vienkārši nepiecie-
šams, lai tu man skaidri pasaki – kas un ko tieši tev iedeva… Kad tieši, kas 
tieši, kādā tieši formā, kādas bija sarunas, kādas norunas…
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Vienubrīd Nellijai nepārvarami sagribējās vienkārši piecelties kājās, no-
spļauties un aiziet, aizcērtot durvis. Šādus jautājumus nedrīkstēja uzdot nekad 
un neviens, lai kādi būtu viņa iepriekšējie nopelni! Taču drīzāk viņu no šāda 
soļa atturēja nevis pieklājība, bet gan milzīgs izbrīns. Kur nu izbrīns – šoks!

Līdz šim brīdim žurnāla “Irsa” galvenā redaktore bija bijusi pilnīgi pārlie-
cināta, ka oligarhu lietā, kas viņas vadītajam izdevumam bija atnesusi pamatī-
gu popularitātes vilni un dažus simtus jaunu abonentu, visi materiāli ir nākuši 
no Jutas. Vai no Jura Duraša, ko viņa bija pieradusi uzskatīt par tādu kā Sviķes 
piedēkli un instrumentu – ne pārāk gudru, toties enerģisku un izpildīgu.

Kaut kā tikusi vaļā no dvingaini paniskās Sviķes, apsolījusi viņai visu no-
skaidrot, visu paskaidrot, visu izskaidrot, tikko tas būs iespējams, jo šobrīd 
nu galīgi–galīgi–galīgi nav laika, Nellija noslēpās no apkārtējās pasaules, pat 
atslēdza telefonu un aizvēra datoru, lai visu mierīgi apsvērtu.

Šī bija viena ekstraordināri dīvaina situācija. Viņa pat īsti nezināja, ko do-
māt, – kur nu vēl to, ko teikt vai neteikt Sviķei. Patiesībā viņa nemaz nevarēja 
nosaukt konkrēto cilvēku, kas viņai bija nodevis oligarhu sarunu atšifrējumus. 
Runa bija tikai par atšifrējumiem, jo audioierakstu viņai tā arī nebija. Bija tikai 
dota iespēja atsevišķus fragmentus noklausīties.

Apjomīgākas informācijas saņemšana no Sviķes vienmēr, visus šos ga-
dus, bija diezgan komplicēta. Sviķe regulāri mainīja telefona priekšapmaksas 
kartes un saziņā pēdējos gadus izmantoja te vienu, te otru mesendžeri – to 
viņa jau sen un skaidri bija pateikusi, ka parastās īsziņas un telefona zvanus 
specdienesti lasa un noklausās milzīgos apmēros.

Atsaukšanās uz “ģeopolitisko situāciju”, kā Nellijai kaut kad sen atpakaļ 
dzērumā stāstīja Sviķe, bija devusi iespēju no budžeta sapirkties veselu kaudzi 
izspiegošanas ierīču. Tehnoloģijas bija spērušas tik lielus soļus uz priekšu, ka 
masveida noklausīšanās bija ļoti lēta un efektīva, un visas prokuroru un ties-
nešu sankcijas bija “priekš kaķiem” – vajadzīgas tikai tādā gadījumā, ja bija 
doma noklausītās sarunas izmantot kā pierādījumus kādā krimināllietā.

Tas viss, protams, īsti neatbilda Nellijas priekšstatiem par tiesisku valsti – bet 
visam bija savs laiks, gan jau nonāksim arī līdz tam, viņa sevi mierināja. Sva-
rīgāks pašlaik – un šis “pašlaik” ilga jau gadiem – bija veids, kā medijs varēja 
saņemt sabiedrībai ļoti nozīmīgu informāciju, neapdraudot ziņu avota drošī-
bu. Sviķes izvēlētās metodes to nodrošināja.

Bija gan mazs mīnuss – šādā veidā informācijas saņēmējs teorētiski ne-
kad nevarēja būt drošs, ka sūtītājs vienmēr ir tieši Sviķe. Vismaz dažreiz Nel-
lijai bija šķitis, ka viņas sarakstes biedrs ir kāds cits, taču to jau Sviķe arī bija 
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skaidri norādījusi – reizēm, kad viņai nebūs iespējas, informāciju var atsūtīt 
arī Juris, kam viņa pilnībā uzticas.

Tā ka… jā, ja vajadzētu liecināt jebkuras tiesas priekšā vai pat iziet melu 
detektora pārbaudi, Nellija varētu droši, ar vistīrāko sirdsapziņu teikt – viņa 
nezina, kas viņai nodeva oligarhu lietas materiālus. Viņa patiešām to simtpro-
centīgi droši nezināja – un tagad šī metode neiedomājamā kārtā bija izspēlē-
jusi ļaunu joku.

Līdz pat šai dīvainajai un nepatīkamajai sarunai Nellija bija absolūti pār-
liecināta, ka avots ir tieši Juta. Jā, bija kārtējais nezināmais tālruņa numurs, 
bet viss pārējais bija tieši tāpat kā parasti – gan izteiksmes veids, gan uzruna, 
gan raksturīgās pareizrakstības un ortogrāfijas kļūdas. Arī informācijas nodo-
šanas veids bija tas pats, kas līdz šim tika izmantots gadījumos, kad bija runa 
par apjomīgākiem tekstiem un dokumentiem.

Vēl vairāk – lai gan Sviķe vienmēr bija uzstājusi, ka sarakste jāizdzēš, Nel-
lija šim padomam nekad nepaklausīja. Tagad, pārskatot dažus mēnešus seno 
saraksti par oligarhu tēmu, viņa ar arvien augošu satraukumu aptvēra: ja nu 
cilvēks, ar kuru viņa bija sarakstījusies, nebija pati Sviķe, tas bija cilvēks, kurš 
mēnešiem, ja ne gadiem ilgi bija rūpīgi sekojis viņu komunikācijai un pārzi-
nāja to kā savus piecus pirkstus.

Neviens cits, izņemot Sviķi, to nevarēja zināt, neviens. Bet varbūt tomēr 
varēja? Kā to pārbaudīt? Vai to vispār var pārbaudīt? Atbilžu uz šiem jautāju-
miem Nellijai nebija, tikmēr domas šāvās aizvien tālāk un kļuva vēl biedējo-
šākas un biedējošākas.

Ja reiz oligarhu lietas materiālu sūtītāji nebija ne Sviķe, ne Durašs, tā-
tad tas bija kāds cits. Vai citi. Kāds, kuram ilgāku laiku bijusi pieeja Jarves 
sarakstei. Kāds, kurš zināja viņas profesionālos un ne tikai profesionālos no-
slēpumus. Kāds, kurš bija spējis izcili precīzi imitēt Sviķes saziņas veidu. Jā, 
un kāds, kuram bija kaut kādas savas intereses noplūdināt oligarhu sarunu 
materiālus.

Kādas savas intereses? Jau domājot vien, stinga kājas, un visas iepriekšē-
jās bažas un problēmas Nellijai sāka šķist pilnīgi sīkas un nenozīmīgas. Izmi-
sīgi gribējās, lai būtu kāds, ar ko varētu pakonsultēties. Bet nebija.

Atšķirībā no visādām tur Ķigām no “Tikai bizness” viņai nebija nekādu 
Drošuma policijas vai tamlīdzīgu jumtu – kā nu nebija, tā nebija. Bija, pro-
tams, viņai simpātiski politiķi, bet ko gan viņi šeit varēja palīdzēt? Un ko viņa 
vispār varēja pateikt – oi, ziniet, izskatās, ka mani kāds ir izmantojis, bet man 
nav ne jausmas, kas tas varētu būt un ar kādiem nolūkiem…
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13. nodaļa. Raimonds Vājonis

Raimondam Vājonim gribējās raudāt.
Jā, tieši tā – raudāt. Viņš zināja, ka tas nav vīrišķīgi, bet neko ar sevi ne-

spēja padarīt. Asaras riesās acīs, zods trīcēja, elpu nācās ievilkt krietni biežāk 
nekā parasti.

Viņa stulbeņi padomdevēji bija mēģinājuši šo rakstiņu neiekļaut ikdienas 
ziņu apskatā, kura pamata sadaļa bija veltīta vienam cilvēkam – viņam pašam. 
Taču kaut kur viņš par to bija padzirdējis un nu raudzījās datora ekrānā ar 
skumjas nolemtības sajūtu. Zem virsraksta “Pārdomas par vājonismu un stul-
bu izdabāšanu publikai” bija lasāmas šādas rindas:

“Nu jau nez kurā no iepriekšējām dzīvēm man reiz bija tāds gadījums. 
Ieklīdu kādas sabiedrisko attiecību vai vienkārši piristu firmas kantorī tieši 
brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Nu, sa-
protiet, viņam vienkārši kaut ko gribas, tā ka vajag kaut ko piedāvāt.

Viņi acīmredzami gaidīja no manis padomu, bet es tā vietā viņiem uzde-
vu savu tradicionālo jautājumu: vai jums – vai varbūt klientam – ir kaut kāds 
stratēģijas dokuments? Jo, redziet, lai puslīdz sakarīgi iznāktu klajā ar dajebko, 
tam pamatā jābūt iepriekš apstiprinātai stratēģijai vai kaut kam tādam.

Bet jaunieši piristu kantorītī uz mani skatījās ar neviltotu nožēlu – kā uz 
tādu konservatīvu, neglābjamu retrogrādu. Kāds tur dokuments, kāda stratē-
ģija, ko es te uzmācoties ar savām pārgudrībām? Viss esot daudz vienkāršāk – 
klientam kaut ko vajag, un tas nozīmē, ka viņam vajag kaut ko piedāvāt. Kaut 
ko. Vienalga ko.

Piristu kantorīša jaunieši kaut ko arī sacerēja. Vispirms vienā dzeltenajā 
žurnālītī viņi noorganizēja rakstiņu par to, kā viņu klients, kuram vajadzēja 
“dajebko”, ir nopircis suni. Melni baltu sugas suni.

Pēc tam, tā kā klients vēl bija gatavs maksāt un viņam vajadzēja “vēl kaut 
ko”, piristu kantorītis pāris nedēļas vēlāk otrā dzeltenajā žurnālā noorganizēja 
vēl otru rakstiņu – šoreiz par to, ka klients ir nopircis sev jaunu mašīnu. Lai-
kam sarkanu, ja nemaldos.

Tā viņi arī strādāja – bez jebkādas jēgas un sapratnes. Vienkārši, tikko 
klients sāka justies nenovērtēts un nepamanīts, jaunieši sarosījās un pēc ilgā-
kiem vai neilgākiem “kautkotakvaig”, “dajebkovaig” un “dauispābākaukotak-
vaig” noorganizēja kārtējo rakstiņu par autiņu, suni, šlipsi vai vēl kaut ko.
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Šim stāstam diemžēl bija kaut arī skumjas, toties pamācošas beigas. 
Klients, kuram derēja “dajebkas”, beigu beigās nobankrotēja un pēdējoreiz bija 
redzēts kādā nakts patversmē.

Tas man ienāca prātā, skatoties, cik apbrīnojami tizli notiek ņemšanās ap 
Valsts prezidenta saturiski dziļi bezjēdzīgo, taču skaļo un publisko iniciatīvu 
par “nepilsoņu bērniņiem”.

Mūsu masmēdiji ir pilni ar visvisādām interesantām un sarežģītām versi-
jām un prātuļojumiem par to, kas gan varētu slēpties aiz šīs iniciatīvas. Varbūt 
politiskā atbalsta meklēšana savai pārvēlēšanai jau nākamās Saeimas izpildī-
jumā, varbūt kaut kāda sarežģīta triju vai piecu gājienu politiska kombinācija, 
varbūt vēl kaut kas.

Mīļie prātuļotāji, vai jūs tiešām nezināt, ka mūsu politikā nekādu triju 
gājienu politisko kombināciju nav, par pieciem gājieniem nemaz nerunājot? 
Pat ar diviem gājieniem ir problēma, jo gluži vienkārši nav pietiekami daudz 
personāžu to sekmīgai īstenošanai…

Tas, ko mēs redzam mūsu ne visai cienījamā valsts galvas izpildījumā, ir 
nevis kaut kāda kombinācija, bet kaut kas nesalīdzināmi primitīvāks. Vien-
kārši mūsu valsts galva, kas arī pats nav nekāds intelektuāls spīdeklis, ir sev 
noalgojis tādus pašus “suņa un autiņa” stāstu ražotājus – alkatīgus, aprobežo-
tus un augsti apmaksātus slaistus.

Prezidentam – klientam ir ieniezējies, ka viņam “kaut ko vajag”, ka viņš 
jūtas nenovērtēts, pamests, vientuļš. Šo niezēšanu viņš ir darījis zināmu sa-
viem kancelejā savāktajiem slaistiem un teicis īsi – nu, izdomājiet kaut ko, čaļi!

Slaistiem tāpat kā viņu klientam nav bijis nekādas stratēģijas, nekādu plā-
nu. Toties viņi, tāpat kā manis aprakstītie piristi, ir uztvēruši galveno – vajag 
“dajebko”, lai klients būtu priecīgs un apmaksātu rēķinu.

Rezultātā arī prezidents ir dabūjis savu rakstiņu par sarkano autiņu un 
melnbalto suni – pilnīgi bezjēdzīgu no kaut kāda stratēģiska viedokļa, tikai 
stulbu un paskaļu publicitāti dodošu. Bez jebkādiem rezultātiem – ja par tā-
diem neuzskata pilnīgu izgāšanos…”

Nē, to nevarēja tālāk lasīt – prezidents Vājonis no datora atstūmās tik 
enerģiski, ka gandrīz apgāzās ar visu krēslu. Balamutīgo autoru viņš pāris rei-
zes dzīvē bija saticis, šķiet, pat kaut kādus viņa pakalpojumus apmaksājis. Ne-
cik augstu viņš to nevērtēja – taču nelaime bija tā, ka muldoņam diemžēl bija 
taisnība.

Prezidents Vājonis nebija dumjš. Cita lieta, ka, kāpjot amatos augstāk un 
augstāk, viņš aizvien biežāk un biežāk nespēja rast risinājumu un bija spiests 
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paļauties uz saviem padomdevējiem, kuri viņu atkal un atkal pievīla. Viņš vi-
ņus mainīja un mainīja, bet sajūta bija, ka kļūst tikai sliktāk un sliktāk.

Un ne tāpēc, ka viņš būtu dumjš. Jā, viņam bija citi trūkumi, un vienmēr 
viņš bija zinājis, ka nekāds Hokingsons… tā taču sauca to paralizēto ģēniju, 
ne?… no viņa nesanāks, bet tā, lai viņš nespētu reālistiski novērtēt situāciju, – 
nē, tā nebija. Arī pašlaik viņam viss bija skaidrs – tāpēc arī šī izmisuma sajūta.

Kādreiz tā nebija. Vēl tikai pirms dažiem gadiem – nu, piemēram, kad 
vajadzēja kandidēt Saeimas vēlēšanās. Viss bija ērti un komfortabli – viss bija 
apmaksāts, ne par ko nevajadzēja saspringti domāt un vērtēt.

Noteiktajā laikā pie viņa atnāca izdarīgi, klanīgi puiši, kas visu spēja labi 
izskaidrot: tā un tā, mums būs pieci apmaksāti rakstiņi sieviešu žurnālos, jums 
tur labi jāizskatās, jums jārada simpātijas. Tātad šis tas no bērnības, šis tas par 
laimīgo laulību, šis tas par vaļaspriekiem, tad vēl kaut kas traģisks, un būs labi.

Viņš bija ieminējies, ka vispār ir vides ministrs – varbūt vajadzētu arī kaut 
ko par to? Klanīgie puiši izskatījās izbrīnīti, acīmredzot viņi to nebija zinājuši, 
taču ātri apķērās – jā, protams, Vājoņa kungs, tas noteikti derēs. Mums noteik-
ti kaut kas jāizdomā par dabas aizsardzību.

Vājonim tobrīd nekas prātīgs neienāca prātā, bet klanīgie un izdarīgie 
puiši teica, ka tā neesot liela nelaime – viņi paši izdomāšot pareizos vēstīju-
mus. Lai ministra kungs neuztraucoties. Viņš arī paļāvās – un pēc tam pirmajā 
reklāmrakstā izlasīja kaut ko apmēram šādu:

“Jau no agras bērnības mazajam Raimondam parādījās interese par aiz-
sargājamiem augiem. Tas viss sākās ar parasto margrietiņu. Raimonds klīda 
pa pļavu netālu no dzimtas mājām Kuldīgā un atrada pļavu, kas visa bija kā 
nosēta ar mazām zilām puķītēm. Viņš sāka internetā meklēt – kas tās tādas. 
Tā viņam radās patiesa interese par aizsargājamiem augiem, viņš braukāja pa 
visu rajonu un pētīja. Tā arī Raimonds nolēma kļūt par biologu…”

Klanīgie puiši bija salaiduši dēlī visu, ko vien varēja. Nu kāds Vājoņa bēr-
nībā varēja būt internets? Un kādas mājas Kuldīgā? Un mazas zilas puķītes 
varēja būt viss kas, tikai ne margrietiņas…

Taču sieviešu publikai, izskatījās, tas viss labi patika. Turklāt puiši viņam 
pārliecinoši, faktiski uz pirkstiem pierādīja un pārliecināja, ka par šādām lie-
tām sekmīgs politiķis nedrīkst uztraukties. Ka tās visas ir tikai metaforiski 
simboli, detaļas, kam jāizceļ galvenais – lieliskā, lādzīgā vīra un politiķa Rai-
monda Vājoņa rakstura iezīmes.

Vājonis zināja, ka viņš ir lādzīgs un viegli pierunājams – un daiļrunīga-
jiem puišiem viegli izdevās viņu pierunāt. Nākamos reklāmrakstus lasot, viņš 
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vairs pat nesalēcās, izlasot, kā jau deviņu gadu vecumā viņu rūpēties par dabas 
aizsardzību pamudinājis fakts, ka vectēvs traktorists zaudējis redzi, jo ar mi-
nerālmēsliem strādājis bez aizsarglīdzekļiem.

Viss pārējais jau bija pat ļoti okei – puišiem bija taisnība: kas gan labāk 
varēja nostrādāt uz sieviešu auditoriju kā stāsts par tēvu asfalta meistaru un 
viņa pēc dienesta armijā no Pleskavas atvesto māti pārdevēju? Lai gan nē, to 
puiši norādīja skaidri – ja vēršamies pie nacionāli noskaņotas auditorijas, mā-
tes tautību un dzimto pusi labāk nepieminēsim.

Bet visādi citādi – jā, Vājoņa kungs, tik mauciet uz priekšu! Gan par to, 
kā jums nekad nekas nav pasniegts uz paplātes, gan par nepārtraukto cīņu un 
visa sasniegšanu paša spēkiem, gan par to, kā darbs norūda un kā dāvinātais 
nav tik vērtīgs kā paša rokām izdarītais, gan par to, cik vienkāršs cilvēks esat 
pats un ka arī jums patīk vienkārši cilvēki – nu, tādi kā jūsu dzīvesbiedre!

Dzīvesbiedre – tas bija tāds drusku neērts jautājums, it īpaši jau ministra 
gados, kad vīrieša cilvēkam bija pietiekami daudz kārdinājumu. Taču viņi abi 
bija pieauguši un spēja vienoties – katram dzīvē viss kas var gadīties, bet ir 
jāiet uz priekšu un jāturas kopā.

Tā nu viņš, ne par ko neuztraucoties un jau sajutis publicitātes garšu, va-
rēja klanīgajiem puišiem gandrīz vai uz pirkstiem uzskaitīt svarīgākās lietas, 
kam jāparādās kārtējā reklāmrakstā.

Evita jau skolas gados bija ļoti vienkārša, un man vienkārši cilvēki patīk, 
tas viens. Tad vēl – es viņas portfeli nesu, biešu vagas viņas vietā ravēju, ziedus 
dāvināju un dāvinu joprojām, pats kādreiz audzēju, vārdu sakot, esmu drošs, 
uzticams un uzticīgs!

Nekas jau arī nebija tā pa īstam melots – viņš nudien bija vienkāršs cil-
vēks ar vienkāršām vajadzībām un vienkāršiem priekiem. Bērnībā viņam pa-
tika kolhoza laukā lēkāt pa ķirbjiem – un arī tagad viņš patiesībā bija tāds pats. 
Sacerēt kādai dziesmiņai tekstu uz saviesīgu pasākumu, uzcept kādu kūku – tā 
bija viņa stihija, tas viņam patika un padevās.

Viņa kādreiz vadītajā ministrijā vēl tagad stāstīja leģendas par pasākumu, 
kurā viņi kopā ar valsts sekretāru bija kārtīgi pārģērbušies un tēloja divas dā-
mas laucinieces. Varbūt tas arī nebija ministram īsti piedienīgi – bet viņu tik 
ilgi pierunāja, ka viņš beigās piekrita. Nu labi, ja būsim pilnīgi atklāti, tad pat 
pierunāt ilgi nenācās…

Un tad laimīgā dzīve beidzās.
Viens no viņa vaļaspriekiem bija niršana. Bija gadījies nirt arī zem ledus, 

un katrā šādā reizē galvā maisījās viena un tā pati doma: jā, tu gan esi iesiets 
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un iestiprināts virvē, kas ved augšup uz āliņģi, bet kas notiks, ja virve ņems un 
atsiesies? Viss, cauri, peldēsi tu tur zem ledus līdz pat pavasarim.

Tieši tāda sajūta viņu pārņēma, kad, jau ministra amatā esot, viens, otrs, 
tad vēl trešais nopietnais cilvēks pēkšņi un tiešām negaidīti ieminējās: klau, 
Raimond, tu tak redzi, kāda te pašlaik situācija, mūsu vecais onka ir galīgi bērna 
prātā palicis, vajadzētu vietā kādu jaunu un enerģisku. Tu noteikti varētu – varbūt 
gribi pamēģināt par prezidentu? Mēs tevi atbalstītu…

Jā, virve bija atraisījusies, bet piedāvājums solīja vēl iepriekšējā dienā pat 
prātā nenākušas iespējas. Vienu Vājonis par sevi zināja droši – protams, dzīvē 
visādi bija gājis un bija nācies gan uz šo un to acis pievērt, gan roku vajadzības 
gadījumā pacelt vai nepacelt, gan pat kaut ko parakstīt. Taču kopumā viņš bija 
labs cilvēks un arī savai zemei vēlēja tikai labu, to viņš zināja droši.

Prezidenta amats – tas taču varēja dot vienreizīgas iespējas šīs vēlmes arī 
īstenot. Daudz vairāk nekā viens vai otrs ministra amats. Vai gan tieši uz šo 
pakāpienu un šo lielo iespēju viņš nebija gājis visu iepriekšējo dzīvi? Vai vi-
ņam vispār bija tiesības to laist garām?

Kaut kur dziļi, dziļi gan urdīja doma – bet vai tu maz spēsi? Vai tev pietiek 
prāta un gudrības? Vai šīs kurpes tev nav krietni par lielām?

Taču no otras puses – kas nu tur īpašs? Arī no aizsardzības lietām viņš 
nekā nebija jēdzis – un nekas, ar laiku iemanījās. Galvenais bija spēt kā savē-
jam aprunāties ar ļaudīm uniformā, – viņiem patika gan viņa vienkāršība, gan 
viegli krieviskais akcents. Bet kaut kādas nopietnās dokumentu lietas – tur 
taču bija ministrijas ierēdņi, kas visu zināja un nokārtoja.

Tikmēr pierunātāju un atbalstītāju kļuva aizvien vairāk, un viņš saņēma 
apliecinājumu, ka arī mazais ūsainais un hūtainais Venpils čigānebrejzēns ne-
iebilst. Dienu pēc dienas arvien vairāk šķita, ka nu jau straume viņu nes tā, ka 
izkļūt no tās vairs vienkārši nav iespējams.

Kaut ko tādu viņš jau reiz dzīvē bija pieredzējis. Tās gan nebija patīka-
mas atmiņas. Cik viņam bija gadu – laikam pieci, varbūt seši. Viņi bija kuplā 
pulkā braukuši ar busiņu un piestājuši Daugavas malā nopeldēties. Mazais 
Raimonds peldēt, protams, nemācēja, bet ūdenī devās arī viņš, māte neiebilda.

Un tad viņu ierāva straumē – krasts bija stāvs, atpakaļ viņš netika, ūdens 
rāva prom. Māte… māte varēja tikai noskatīties, jo tāpat nemācēja peldēt. Par 
laimi, viens no līdzbraucējiem ielēca upē un puiku izvilka, bet totālās bezpalī-
dzības un nenovēršamības sajūtu viņš atcerēsies uz visu mūžu.

Attāli līdzīga sajūta bija arī tagad – bet tikai attāli. Šī tagadējā taču bija 
straume, kas viņu nesa nevis nebūtībā, bet gan uz labu un gaišu mērķi, tāda, 
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kurai bija jēga pat piepalīdzēt. Un tā nu Vājonis arī izlēma: kāda jēga nepama-
toti pretoties – kas lemts, lai notiek.

Izrādījās gan, ka lemtas bija arī lietas, kas viņam īsti labi nepatika. Kā jau 
parasti, vēlēšanu aizkulises nebija nekādas patīkamās, un šādas tādas vieno-
šanās ar frakciju “Saticība” nācās noslēgt – tāda bija matemātika, un tur neko 
nevarēja darīt. Gribēji tikt pie labo valstisko darbu darīšanas – nācās dažu 
krupi apēst uzreiz un vēl dažu apsolīt apēst tuvākajā nākotnē. Vai gan mērķis 
neattaisnoja līdzekļus? Protams, attaisnoja.

Tad kā gan atgadījās, ka tas, kas bija sācies tik labi, kaut kā nemanāmi 
nonāca tiktāl, ka viņš tagad Rīgas pilī sēdēja un bezspēcīgi raudzījās datora 
ekrānā? Viņš taču bija tik… patiesībā jau tieši tāds, kāds viņš bija sieviešu 
žurnālu priekšvēlēšanu reklāmrakstos.

Atšķirībā no senilā onkas viņš taču spēja parunāt! Viņš spēja smaidīt, brī-
vi kustēties, viņš bija komunikabls un jautrs, sadzīvisks un lādzīgs. Viņš taču 
bija kauls no tautas kaula un miesa no tautas miesas! To viņam atzina viņa 
padomnieki un kancelejas vadība – un tā jau arī bija.

Sākumā viss gāja tik labi. Reitingi bija lieliski un kļuva tikai lieliskāki. 
Viņš pabraukāja pa Latviju šur un tur – un cilvēki visur bija sajūsmā, ka vi-
ņiem tagad ir jauns prezidents, kurš spēj ar viņiem sarunāties, spēj runu teikt, 
bet spēj arī častušku nodziedāt un čarku iedzert. Ne vienu vien čarku.

Kas attiecas uz ārzemju braucieniem, tur viņš bija apbružājies jau minis-
tra amatā. Svešvalodas, ja neskaita krievu, nebija viņa stiprā puse, bet patiesī-
bā tās arī īsti nevajadzēja. Mierīgi varēja iztikt ar dažām standartfrāzēm, bet 
visu pārējo nodarīja un norunāja līdzpaņemtais personāls.

Vārdu sakot, viss gāja labi – līdz brīdim, kad pārstāja iet labi. Viens olis, 
tad otrs, un tad jau sekoja gandrīz vai lavīna.

Nē, neviens viņu hokejā neizsvilpa, un arī ar reitingiem viss bija kārtībā – 
vismaz uz kopējā fona jau nu noteikti. Taču, kā kaut kur izteicās vēl kāds cits 
balamute, tauta, kurai nekad un ne ar ko nebija gana, pamazām sāka gribēt, 
lai prezidents ne tikai spētu runāt, bet arī runātu kaut ko nozīmīgu un būtisku.

To, ka viņš pats tam nebija radīts, Vājonis zināja labi. Viņš bija radīts sa-
viesīgām, draudzīgām sarunām, viņš bija radīts aliņa iedzeršanai pēc basīša 
vai voļuka, viņš bija radīts kūku cepšanai un uzdziedāšanai pie galda, un tādai 
mazai ieraušanai savējo lokā. Bet viņš nebija domāts visādiem gudriem bla-
bla-bla. Ne viņš mācēja, ne viņam tas patika.

Bet tā vēl būtu mazākā nelaime. Mēnešiem ejot, izrādījās, ka no prezi-
denta bija vajadzīgs vēl kaut kas, jau krietni būtiskāks par pareiziem vārdiem 
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pareizā vietā un laikā. Bija vajadzīga kaut kāda programma, kaut kādas no-
stādnes, kaut kas tāds.

Visnepatīkamākais bija tas, ka pat paša sieva sāka urbt – nu, saņemies 
taču, saņemies, padomā, kas no tevis paliks. Nevari taču tu visu mūžu tur-
pināt, kā savulaik sāki – paņem govi aiz ķēdes, aizved uz pļavu, iesit mietiņu 
ar āmuru, tad gaidi, kad zāle noēsta, izvelc mietiņu, pārved govi tālāk, iesit 
mietiņu ar āmuru… Tu taču vari ko vairāk!

Tik tiešām, lai kā būtu ar citām spējām un izglītību, viņš vienmēr bija 
spējis piemēroties jaunam, augstākam amatam un domāja, ka nekāds izņē-
mums nebūs arī šis. Kas par to, ka tev nepatīk rakties pa papīriem un ka tu 
nejēdz runāt angliski, – atrodi īstos cilvēkus, un viņi to izdarīs tavā vietā. Bet 
šoreiz kaut kas nenostrādāja.

Varbūt vainīgs bija jaunais kancelejas vadītājs? Iepriekš Arnis Alnājs jau 
bija izlidināts no Latvijas pasta priekšnieka amata, taču tas neko nenozīmēja. 
Viņš Vājonim šķita tik izdarīgs, tik veikls un rosīgs – tur visam vajadzēja būt 
kārtībā.

It īpaši, ja viņam par uzraudzītāju bija ielikta Iveta Drāzeka – kas bijis, tas 
pagājis, to viņš sievai bija apsolījis, bet Iveta bija cilvēks, kam Vājonis uzticējās 
pilnīgi visā.

Bet nebija kārtībā. Gan viņi, gan viņu ieteiktie un apstiprinātie padom-
nieki un citi darbinieki it kā bija ar labiem CV, ar labām izglītībām, viņi bija 
izdarīgi un rosīgi, taču… nevilka, viņi vienkārši nevilka, un līdz ar to nevilka 
arī pats Vājonis.

It kā viņš saprata, ka vienīgā izeja viņa gadījumā būtu padzīt visu šo maz-
spējīgo liekēžu baru un vietā paņemt cilvēkus, kas būtu par viņu daudz gud-
rāki un spējīgāki katrs savā jomā. Taču… viņš bija pārāk lādzīgs un pārāk 
neizlēmīgs, lai kaut ko tādu izdarītu.

Dievs liecinieks, viņš tiešām bija domājis, kā to izdarīt. It īpaši jau pēc tā 
pazemojuma Ņujorkā. Kā viņam gribējās piekaut tos, kuri viņam bija pametu-
ši priekšā runu burtiski pāris minūtes pirms kāpšanas ANO tribīnē.

Labi, viņš arī nebija īsti uzdevumu augstumos, varbūt iepriekšējā vakarā 
nevajadzēja tās dažas glāzītes. Bet vienalga – sarakstīt tādus vārdus, nu tā-
dus… Un tad tu, cilvēks, stāvi, skaties runas tekstā un… Mister prezident… 
multi… late… ra… la… ism… Bļiiiin! Multi! Latera! Bļin! Lateralism… Re… 
i… rei… reite… ration… Omaigod, kas tas ir, kas tas ir???

Bet… nebija iespējams ne atlaist, ne pat piekaut. Atlaist Alnāju viņam 
vienkārši neļautu tie cilvēki, pēc kuru uzstājīga lūguma bijušais neveiksmīgais 
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pasta priekšnieks bija pieņemts. Viņš jau gandrīz, gandrīz bija sataisījies, bet 
atskanēja telefona zvans – viens no tiem, uz kuriem nevarēja neatbildēt.

Zvanītājs tā arī skaidri un gaiši bija pateicis – Raimondiņ, tu klasiķi Go-
goli esi lasījis? “Tarasu Buļbu”? Nē? Nu, tad es tev pastāstīšu. Tur ir tāds ka-
zaks, kurš saka savam stulbajam dēlam – es tevi radīju, es tevi arī piežmiegšu, 
ja tu pareizi neuzvedīsies! Dēls nesaprot mājienu – un dēlam iestājas kirdik.

Redzi, Raimondiņ, ar tevi var būt tāpat. Liec mieru Arnim, viņš ir cītīgs 
un kārtīgs cilvēks, viņam ir ģimene, par kuru jārūpējas. Nemākulīgs? Nekas, 
gan jau visu apgūs. Bet, ja tev tā niez, ka nekādi nevari izturēt, ņem un atlaid 
to savu Drāzeku!

Ko, atlaist Ivetu? Nē, lai kādas runas klīstu un ko rakstītu visādas padibe-
nes, to Vājonis vienkārši nespēja izdarīt, viņa krievu asinis uzbangot uzban-
goja, ko tādu vienkārši iedomājoties. Nē, tā bija viņa sarkanā līnija – sievas 
pārmetumus viņš bija izturējis, tātad izturēs visu.

Atlika mainīt padomniekus, preses sekretārus un sīkākus gariņus – viņu 
Vājonim nebija žēl, bet ar mainīšanu nekas nemainījās, varbūt pat kļuva tikai 
sliktāk. Katrs nākamais izrādījās vēl klanīgāks un gļēvāks, vēl nespējīgāks pa-
līdzēt viņam – savam prezidentam, jopcik…

It kā ar to vēl nepietiktu, omu maitāja arī viens īpaši piekasīgs maita, ku-
ram kāds, visticamāk, maksāja par neskaitāmu iesniegumu sūtīšanu Vājoņa 
kancelejai. Viņš bija cerējis, ka vismaz ar šādām lietām Alnājs kā advokāts spēs 
tikt galā, bet, kad maita bija uzvarējis jau desmit administratīvajās tiesās un 
vēl vismaz desmit bija priekšā, saprata – visapkārt ir vieni vienīgi nespējnieki.

Šī atziņa vēl vienu apstiprinājumu guva pēc tam, kad Vājonis privāti bija 
palūdzis Satversmes apsardzības biroja priekšniekam Mīzītim noskaidrot, 
kurš tad galu galā tam maitam maksā. Treknais, noēdies vepris bija solījis palī-
dzēt – un kur tad bija tā palīdzība? Pēc trim mēnešiem pateikt, ka neko neesot 
izdevies noskaidrot?

Raudāt – tas galīgi nebija vīrišķīgi. Bet raudiens nāca. Cik nu tur vēl bija 
palicis no pilnvaru termiņa – izsakoties mammas vārdiem, tik, cik kaķis sa-
raudājis. Un tālāk? Samierināties, ka sanāks tāpat kā senilajam onkam – pal-
dies, čau, uz otro tu vairs neesi vajadzīgs? Un kur paliks vieta vēsturē?

Nē, kaut ko vajadzēja izdomāt, un nemaz nebija tik daudz cilvēku, kas 
varēja palīdzēt prezidentam šajā grūtajā situācijā. Vājonis vēlreiz pārlika visus 
plusus un mīnusus, pastiepās pēc telefona un, pirms vēl nebija pārdomājis, 
ātri atrada numuru, uz kuru no tā paša Mīzīša viedokļa viņam noteikti neva-
jadzētu zvanīt, un nospieda zaļās klausulītes simbolu.
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14. nodaļa. Raimonds Vājonis

Šī bija laba saruna. Iedvesmojoša. Ar jēgu. Būtu Valsts prezidentam Rai-
mondam Vājonim apkārt cilvēki, ar kuriem šādas sarunas varētu risināt regu-
lāri, daudz kas būtu citādi. Noteikti.

Cilvēks, ar kuru Vājonis bija no sirds izrunājies, gan nebija ne biznesa 
konsultants vai koučs, ne psihoanalītiķis vai kāds cits gudru sfēru eksperts. 
Nē, viņš bija cilvēks ar pilnīgi citādu biogrāfiju, izglītību, pieredzi un darbības 
jomu. Ekspertīzi, kā mūsdienās bija moderni sacīt. Varbūt tieši tāpēc viņa pa-
domi patiešām bija vērtīgi.

Vājonis ar viņu bija iepazinies tajos sensenajos laikos, kad viss vēl bija 
pavisam citādi. Vēlāk, kad Vājonis sāka politisko karjeru un kļuva vispirms 
par viena, tad cita ministra portfeļa terminētu īpašnieku, viņa paziņa izrādījās 
viens no retajiem, kuram no Vājoņa nekad un neko nevajadzēja.

Tieši otrādi – izrādījās, ka tieši Vājonis ir tas, kam laiku pa laikam ievaja-
dzējās kādu Latvijas politiskās un ekonomiskās reālijas izcili labi zinoša, tajās 
ikdienā dzīvojoša cilvēka konsultāciju. Bet tā pavisam pa īstam Vājonis savu 
gandrīz vai draugu novērtēja pirms dažiem gadiem, kad sākās visa tā šļura ar 
Āfrikas braucienu.

Padomāt – liela muiža, tādi braucieni bija gadījušies arī iepriekš – gan 
tuvāki, gan tālāki, gan pavisam tāli. Tādām lietām nodokļu maksātāju nauda 
atjaunotajā republikā netika taupīta jau kopš pirmajām dienām. Valstiskais 
slogs bija smags, atslodze bija nepieciešama, Raimonds bija omulīgs, jautrs un 
komunikabls vīrietis, bez īpašas pārgudrības, daudzām sievietēm tādi patika, 
sieva reizēm kaut ko nojauta, taču bija pietiekami prātīga, lai aizdomas patu-
rētu pie sevis.

Taču šajā reizē kaut kas nogāja greizi – viņš tā arī īsti nesaprata, kas tieši. 
Varbūt viņu bija pasūtījis kāds politiskais konkurents, bet varbūt arī kāds kaut 
kur nevietā bija palaidis muti. Nebija izslēgts vēl cits variants – ka vienkārši šis 
izrādījās tas brīdis, kad sievas pacietība nebija izturējusi.

Jā, ļoti varēja būt, ka tieši viņa bija tā, kas pati vai caur starpnieku kādam 
okšķerīgam žurnālistam pačukstēja kaut ko par dažus desmitus tūkstošu iz-
maksājušu braucienu uz Āfriku, turklāt savdabīgā sastāvā. Nu, ja arī tā, tad šī 
bija tā reize, kad savukārt viņam vajadzēja būt pietiekami prātīgam un aizdo-
mas vienkārši norīt.
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Lai nu kā, viss aizgāja pa skarbo. Derdzīgākie mediji viens pēc otra, katrs 
atbilstoši savai ievirzei, gari un plaši aprakstīja, kādas attiecības aizsardzības 
ministru varētu saistīt ar viņa ilggadējo biroja vadītāju un padomnieci Ivetu 
Drāzeku, kādas milzu algas viņai maksātas Vājoņa nokārtotajos amatos, cik 
izmaksājis pusmilitārais brauciens uz Āfriku un kādas tieši funkcijas tajā va-
rētu būt pildījusi spriganā melnmate.

Grūti teikt, cik tālu tas būtu aizgājis, ja ne Vājoņa viedais padomdevējs. 
Šī gan bija reize, kad ar padomiem vien nebija līdzams, bet Vājoņa gandrīz 
vai draugs izrādījās neaizstājams arī, tā sacīt, praksē. Viņš iedarbināja savus 
kontaktus un prasmes, un, pateicoties viņam, palīdzīgu roku pielika gan bege-
motiene un viņas vīrs, gan veseli divi Vājoņa priekšgājēji tagadējā amatā, gan 
vēl pulks palīdzīgu ļaužu. Kā tieši viņus visus izdevās motivēt, Vājonis tā īsti 
arī nesaprata.

Un… tiešām visu izdevās izrullēt. Viss noklusa. Vēl vairāk, Vājoņa pa-
domdevējs ar kaut kādām sev vien zināmām metodēm pie reizes spēja panākt 
vēl kaut ko. Spriganā, bet reizēm arī gana negantā tumšmate kopš tā laika 
daudz labāk sāka izprast savu vietu un pēc neaizsniedzamām zvaigznēm vairs 
nemēģināja tiekties.

Tas jau bija vienkārši lieliski – Vājonis skaidri nojauta, uz ko melnmate 
jau daudzus gadus klusībā bija cerējusi, un viņam nekad nebija pieticis dūšas 
viņai skaidri pateikt, ka cerībām nav nekāda pamata. Jo vairāk tāpēc, ka vien-
laikus viņam bija bažas arī par to, ka strups un skaidrs “nē” no viņa mutes au-
tomātiski izbeigtu daudzus gadus ilgušās surogātattiecības, kā viņa “adminis-
tratīvā pavadone” – sasodītie mediji! – tās reiz niknuma lēkmē bija nosaukusi.

Šādu galīgu attiecību saraušanu viņam galīgi negribējās – pirmkārt, iedi-
binājusies situācija bija ļoti ērta un patīkama, otrkārt, Ivetai Drāzekai bija arī 
vērā ņemami administratīvie talanti. Divi vienā – ha, ha, ha! –, prezidentam 
nudien bija žēl, ka šo lielisko joku nebija iespējams kādam pastāstīt. Bet nu nē, 
nevarēja gan.

Tā nu sākotnēji katastrofālais Āfrikas brauciens beigu beigās izrādījās 
visnotaļ veiksmīgs un rezultatīvs. Militārajā jomā, protams, tas nedeva pilnīgi 
un absolūti neko, – bet vai tad nu tas vienmēr bija galvenais? Un pēc nupat 
beigušās sarunas ar savu neformālo padomnieku Valsts prezidents Vājonis 
bija pilns cerību, ka tagad saņemtās instrukcijas varētu dot vismaz tikpat la-
bus rezultātus.

Tiesa, šo ideju vispirms vajadzēja, tā sacīt, legalizēt. Vājoņa padomdevējs 
noteikti nebija tas cilvēks, ko Valsts prezidents varētu publiski – vai pat savējo 
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lokā – pieminēt kā konsultantu īpaši svarīgos jautājumos. Vai vispār jelkādos 
jautājumos.

Valsts galvam, lūk, diemžēl vajadzēja rēķināties gan ar visvisādiem 
SABiem un citiem valsts noslēpumu apsargiem, gan ar publikas noskaņām. 
Un šis tas viņa prātīgā padomdevēja biogrāfijā bija tāds, ko stulbais, aprobe-
žotais vēlētājs nesaprastu, bet konkurenti nekavējoties izmantotu pret pašu 
Vājoni. Nē, to diemžēl nevarēja atļauties.

Tā nebija vienīgā problēma. Lielu daļu Vājoņa kancelejas darbinieku at-
bilstoši savai, tā sacīt, gaumei bija izvēlējusies tā pati visādi noderīgā un prātī-
gā Drāzeka. Turklāt laiku pa laikam viņai arī ienāca prātā, ka kāds no viņiem 
savam amatam īsti neder – un vietā ātri nāca kāds cits.

Piemēram, lai kā bijušais Latvijas Radio vadītājs Jānis Pliksnis būtu cen-
ties pierādīt savu vajadzīgumu, lai cik zemu būtu klanījies ne tikai preziden-
tam, bet pat pēdējam kancelejas klerkam, nekas nelīdzēja. Drāzekai viņš neie-
patikās tāpat kā viņa priekšgājējs – un viss, bai, bai, bjūtī!

Tas nozīmēja, ka savdabīgās atlases rezultātā kancelejā sapulcētie ļaudis 
nebija ne paši gudrākie savas jomas pārstāvji, ne arī paši patstāvīgāk domājo-
šie. Bet vienalga – arī viņu vidū Vājonis, diplomātiski izsakoties, nebija nekāds 
intelektuālais spīdeklis.

Viņš, protams, varēja arī nenoticēt kancelejas darbinieku privāto saru-
nu atstāstam Drāzekas kundzes izpildījumā, taču pilnīgi pietika ar laiku pa 
laikam pamanītajiem līdzjūtīgi ņirdzīgajiem skatieniem, lai viss būtu skaidrs.

Vārdu sakot, ja viņš tagad nāktu klajā ar lielisko ideju, ko tik eleganti bija 
pasniedzis un pamatojis viņa nepubliskojamais padomdevējs, neviens neno-
ticētu, ka tā ir viņa paša radīta. Sāktos runas pa stūriem, aizdomas – un kas to 
zina, kur tas novestu. Šajā postenī piesardzība nevarēja būt lieka.

Tomēr savas prasmes bija arī Valsts prezidentam Vājonim, un ideju lega-
lizēšanu viņš bija atstrādājis jau iepriekš. Viss bija samērā vienkārši: vispirms 
vajadzēja sasaukt padomdevējus un kancelejas vadību uz sapulci, lai apspries-
tu kādu jautājumu, kuram bija attāla saistība ar patieso problēmu. Sekoja gara 
un bezjēdzīga diskusija, kuras beigās Vājonis vairākiem dalībniekiem lūdza 
izskanējušos viedokļus apkopot un iesniegt rakstiski.

Tieši šajā “vairākiem” arī slēpās īstā fiška: īstā padomdevēja ideju viņš 
mierīgi varēja ierakstīt kaut kur pa vidu kādā no iesniegtajiem rakstu dar-
biem, pēc tam ielaist apritē to kopsavilkumu, brīvi sākt ar to operēt un būt 
pilnīgi drošs, ka konkrētās idejas izcelsme tā arī paliks neuzzināta, bet neradīs 
ne mazākās aizdomas. Jā, varbūt kādam gudrelim arī radīsies kāds jautājums, 
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taču Valsts prezidenta Raimonda Vājoņa kanceleja nebija tā vieta, kur gudreļi 
tika īpaši kultivēti un atzīti.

Tā tas notika arī šoreiz. Oficiāli izziņotā tēma bija nevainojama – kā 
mums visiem kopā uzlabot Valsts prezidenta kancelejas komunikāciju un iz-
vairīties no līdzšinējām kļūdām, kas var nopietni iedragāt prezidenta institū-
cijas prestižu, un tā vietā izstrādāt risinājumus, kas var nodrošināt attīstību un 
pārmantojamību nākamajā Valsts prezidenta pilnvaru periodā. Nu apmēram tā.

Sarežģīti vārdi un to prasmīga kopāsalikšana nebija Raimonda Vājoņa jā-
jamzirdziņš, toties viņš spēja sarežģītas lietas izteikt saprotami un vienkārši – 
reizēm pat pārāk vienkārši. Nu, mīļie, tad kā mums iet uz priekšu? Jūs labi 
zināt, ka pēc nepilniem diviem gadiem ir pārvēlēšana. Jūs taču gribat palikt 
šeit, vai ne, un turpināt palīdzēt Latvijai? Tad vajadzēs palīdzēt pašiem sev un 
man, un reizē valstij. Kā tieši jūs to izdarīsiet? Nu, lūdzu, pastāstiet, padalieties 
idejām!

Stundu vēlāk Vājonim jau pamatīgi sāpēja galva. Jēziņ, kā viņam bija sa-
nācis novākt šādu zoodārzu! Kāpēc viņš viņus visus turēja! Nu kā jūs varat 
man palīdzēt, ja nevarat palīdzēt pat paši sev? Ko der jūsu muļķīgie ierosinā-
jumi par biežāku lauku apmeklēšanu? Par reitingu nopirkšanu? Par jauniem 
projektiem?

Un ko tas viss dos brīdī, kad sāksies lielais politiskais tirgus? Kurš to visu 
ņems vērā? Tev ir jābūt kaut kādai sasodītai Vīģei-Treibergai, lai tirgū tiktu 
ņemts vērā arī tas, kas tu tāds patiešām esi un ko esi darījis. Un arī Vīģi pir-
moreiz ievēlēja tādā pašā tirgū – un tam, kādi viņai bija reitingi un cik bieži 
viņa bija apmeklējusi laukus, nebija ne mazākās nozīmes. Atveda viņu čekists 
Bajārs – un viss notika.

Nu kāda jēga no tevis, kancelejas vadītāj Alnāj? Pastu gandrīz nolaidi di-
benā un tagad esi gatavs palīdzēt man? Un tu, izcilais pašpasludinātais stratēģi 
Zigurd Klaķi, kam esi vajadzīgs tu, ja neko prātīgāku tu nespēj likt priekšā? 
Tavs brālis kaut nodokļus mācēja apiet un balsis pirkt – tiesa, sūdīgi mācēja, 
ja reiz viņu pieķēra, bet nu vismaz kaut kas… Bet nē – šis tik runā un runā, 
un runā, laikam uzskata, ka šādā veidā atpelnīs tās savas nepilnās divas štukas 
mēnesī…

Protams, neko no tā visa Vājonis skaļi neteica – viņš arī labi zināja to, 
ka seja viņam saglabā tradicionāli lādzīgo izteiksmi, lai ko viņš arī patiesībā 
domātu un justu. Turklāt pēc pirmās sanāksmes stundas viņš arī visas šīs blē-
ņas neko īpaši neklausījās – galvā grozījās un pārgrozījās viņa vienīgā prātīgā 
padomdevēja ieteikums.
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Tas patiesībā bija bezgala vienkāršs – Vājonis bija dzirdējis, ka tieši tādām 
arī jābūt patiesi ģeniālām idejām, un šī nudien nebija sarežģīta. Bija nepiecie-
šama viena neliela nacionāla mēroga krīze, kurā Valsts prezidents izrādās tas 
cilvēks, kurš situāciju glābj, kurš apņēmīgi rīkojas kameru priekšā, saka īstos 
vārdus, dara īstās lietas un gūst pilnīgu tautas mīlestību un uzticēšanos. Viss, 
priekškars krīt, problēma atrisināta!

Jā, bet kāda tieši krīze? To padomdevējs bija noklusējis, skaidri un nepār-
protami pasakot – jūs, Raimond, taču esat prezidents, to jums pašiem labāk 
jāpamana un jāsajūt. Tā jau arī bija – šādu padomu no malas Vājonis nemaz 
nepieņemtu, tas tomēr nebūtu valstiski atbildīgi. Un viņš taču bija gan valstis-
ki atbildīgs, gan noteikti arī pietiekami gudrs, lai šādu izdevību pamanītu 
un izmantotu. Jautājums bija tikai – kad apmēram tā varētu parādīties? Laiks 
negaidīja.
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15. nodaļa. Jānis Mīzītis

Pretīgajā grāmatelē pāris vietās bija ielīmētas lapiņas, un Satversmes ap-
sardzības biroja direktors Jānis Mīzītis bija atvēris vienu no tām. Par laimi, 
efekts vairs nebija tāds kā pirmajā reizē. Tomēr vienalga nebija nekas patī-
kams, iedomājoties, ka to lasa cilvēku tūkstoši, bet tu, lai cik augstā amatā 
būtu, neko nespēj padarīt.

“Tālāk kas – parādi ir jākārto. Andris Vērziņš tad, kad Jāni Mizīti neievēl 
otrreiz par ģenerālprokuroru, kā Valsts prezidents paņem Mizīti pie sevis kā pa-
domnieku. Tu mani izglābi, tu to lietu nepalaidi, malacis, es tevi paņemu pie se-
vis. Pagaidām Mizītim nekādas labākas vietas nav, bet iepriekšējam Sa tversmes 
apsardzības biroja direktoram beidzas termiņš, – es tevi iesūtīšu tur…

Ļoti svarīga lieta par visiem tiem policijas darbiniekiem, kas nostrādājuši 
virs gadiem desmit, ir tā, ka viņi uz kaut ko “tur” priekšnieku. Lai viņš nesāk 
mētāties ar rokām, kaut ko nesaprotamu darīt. It kaut kāda tēma, kaut kādi 
fakti. Vienkārši profilaksei. Lai visiem mierīgāk dzīvot.

Sarāns, es domāju, ļoti iespējams, “tur” viņus par šito. Par Vērziņa pielaidi 
un Mizīša labo gribu. Mizītis nevarēja tajā lietā neieraudzīt Vērziņu, ja vien 
nav galīgs stulbenis. Viņam vajadzēja dot Satversmes apsardzības birojam 
“spravku”. Bet viņam vai attiecīgi kādam viņa padotajam, attiecīgi motivētam 
no Sarāna vai nezin kā, izrādījās grūti aiziet pie seifa un apskatīties.

Apmēram tā: klausies, pārbaudi, vai viņam var dot pielaidi. Apskaties sei-
fā. Bet, redzi, seifam nav atslēgas. Kur palikusi? Nezinu, nezinu. Pienāc vēlāk. 
Ā, tu nevari gaidīt? Nu tad neko, es taču nezinu, kas tajā seifā. Apmēram tā.

Bet ir arī otra versija… Pavisam citāda. Kā labi zināms, Mizītis ir, tā sacīt, 
drīzāk tāds kā “zilā” ministra Pinkēviča domubiedrs. Nemaz nav izslēgts, ka 
Sarānam par Mizīti kaut kas varētu būt noglabāts arī saistībā ar “Pinkēviča 
tēmu”. Ar svecīti blakus neesmu stāvējis, paldies Dievam. Bet visi vēl labi at-
ceras, kā viņš kārtoja darbā tādu Meju, kurš jau ir atklāts un demonstratīvs 
Pinkēviča domubiedrs. Kāpēc ar tādu sparu kārtoja? Nejaušība? Nemēdz būt 
šādās lietās nejaušību.

Tas nozīmē, ka jūs varat atklāt par Sarānu visu, ko vien vēlaties, bet, ka-
mēr Mizītis būs savā amatā Satversmes apsardzības birojā un Sarāns viņu un 
varbūt vēl kādus “turēs” vai nu par puikiem vai vēl par kaut ko, nekas nemai-
nīsies. Visas lietas turpināsies…”
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Un te vēl viena ielīmētā piezīmjlapiņa.
“Labi, vēl viens fakts. SABa direktors Mizītis, kurš, kā mēs visi labi zinām, ir 

gļēva niecība. Iedomājieties, Voronovska kungs, ka šī niecība, šis kankariņš, kas 
kādreiz ik nedēļu skrēja atskaitīties uz amerikāņu vēstniecību, pēkšņi izslej krū-
ti un publiski sāk klāstīt visādas drosmīgas lietas? Politiskas lietas, Voronovska 
kungs. Ka maisus atvērt nedrīkstot, ka tas esot slikti tāpēc, tāpēc un vēl arī tāpēc.

Jūs tā varat noticēt, ka šis dzīves samīcītais kankariņš to dara pats pēc sa-
vas gribas? Ka šāda gļēva, pelēcīga radība pēkšņi lien uz barikādēm un kaut ko 
kliedz? Tādi kā Mizīškungs šādi rīkojas tikai vienā gadījumā – ja viņu mazās, 
sačokurojušās oliņas ir iespiestas lielās, lielās skrūvspīlēs un ir kāds vai kādi, 
kas šīs skrūvspīles pamazām savelk…”

Oliņu speciālists atradies, ne, ko, – Mīzītis nometa grāmatu pie malas. 
Būtu padomju laiki, kad viņš vēl bija parasts rajona prokurors un PSKP biedra 
kandidāts, šis te nezināmais oliņu speciālists rūgti nožēlotu, ka sadomājis pa-
celt roku pret sistēmas sastāvdaļu.

Lai gan kāds nu tur nezināmais – jau pāris nedēļu pirms grāmatas iznāk-
šanas Satversmes apsardzības birojā bija sagūlusi prāva čupiņa ziņojumu un 
cita veida dokumentu par gaidāmo “daiļdarbu”. Gan Šveices glumeklis Rūdolfs 
Veroni bija uzskatījis par labāku painformēt, gan viens no viņa algotajiem pi-
ristiem Gints Peders bija noziņojis gan par projektu, gan par savu algotāju.

Lai nu kā kuro reizi gāja ar citām lietām, ar pašmāju tā saukto inteliģenci 
un “baltajām apkaklītēm” Mīzīša tagadējai darbavietai nekad nekādu prob-
lēmu nebija bijis. Pāris nedēļu darbs – un “Indriķis Latvietis” pilnīgi veltīgi 
domātu, ka ir trakoti labi noslēpies.

Bet ko bija iesākt? Pirmā reakcija bija viena – atrast ieganstu, kādas rindi-
ņas, kas dotu pamatu sākt kriminālprocesu, teiksim, par tīšu neslavas celšanu 
vai, vēl labāk, par kādu konfidenciālu dokumentu publiskošanu. Ja būtu tāds 
iegansts, pārējais jau būtu vienkārši – tirāžu uz laiku izņemt, kamēr zustu ak-
tualitāte, pašu “Indriķi” kādu laiku paturēt apcietinājumā, un miers.

Ne par kādu publisku sašutumu uztraukties nevajadzētu – Mīzītis sava 
kantora iespējas nepārspīlēja, bet zināja labi. Vajadzības gadījumā dažiem me-
dijiem vai to pārstāvjiem varētu vienkārši palūgt, dažiem palūgt uzstājīgi, ar 
politiķiem un “inteliģences” pārstāvjiem – tieši tāpat. Un viss būtu normāli.

Taču nelaime bija tā, ka “Indriķis” noteikti bija pietiekami labi sagatavo-
jies. Mīzīša kunga “kolēģi” no Ērgļu ielas paši šim te “Indriķim” bija pasnie-
guši dažas ļoti labas mācību stundas – un “Indriķis” pēdējos pāris gados bija 
apliecinājis, ka ir labs skolnieks.
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Nē, tur nekas labs nevarēja sanākt. Pilnīgi noteikti kaut kur uz kaut kādiem 
serveriem bija novietotas kopijas, kaut kur jau bija sagatavoti neskaitāmi iesnie-
gumi un vēstījumi, kaut kur kaujas gatavībā bija advokāti – un rezultātā Mīzītis 
pats ar savām rokām būtu “daiļdarbam” sagatavojis ideālu reklāmas kampaņu.

Nācās vien pašam sev uzkāpt uz rīkles ar visiem saviem simt trīsdesmit 
četriem kilogramiem. Mīzītis labi zināja, ka pēc sievas aiziešanas ir krietni 
uzresnējis, bet pašlaik nebija īstais laiks domāt par tādiem sīkumiem. Bija sva-
rīgākas lietas.

Tā nu visiem, kas bija pieejami un atsaucīgi, tika dota pilnīgi cita ko-
manda: esiet nu tik laipni un “daiļdarbu” ignorējiet. Pat tad, ja kāds būs sevi 
saskatījis kādā no galvenajiem varoņiem un rakstīs iesniegumus par krimināl-
procesa sākumu, – noimitējiet resorisko pārbaudi uz kādu pusgadu, un miers. 
Neko vairāk, pilnīgi un absolūti neko!

Šī bija prātīga pieeja – un tā atmaksājās. Tiesa, nācās atkratīties no vai-
rākiem augstu stāvošiem histēriķiem, kuri visvisādi īdēja, vaimanāja, klaigāja 
un pieprasīja pārbaudīt, noskaidrot, atklāt un saukt pie atbildības. Bet tas viņa 
darbā nebija nekas jauns, pa kādam tādam gadījās vai ik mēnesi.

Pat valsts pirmā persona nesen bija neformāli palūgusi, vai gadījumā 
Mīzīša kunga ļoti cienījamais birojs nevarētu noskaidrot, kādu iemeslu dēļ 
pirmajai personai tik ļoti pāri darot kāds maitasgabals. Vai tur esot personis-
ki apsvērumi vai arī – un te pirmās amatpersonas balsī ieskanējās neviltota 
cerība – varbūt kāds trešo valstu pasūtījums, pret kuru tad varētu vērsties ar 
visu likuma bardzību?

Protams, ka to varēja noskaidrot un tas arī nebija nekāds īpašais noslē-
pums. Taču Mīzītis bija ieturējis pieklājīgu, dažas nedēļas ilgu pauzi un tad 
skumīgi pavēstījis, ka šajā situācijā viņa vadītā iestāde neko nevarot palīdzēt. 
Šādu ļaužu atšūšanas sistēma sen bija atstrādāta visā pilnībā. Muļķiem infor-
māciju nevarēja dot, viņi to vienmēr izmantoja tā, ka mati cēlās stāvus.

Tā nu “Indriķa” garadarbs pamazām iznīka. Publika gan pašausminājās 
krietni ilgāk, nekā bija domāts, opuss piedzīvoja četras papildtirāžas, taču līdz 
Mīzīša tā vai citādi kontrolētajiem “lielajiem” medijiem neizlauzās un beigu 
beigās nomira dabiskā nāvē. Atlika to paklusām izņemt no bibliotēkām, un 
viss, par vienu nepatīkamu sīkumu dzīvē mazāk.

Līdz ar to nomira vai vismaz cieši iemiga arī Mīzīša bažas par šo un to, 
kas grāmatelē bija sarakstīts. To vietā gluži nemanot atnāca tāda kā maijmēne-
ša Gaujas sajūta. Ik gadu tas bija laiks, kad viņa sirdī ienāca cerība, ka būs labi. 
Ka viss un vienmēr turpmāk būs labi.
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Bija tāds brīdis tieši šajā gada skaistākajā mēnesī, kad pali straujajā upē 
bija beigušies, kad visi Amatas ūdeņi tajā bija ieplūduši un aiznesušies tālāk, 
kad savus ikgadējos treļļus bija sākušas lakstīgalas un ievas bija pilnā plauku-
mā un ziedos…

Jānis Mīzītis varbūt arī neizskatījās pēc briesmīgi romantiska cilvēka, un 
arī viņa darbs bija tāds, kāds tas bija, bet šajā laikā viņa sirdī kaut kas notrīsēja. 
Atlika tikai pāris reizes nostaigāt pa Gaujas stāvajiem krastiem, un viņa sirdī, 
viņa galvā un dvēselē kaut kas notika.

Ievu vilinošā un cerīgā smarža radīja nez no kurienes cēlušos sajūtu, ka 
varbūt paveiksies. Nē, ka noteikti paveiksies – dzīvē un darbā, un visur citur. 
Ka viss būs labi. Pirmoreiz šī sajūta pie viņa atnāca sen, sen atpakaļ, eksāmenu 
laikā un pēc tam atnāca laiku pa laikam.

Vienmēr gan arī bija kaut kas, kas šo sajūtu nogrieza kā ar nazi. Tajos sen-
senajos laikos vienugad tas bija laimes ceriņš. Ilgi viņš to bija meklējis, beidzot 
atrada, apēda – un tas izrādījās skābs. Tāds pats, kāds pēcāk izrādījās te viens, 
te otrs ievziedu smaržas apsolījums.

Būdams savai mātei vienīgais bērns, viņš tomēr nebija izlutināts. Drīzāk 
jau paraugbērns – kopš agrīniem skolas gadiem pareizs itin visā. Pat uzvedī-
bas vērtējums liecībās viņam vienmēr bija priekšzīmīgs, izņemot vienu vie-
nīgu reizi. Tiesa, arī tad pārkāpums bija bezgala “nopietns” – vienpadsmitajā 
klasē viņš reiz neaizgāja uz tautas deju kolektīva mēģinājumu.

Tikpat viens savā pareizībā viņš bija arī turpmāk. Viens viņš bija, un viens 
viņš palika – reiz, kaut kā saņuņņojies un atslābis, viņš pat publiski atļāvās 
pateikt, ka vientulība ir viņa vissarežģītākais jautājums. Varbūt tā arī gluži ne-
bija, taču vientulība bija tā emocija, ko viņš sajuta vienmēr.

Protams, ne jau vienādā intensitātē. Bieži vien tas nemaz nebija tik slikti – 
būt vienam savos lēmumos, pašam spriest un pašam domāt. Taču bija arī brīži, 
kad viņš savu vientulību pārdzīvoja smagi un nopietni. Bija tādas vientulības 
devas, ar kurām viņam bija grūti tikt galā.

Savas kļūdas dzīvē viņš, skaidra lieta, bija pieļāvis – kā jau ikviens. Taču 
viņš centās, goda vārds, viņš no visas sirds centās arī tagad būt tikpat pareizs 
kā skolas gados. Būt priekšzīmīgam – to viņš bija pieņēmis kā savas vien-
tuļās dzīves normu un tā arī dzīvoja. Nekādu citu variantu jau arī nemaz 
nebija.

Laiku pa laikam viņu gan urdīja jautājums: bet vai tas, ko viņš dienu no 
dienas vadīja, vispār ir dzīve? Īsta dzīve? Tā, kas mutuļo un dzirkstī, un šalc 
gar ausīm, un sirds dauzās, un elpa aizraujas?
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Nebija, protams, un arī viņam bija brīži, kad gribējās kādu laiku padzīvot 
tā vieglāk, tā brīvāk, atļauties kādu brīvībiņu, kādu vājībiņu – nu, kaut nelielu, 
kaut uz brīdi.

Taču šī bija viņa dzīve, ko viņš pats sev bija izvēlējies. Viņš zināja, ko sev 
pēc tam teiktu par katru šādu vājībiņu, cik smagi un asi to pārdzīvotu. Tur-
pretī par savu apzinīgo, priekšzīmīgo dzīvi viņš sev varēja teikt tikai atzinīgus 
vārdus. Gandrīz tikai atzinīgus vārdus.

Ja raudzītos no parasto cilvēku viedokļa, tad, neņemot vērā burtiski pāris 
lietas, viņš arī tagad, jau tuvojoties sešdesmit gadu slieksnim, visas aizvadītās 
desmitgades bija pavadījis vienkārši priekšzīmīgi.

Pret darbu viņš bija atbildīgs, pat izcili atbildīgs. Savus pienākumus un sa-
vus darbus viņš darīja līdz galam un tā, kā tas bija uzskaitīts amata aprakstos. 
Pat ģenerālprokurora amatam viņu vispirms bija uzrunājuši tiesībsargāšanas 
iestāžu pārstāvji, tikai tad bija piepulcējušies politiķi. Jā, un arī pārticis vien-
mēr viņš bija tikai un vienīgi no algas.

Ar naudu gan Mīzītim bija neviennozīmīgas attiecības. Vispār jau nauda 
viņam patika, viņam to vajadzēja kā ikvienam, tikai viņš – lai arī ko kuro reizi 
nebūtu teikusi nu jau bijusī sieva un sen atsvešinājusies meita – nekad nebija 
gatavs kaut pirkstu pakustināt, lai naudu patiešām pelnītu.

Jā, un ļoti varēja būt, ka tieši tāpēc sieva no viņa pēc ilgiem gadiem laulībā 
tomēr bija aizgājusi. “Resnais sausiņš” – tā viņa bija pateikusi uz atvadām, bet 
tā taču nevarēja būt tiesa, nevarēja, nevarēja, nevarēja.

No vienas puses – viņš lieliski zināja, ka naudas ziņā labāk viņam nebūs 
nekad. Cik nu bija, tik bija, nebija jēgas par to domāt, sapņot un cerēt, un vēl 
mocīties. Kādu nu dzīvi viņš bija izvēlējies, tāda tā arī bija.

Vienlaikus viņš gan tikpat labi zināja arī to, ka, ja tikai pacenstos citā 
jomā, gan jau viņš to spētu. Bet tas nozīmētu kaut ko būtiski mainīt – un viņš 
baidījās, ka līdz ar šādām pārmaiņām viņam nāktos zaudēt kaut ko no sava 
priekšzīmīguma.

Jā, bija lietas, kas ar viņu tā arī nebija notikušas – kaut pusgadsimts jau 
bija nodzīvots. Nebija notikušas tā, kā tām būtu bijis jānotiek, vai arī nebija 
notikušas vispār. Atlika tikai cerēt, ka kaut kas vēl bija priekšā, kaut kas vēl 
viņam bija sagatavots.

Sūdzēties, protams, nevarēja arī tagad. Prokuratūras sistēmā viņš bija sa-
sniedzis augstāko, ko vien varēja, pēdējo kāpņu pakāpienu. Viņš vienmēr bija 
centies būt taisnīguma pusē – un prokurora amats pēc definīcijas bija daudz 
taisnīgāks nekā, piemēram, advokātam, par to viņš bija svēti pārliecināts.
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Protams, viņam kā priekšzīmīguma un atbildības nesējam vajadzēja būt 
tam, kurš cīnās par taisnīgumu līdz galam, vienmēr un visur. Un vienmēr un 
visur būt nevainojamam – jo viņa ienaidnieki un pretinieki izmantotu jebku-
ru iespēju, sarīkotu jebkuru provokāciju, lai tikai panāktu savu.

Goda vārds, viņš patiešām būtu gribējis dzīvot Saules pilsētā nē, nevis 
Nezinīša, bet Kampanellas Saules pilsētā, kur visi cilvēki ir harmoniski, pareizi 
un priekšzīmīgi… nu, aptuveni tādi kā viņš.

Bet tā dzīvē nenotika. Nenotika arī tā kā bērnībā lasītajā stāstā par cilvē-
kiem, kuri visu dzīvi nodzīvo liela meža malā un kuriem mīlestība tikai turpi-
nās un turpinās, un turpinās. Bez strīdiem, bez ņemšanās ar naudu un mantu.

Tāpēc viņam vajadzēja būt ne tikai godīgam un priekšzīmīgam vien – ar 
to bija par maz. Vajadzēja būt arī uzmanīgam un piesardzīgam. Viņš labi zinā-
ja, ko par viņu domā – ka viņš ir gļēvulis, ka viņš vienmēr meklē piesegu, ka 
viņam vienmēr vajadzīgs kāds stiprāks, kas viņu piesedz.

Bet citādi taču nevarēja! Šajā zemē un šajā pasaulē vienkārši nevarēja ci-
tādi! Ja tu gribēji palikt godīgs un priekšzīmīgs, un taisnīgs attiecībā pret vi-
siem pārējiem, vienmēr bija nepieciešami vismaz atsevišķi izņēmumi – tie, ar 
kuriem tu biji kopā, tie, kuri tevi varēja aizstāvēt un pasargāt.

Vai tas bija labi un pareizi? Vai tā būtu rīkojies tas senais – ievu ziedu 
burvību pirmoreiz sajutušais Jānis no vienpadsmitās klases? Mīzītis par to, 
protams, bija domājis un nonācis pie secinājuma, ka citādi vienkārši nevarēja. 
Tāpat kā Latvijai bija vajadzīgi savi stratēģiskie partneri, tādi bija nepieciešami 
arī Jānim Mīzītim.

Labu laiku viņš taustījās apkārt, līdz soli pa solim aptvēra – meklēt atbal-
stu tepat, vietējo politiķu vai vēl nez kādos grupējumos bija pilnīgi un absolūti 
neracionāli. Lai nu ko, bet to viņš savā amatā bija sapratis, cik bieži šeit mai-
nījās spēku samērs un intereses, bet līdz ar to – arī simpātijas, antipātijas un 
šķietami tik noturīgās savienības.

Iepazinās viņš ar vienu stratēģiskā partnera vēstnieci, bet, tai mainoties, 
automātiski tika “nodots mantojumā” nākamajam. Viņā vienmēr klausījās ļoti 
uzmanīgi, izturēšanās bija maksimāli korekta un pieklājīga – kā pret vienu 
no visaugstākajām valsts amatpersonām, kas taču viņš arī bija. Un vēl viņam 
vairākas reizes neuzkrītoši, bet skaidri pateica – neuztraucieties, viss, ko mēs 
runājam, paliek tikai mūsu starpā.

Nekādus valsts noslēpumus izpaust viņam nekad nelika, nekādus atklāti 
piedauzīgus piedāvājumus arī neizteica. Vajadzēja vienkārši laiku pa laikam 
atnākt un parunāties, izteikt savus vērtējumus, skatījumu, prognozes. Jā, tas 
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bija loģiski, tas bija pareizi, tas bija atbildīgi. Tajā pilnīgi noteikti nebija nekā 
slikta.

Kaut kā šis regulārais, gandrīz vai patīkamais pienākums viņu iežūžoja. Ja 
būsim pavisam godīgi, viņš pat neiedomājās par veco, labo dzīves patiesību – 
ja reiz tu vēlies vienmēr un mūžīgi mūžos palikt priekšzīmīgs un pareizs, tu 
drīksti darīt tikai un vienīgi to, ko nekaunoties darītu arī publiski, kameru 
priekšā.

Taču tad kaut kas stratēģiskā sabiedrotā slepenās lietvedības sistēmā no-
gāja greizi – un vienā sliktā, nē, ko tur, vienkārši katastrofālā dienā vēstnie-
cības ziņojumi nāca klajā. Protams, ne visi, un, protams, ne jau viņa sarunu 
ieraksti, bet tikai vēstnieka atstāsti. Taču arī ar to bija pietiekami.

“Esam izveidojuši ar Mīzīti stipras un abpusēji izdevīgas attiecības,” – vi-
ņam viņa pareizumā bija šķitis, ka ar šo vienu vienīgo vēstnieka šifrogram-
mā sniegto raksturojumu būs pietiekami, lai viņa ģenerālprokurora karjera 
beigtos. Viņš pat nesimulēja “zilās lapas” labad – pārdzīvojumi viņu pa īstam 
nolika smagas slimības gultā, no kuras viņš vairs necerēja izkāpt ģenerālpro-
kurora amatā.

Šī bija viena no tām reizēm, kad vienam būšanas un vientulības porcija 
viņam bija nesamērīgi liela – vienkārši neizturama. Pazuda pilnīgi visi, kuri 
citkārt bija zumējuši apkārt. Labi, politiska persona viņš īsti nebija, vismaz 
sevi par tādu neuzskatīja, taču tikai šī formālā iemesla dēļ vien nejutās kā po-
litisks līķis.

Vēl tagad Mīzītis reizēm aizdomājās – vai tikai toreiz viņš rīkojās pareizi? 
Vai tā tiešām vajadzēja darīt? Bet jebkurš cits variants būtu fiasko. Piekāpties, 
atkāpties – pilnīga un galīga sagrāve. Citos apstākļos varbūt tā arī varētu darīt, 
bet tikai ne tobrīd, kad tik daudz kas bija likts uz spēles. Un tās nebija viņa 
personiskās, bet visas valsts intereses!

Šā vai tā, bet tā bija viņa dzīve un viņa lēmumi. Viņš sazinājās ar stratēģis-
ko partneri, ar pilnīgi konkrētiem cilvēkiem, kurus pazina jau sen iepriekš, un 
lūdza palīdzību. Bez aplinkiem un neskaidrībām. Labi apzinoties, ka attiecības 
līdz ar to nekad vairs nebūs iepriekšējās. Nelabvēļi teiktu – aizgāja, paklanījās, 
nobučoja roku un nolūdzās.

Nolūgšanās palīdzēja. Gāja pēc tam visādi, bet neredzama roka bija 
pastrādājusi un neredzama mute bija teikusi pareizos vārdus. Pat viņa tā-
laika galvenais “draugs” Aivars Embergs cūcības strādāja tikai un vienīgi 
ierastajā apmērā, bet vārds “demisija” no viņa neizskanēja nevienā locīju-
mā un intonācijā.
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Tiesa, kad pienāca laiks apstiprināšanai uz nākamo pilnvaru termiņu, izrādī-
jās, ka nekādi signāli nav tikuši doti, un Embergs ar kompāniju izmantoja situāciju, 
lai izgāztu Mīzīša otrreizējo kandidēšanu uz ģenerālprokurora amatu. Izmantoja – 
un, savai “bezgala sarežģītajai kombinācijai” īstenojoties, skaļi un atklāti gavilēja.

Atklāti sakot, šis bija brīdis, kad Mīzītim nācās saņemties, lai nesāktu ska-
ļi smieties un tā vietā televīzijas kamerām rādītu izmisīgi sērīgu fizionomiju. 
Tur nu nezināmi zināmais Indriķis-Šmindriķis bija totāli nošāvis garām – nā-
kamais amats viņam tobrīd jau bija pilnīgi skaidrs, un tobrīd tam jau bija gūts 
skaidrs “stratēģiskā partnera” atbalsts.

Atkal bija ievziedu laiks, un atkal viss likās sakām – būs labi, būs labi! 
Taču nebija vis – jaunajā amatā vajadzēja sākt pa īstam maksāt par partnera 
sniegto izšķirīgo atbalstu grūtā brīdī.

Nē, jau atkal nebija nekā atklāti piedauzīga, vismaz sākumā ne, bet kaut 
kas netaustāms, bet sajūtams attiecībās bija mainījies. No gandrīz līdzvērtīga 
sarunu partnera statusa viņš bija izkritis un pārvērties par kaut ko… lai cik tas 
būtu nepatīkami, visprecīzākais apzīmējums laikam taču bija – par cienījamu 
un respektētu kalpu.

Laikam ejot, sarunas kļuva aizvien, ja tā varētu teikt, intensīvākas. Nu 
jau ar viņu vairs netikās vēstniecības pirmās personas, savukārt vietā nākušie 
sarunu biedri acīm redzami nebija ne karjeras diplomāti, ne arī politiski nozī-
mēti ļaudis. Nē, viņi bija nākuši no gluži citām aprindām.

Labo manieru kļuva krietni mazāk, un beigu beigās Mīzītis neizturēja. 
Atļāvās šo un to, ko viņam lika pateikt viņa pareizums un priekšzīmība – un 
galu galā arī daudzie gadi atbildīgā amatā. Viņam galu galā bija viņa pienāku-
mi, un arī valsts noslēpumu Latvijas Republikā neviens nebija atcēlis.

Tā uzreiz nekas nenotika, viņu laipni un korekti uzklausīja, un ar to arī 
saruna beidzās. Jau krietni vēlāk cilvēks, kuru Mīzītis nekad nebūtu turējis 
aizdomās par kontaktiem stratēģiskā partnera līmenī, viņam pilnīgi ikdienišķi 
ieminējās – ziniet, man lika pateikt, ka nekāda pierastā atbalsta jūsu nākamajā 
kandidēšanā uz amatu nebūs. Lai jūs neņemot ļaunā – viss šajā pasaulē notiek 
atbilstoši veikumam, nopelniem un izpratnei.

Nē, Mīzītis, protams, neņēma ļaunā – viss bija loģiski un likumsakarī-
gi. Taču ievziedu sajūta viņu jau atkal bija piekrāpusi. Viņš atkal jutās pilnīgi 
viens un vientuļš. Jauna došanās nolūgties turpat, kur iepriekšējā reizē, – tas 
bija vienkārši izslēgts. Un ne jau tāpēc, ka bija mainījusies adrese.

Tātad atbalstu vajadzēja meklēt citur. Bet kur un kā? Atbildes nebija, bet 
tā bija jāsameklē tuvāko nedēļu, labi, mēnešu laikā – vai arī…
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No trauksmainajām pārdomām Satversmes apsardzības biroja direktoru 
iztraucēja zvans pa aizsargāto līniju. Vai Mīzīša kungs atceras, ka pirms kāda 
laika bijis tāds gadījums, kad trakais vēsturnieks Kronis kaut kur laukos palē-
cis zem vilciena? Atceras, ja? Redziet, Mīzīša kungs, saistībā ar to ir parādīju-
šies daži fakti, kurus varbūt vajadzētu ņemt vērā.

Piecēlies no krēsla, Mīzītis jau kuro reizi sev piezīmēja – ja tu, Jāni, nespēj 
vairs normāli no tā tikt ārā, skaidrs, ka vainīgs ir nevis krēsls, bet tavi simt 
trīsdesmit un vēl daži kilogrami. Jā, protams, bet šis atkal nebija īstais brīdis. 
Viņš gan nevarēja iedomāties, kas acīm redzami jukuša vēsturnieka acīm re-
dzamā pašnāvībā varētu būt interesants, bet neko darīt – neatsaukties nebija 
iespējams.
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16. nodaļa. Jānis Mīzītis

Vietējā policija bija pastrādājusi varbūt arī truli, bet neapšaubāmi cītīgi 
un ar milzu enerģiju. To patiesībā arī varēja saprast – ne jau katru dienu uz 
sliedēm izskrien un joņojošā vilcienā frontāli iemauc patraks un izbijis, tomēr 
pietiekami slavens vēsturnieks, doktors, akadēmiķis un kas tik vēl ne. Ciema 
vietējā slavenība, tā sacīt. Skaidrs, ka bija pacentušies visu savākt, aptaujāt un 
pārbaudīt.

Tomēr Satversmes apsardzības biroja direktoram Mīzītim, atminoties lai-
ku padomju prokurora amatā, neko aizdomīgu saskatīt neizdevās, lai kā arī 
mēģinātu. Bija gan tikai mašīnista un viņa palīga liecības, turklāt izskatījās, ka 
mašīnists vispār neko nebija pamanījis, bet tas arī pilnīgi loģiski. Kur gan šādā 
stundā un vietā rasties aculieciniekiem – tad jau daudz aizdomīgāk šķistu, ja 
tādi patiešām būtu bijuši.

Cilvēks izskrēja uz sliedēm, neviens viņam pakaļ nedzinās un negrūda, 
pats vien izlēca un nostājās ar seju pret tuvojošos vilcienu. Iznākums, protams, 
likumsakarīgs – nelielāki un pamatīgāki vēsturnieka gabali izkaisīti pa tuvējo 
apkārtni un arī nokasāmi no lokomotīves. Mediji rakstīja – sarauts gabalos, 
kaut precīzāk būtu bijis teikt: vienkārši sašķaidīts.

Tas jau bija nedaudz interesantāk – ekspertīžu materiāli un notikuma 
vietas apskates protokoli. Jā, Kroņa kunga nāve, protams, bijusi momentāna, 
kā gan citādi. Daudzi nabagi, kam ilgi un gari jāmokās, gandrīz vai varētu 
apskaust. Un jā, cilvēks acīmredzot “savu” vilcienu bija devies satikt tieši no 
mājām – gandrīz pa taisno.

Tas tomēr bija nedaudz savādi. Spriežot pēc notikumu secības un fiksē-
tajiem laikiem, Kroņa kungs doties mūžībā bija nolēmis, tā sacīt, pašā pēdējā 
brīdī. Saliekot kopā fiksēto brīdi, kad bijušais akadēmiķis bija izgājis no mā-
jām, un mirkli, kad viņš bija izlēcis uz sliedēm, bija jāsecina, ka pa ceļu viņš 
noteikti nebija ne gājis, ne arī skrējis – gluži vienkārši šādā laikā to nevarētu 
paspēt.

Acīmredzot Kroņa kungs bija savam cienījamajam vecumam nerakstu-
rīgā ātrumā drāzies pavisam, pavisam pa taisno – caur mežu – un arī tad uz 
“savu” vilcienu paspējis pēdējā brīdī. Kā skrējis, tā izskrējis, bez kādiem pār-
domu brīžiem mežmalā vai kā tāda. Jā, drusciņ dīvaini – no kurienes septiņ-
desmittrīsgadīgam vīram šāda enerģija.
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Bet, godīgi sakot, ej nu tu zini ar tiem trakajiem. Un par to, ka nelaiķa 
Kronis bija pilnīgi un neglābjami traks, Mīzītim nebija ne mazāko šaubu. Viņa 
vadītās valsts drošības iestādes redzeslokā bijušais akadēmiķis bija nonācis 
pirms dažiem gadiem, kad kāds pārmēru centīgs biroja darbinieks bija kaut 
kur izracis vēstules, ko Kroņa kungs bija sūtījis uz Maskavu Krievijas prezi-
dentam Tutinam un kam tik vēl ne.

“Par Latvijas un Krievijas atrašanos neostaļiniska valsts apvērsuma 
priekšvakarā” – tā bija nosaukts viens no šiem vēstījumiem, kurā vēsturnieks 
Tutina kunga dzimtajā valodā bija detalizēti aprakstījis, kā vērsies gan pie 
Krievijas ārlietu ministra, gan Federālā drošības dienesta vadītāja, gan prem-
jerministra, lai informētu par to, kā “Latvijā tiek noklusēta nacistu bioloģisko 
ieroču izmantošana pret padomju karagūstekņiem” un kā “1992.–1993. gadā 
caur Rīgu tika izpārdoti ļoti bīstami Krievijas militārie noslēpumi”.

Cītīgais deģenerāts, kas bija “atklājis” šo saraksti, dienesta ziņojumā vēl 
triumfējoši bija norādījis uz iespējamu personisku saziņu starp Kroni un Tu-
tinu, par ko skaidri liecinot, piemēram, šādas rindas no vēsturnieka vēstules: 
“Piezvaniet man, lūdzu, Vladimir Vladimirovič, es jūsu balsi atpazīšu. Jau pēc 
šodienas pusnakts es sākšu organizēt starptautisku kampaņu, lai pasargātu no 
pučistiem gan jūs, gan jūsu valsts premjeru, gan Latvijas Valsts prezidentu 
A. Vērziņu un premjeru V. Bobrovski, kuri ir tādā pašā izolācijā kā jūs!”

Kādā veidā šie indivīdi atrada ceļu uz valsts drošības iestādēm un nolēma 
attīstīt savu karjeru tieši tajās, Mīzītis nekad nebija īsti sapratis. Cik viņš atminē-
jās savus kontaktus ar valsts drošībniekiem padomju laikos, tie tomēr bija izsijāti 
caur vismaz kaut kādu sietu, prasot uzrādīt intelekta un veselā saprāta iedīgļus. 
Toties tagadējie – tie tik mauca uz priekšu, ne par ko īpaši neaizdomājoties.

Pirms pāris gadiem Drošuma policijā pat bija sākta visnotaļ īsta pārbau-
de par paša Mīzīša darbību, kā pamatu ņemot tā paša trakā Kroņa denunciā-
ciju par to, ka “Nacionālās drošības padomes sekretārs Jānis Mīzītis ir veicis 
sistemātisku darbību, lai grozītu valsts iekārtu, šajā nolūkā noziedzīgi noslēp-
jot no Valsts prezidenta un Nacionālās drošības padomes vairākus būtiskus 
iesniegumus nacionālās drošības jautājumos”. Pagāja diezgan ilgi mēneši, līdz 
uzcītīgais, bet paglupjais Mežmieta kantoris bija sapratis, ar ko tieši viņiem 
darīšana…

Arī kriminālprocesa materiālos par Kroņa mešanos zem vilciena šāda 
veida garadarbu netrūka. Pēc visa spriežot, Kronis uz sliedēm bija izlēcis, ro-
kās turot pamatīgu portfeli. Tas bija bāztin piebāzts ar viņa oficiālo saraksti, 
pie dažādām amatpersonām vēršoties ar apjomīgiem, kaut nesakarīgiem vēs-
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tījumiem par lokāla un globāla rakstura noziegumiem, kurus vajagot nekavē-
joties apkarot.

Visticamākais, tieši tāpēc kriminālprocesa sējums arī bija nonācis uz Sa-
tversmes apsardzības biroja direktora galda. Citkārt laiskie vietējie policisti 
bija salasījuši notikuma vietā izkaisītās lapeles, tās palasījuši un acīmredzot 
nosprieduši, ka te, visticamāk, ir runa par tik augstām valstiskās drošības sfē-
rām, ka, drošs paliek drošs, labāk izvairīties no atbildības un aizsūtīt visu šo 
makulatūru kādai gudrākai galvai un augstāksēdošai pakaļai.

Ar klusu vaidu Mīzītis ķērās pie šīm rūpīgi iešūtajām un numurētajām 
lapelēm. Tā bija pilnīga un absolūta bezjēdzība un laika nosišana. Tomēr, ja 
reiz sējums bija nonācis uz SAB direktora galda, viņa pienākums bija vismaz 
to izšķirstīt.

“2012.  gada 5. janvārī nosūtīju tikai Valsts prezidentam personiski 
“Iesniegumu par nepārprotamu aizmuguriskas soda psihiatrijas pielietošanu 
no divu Nacionālās drošības padomes locekļu puses pret iesnieguma autoru, 
viņam un viņa sievai par to līdz pēdējam brīdim neko nenojaušot”…”

“Mani iesniegumi Valsts prezidentam ir noslēpti no adresāta, tāpat kā 
mans 2012. gada 3.  februāra iesniegums kancelejas vadītājam G. Kaudzem. 
Un paveikuši šo smago kriminālnodarījumu ir trīs Valsts prezidenta kance-
lejas darbinieki grupveidā, domājams, ārvalstu spiegu centru uzdevumā…”

“Sapratu, ka valstī sācies pagaidām nemanāms valsts apvērsums, kad kādi 
slepeni spēki jau ir izolējuši valsts augstāko vadību, pārvervējot ierēdņus, kuri 
apkalpo informācijas plūsmu arī Saeimā…”

Ak, debesu tēvs, par ko viņam bija uzlikts šis pārbaudījums, – Mīzītis 
klusi nolādēja cītīgos Tukuma policistus, kam bija ienācis prātā šajā makula-
tūrā saskatīt kaut ko nacionālajai drošībai svarīgu. Kāpēc viņi nebija šo visu 
vienkārši sapakojuši un aizsūtījuši uz arhīvu?

“Saņemtā atbilde atmasko deputāti I. Dravieti kā slepena valsts apvērsu-
ma gatavošanas aktīvu līdzdalībnieci…” Oi, dieviņžēlīgs, vai vispār bija kāds, 
ko Kronis savos grafomāniskajos murgos nebija pieminējis?

“Es lūdzu Jūsu palīdzību ārkārtējā gadījumā – 2009. gada 5. oktobrī es 
iesniedzu ASV vēstniecībai Latvijā “Pieteikumu par neonacistu otrās un trešās 
paaudzes pagrīdi kā ļoti iespējamu globālo teroristu kara vadītāju ar mērķi iz-
veidot jaunu ģermāņu impēriju Eiropas Savienības robežās”, kas bija adresēts 
ASV Augstākās tiesas priekšsēdētājam.

Bet es nesaņēmu atbildi, pat ne uz vēstuli Viņas Ekselencei vēstniecei 
Dž. Fārberei! Kad es piezvanīju uz ASV vēstniecību, pret mani bija nelaipni 
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un atteicās sniegt informāciju par mana iesnieguma likteni. Tas ir ārkārtējs 
notikums, kas ir pretrunā ar ASV likumiem un elementārākajām pieklājības 
normām!

Es lūdzu visus godīgos cilvēkus sniegt informāciju ASV Augstākajai tie-
sai un ASV Valsts sekretārei, Viņas ekselencei Hilarijai Plintonei par manu 
2009. gada 5. oktobra iesniegumu pret globālajiem teroristiem, kurš ir neliku-
mīgi arestēts ASV vēstniecībā Latvijā…”

Nē, lai cik apzinīgs burta kalps būtu SAB direktors Jānis Mīzītis, šis bija 
pāri viņa spēkiem. Ar enerģisku rokas vēzienu viņš pāršķīra vairākus desmitus 
lappušu un jau dzīrās vērt sējumu ciet, kad pašās beigās pamanīja dažas nota-
šķītas un acīmredzot kaut kur slapjumā salasītas lapiņas rokrakstā. Labi, tām 
vēl uzmetīsim aci – un tad gan viss! Tā, tas jau bija no nedaudz citas operas.

“Politiski Latvijā ir izveidota pseidodemokrātiska valsts iekārta vadāmās 
demokrātijas formā, kur pilnīgi antikonstitucionāli aizkulisēs valsts faktisko 
pārvaldi ir uzurpējusi Nacionālās drošības padome, kura pārstāv spēka struk-
tūras un kuru vada Valsts prezidents.

Praksē likums par valsts noslēpumu tiek nostādīts augstāk par konstitūciju. 
Slēpjoties aiz valsts noslēpuma vairoga, specdienesti gana deputātus, deformējot 
informācijas plūsmu kā Saeimā, tā valdībā (ar specdienestu slepenās aģentūras 
izveidi ierēdniecībā u. c.), tā nodrošinot sev vēlamu lēmumu pieņemšanu.

Taču vadāmajai demokrātijai Latvijā gluži nepiemīt Sicīlijas “Cosa 
Nostra” raksturs. Tā tika radīta, lai pie varas caur ķēķa durtiņām varētu at-
griezties vecā padomju nomenklatūra, dēliem un nu jau arī mazdēliem no-
mainot tēvus un vectētiņus.

Tikmēr tradicionālā padomju nomenklatūras mazspēja realizēt pragma-
tisku tautsaimniecisku politiku arī biznesmeņu un baņķieru statusā kļūst ik 
brīdi acīm redzamāka, pieaug kritika un konkurences spiediens kā no apak-
šas, tā īpaši no Rietumiem, tāpēc šajās pašlaik Latvijā valdošajās aprindās 
valda nervozitāte un izejas meklējumi, kas var radīt dažu labu pārsteigumu 
vistuvākajā nākotnē…

Autoram nekad nav bijis šaubu, ka pašmāju vadāmās demokrātijas 
virsdiriģents meklējams Maskavā. Krievijas Ārējā izlūkdienesta ilggadējā 
vadītāja un joprojām pelēkā kardināla Jevgeņija Rimakova nesenā vizīte 
Latvijā liecina, ka šoreiz par Baltijas destabilizācijas galveno centru izvē-
lēta Latvija: vai tiks organizētas “Lielās asinis” vai veiktas kādas lielas po-
litiskas provokācijas un akcijas, to parādīs pats tuvākais laiks. Līdz ar to 
barikāžu lietas no jauna iegūst degošu politisko aktualitāti.
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Un ne tikai tās vien. Dokumenti, kurus deviņdesmito gadu sākumā esmu 
uzgājis Krievijas VDK arhīvā un kurus man ir bijusi tā veiksme izvest uz Lat-
viju un līdz šim brīdim saglabāt savā arhīvā, nonākot nepareizās rokās, var 
gan nopietni apdraudēt valsts teritoriālo vienotību, gan pat ļaut apšaubīt Lat-
vijas valsts pastāvēšanas leģitimitāti…”

Padzīvojuša un paresna cilvēka pēcpusdienas pussnauda pazuda kā uz 
burvja mājienu. Mīzītis saviem kilogramiem netipiski žigli iztrausās no krēsla, 
pārbaudīja, vai kabineta durvis patiešām ir aizslēgtas, un atgriezās pie rak-
stāmgalda, lai jau ar vērīgu skatienu tvertu katru nākamo Kroņa nedaudz kri-
celīgā rokraksta rindiņu. Šķiet, Tukuma policisti nemaz nebija tādi nelgas, kā 
varēja šķist.
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17. nodaļa. Ingus Vērziņš

Ja bija lieta, ko Ingus Vērziņš patiešām un no visas sirds neieredzēja, tad 
tā bija – nevis vienkārši nojaust, ka tev kāds varētu būt uztaisījis uz galvas, bet 
gandrīz vai fiziski sajust, kā brūngana masa no jau nedaudz paplikā, kaut rūpī-
gi pārbužinātā galvvidus lēni sadalās vairākās straumēs. Viena no tām aizslīd 
aiz apkakles, kamēr otra nenovēršami atrod taciņu starp uzacīm un…

Pazemojums, bezspēcība, nenovēršamības sajūta, bet pāri visam – apzi-
ņa, ka tu esi izrādījies nožēlojams kāju pamesls un izsmiekla objekts. Bieži tā, 
protams, negadījās. Varbūt arī tāpēc tik netīkamas bija tās retās reizes, kad no 
šīs sajūtas izvairīties neizdevās.

Reizes, kad tu, cilvēks, varēji sev visvisādi skaidrot, kāds atzīts eksperts 
un mācībspēks esi, kādu izcilu mediju vadi un cik izcilu dzeju esi radījis, – bet 
siltā šļūdeņa sajūta galvvidū no tā ij netaisījās izzust. Sen tā nebija bijis. Šķiet, 
tas jau bija pirms gadiem desmit, kaut patiesībā krietni nesenāk, kad parādījās 
TĀ intervija.

Viņš pats, protams, sieviešu žurnālus nelasīja, par tiem diezgan skaļi 
vīpsnāja un vairākas dienas nevarēja saprast, kāpēc darbā uz viņu skatās tā lai-
kam jau nedaudz izsmējīgi, nedaudz līdzjūtīgi. Kā uz tādu neizdevušos Ikaru, 
kas iežāvies tieši zampas bedrē.

Tad beidzot atradās kāda labvēlīga – vai arī tieši otrādi, kas to sieviešu 
dzimumu var zināt, – dvēsele un parādīja ar pirkstu uz žurnālu “Eva”, kurā bija 
nointervējusies viņa bijusī sieva. Tu neņem galvā, laipnā kolēģe vēl bija mie-
rinoši noteikusi, kaut bija pilnīgi skaidrs – domāja viņa kaut ko pilnīgi citu.

Nepilnas četras lappuses garo interviju viņš izrāva cauri dažās minūtēs. 
Tad vēl un vēlreiz – lai pārliecinātos, ka neko nav pārpratis un neko nav palai-
dis garām. Nebija, protams. Lai nu ar ko, bet ar uztveri viņam vienmēr un viss 
bija vislabākajā kārtībā. Suka, suka, sssssssssssssuka – ko gan tur citu varēja 
teikt…

Nebija, protams, labi pat domāt šādus vārdus par sava bērna māti, un tomēr, 
tomēr, tomēr. Iedomājieties – bija laiks, kad viņa nebija nekas, pilnīgi un absolūti 
nekas. Kaut kāda šmurgulīga mazgadīga studentīte, kurai uzmanību bija pievēr-
sis elegants, gudrs, profesionāli atzīts un vienkārši meiteņu iecienīts mācībspēks.

Pat tagad Vērziņš domāja tieši tāpat kā toreiz: viņš taču pilnīgi objektīvi 
bija viss, par ko vien tāda pasmuka, maza žurciņa varēja sapņot, – žurciņa, 
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kuras vienīgā reālā vērtība bija nelielais vecums, sajūsminātais skatiens un vēl 
tas, ko viņa pēcāk draudzenēm bija raksturojusi kā “es tolaik vēl biju praktiski 
nevainīga”.

Iedomājieties – viņš pat ar viņu bija apprecējies! Lai viss būtu – ģimene, 
bērni, saticība līdz mūža beigām, dalīšanās ar radošajām idejām. Lai viņš, 
kurš vienmēr spētu savu žurciņu vadīt un pamācīt, atalgojumā varētu ne-
ierobežotā daudzumā saņemt jūsmīgos skatienus, kas viņam vienmēr bija 
bijuši tik svarīgi.

Viņš pat nebija īsti noķēris brīdi, kad šie jūsmīgie skatieni pazuda, – un 
tad arī viss pārējais strauji aizgāja pilnīgā ellītē. It kā ar to jau nebūtu pietieka-
mi, vēl parādījās arī šī intervija – ar rindiņām, kuras, šķiet, uz visiem laikiem 
paliks iededzinātas neizšķīstošos un nesaraujamos neironu savienojumos.

“Es pati sevi ikdienā realizēju un pilnīgi noteikti vēlos, lai man blakus 
būtu nevis lupata, bet pašpietiekams cilvēks, kas nejūtas apdraudēts un nav 
greizsirdīgs uz manu ikdienu un darbu. Kurš neskatās ar aizdomām un pār-
metumiem – kāpēc tu, Inga, tik bieži ej tikties ar visādiem vīriešiem?…” Tas 
vēl bija tas mazākais.

“Kad apprecējos, biju tikai jauna studentīte, bez kādas pieredzes. Toties 
viņš man bija tāda milzu autoritāte, iedomājieties, viņš strādāja pie Bombura 
un bija bezgala lepns par to. Viņš man varēja izstāstīt garumgaru vēsturi par 
katru celtni, kurai gājām garām, – un lepojās ar to. Tagad to atceroties, nāk 
smiekli – kāds uzjautrinošs mazs pāviņš. Bet toreiz uz studentīti tas labi no-
strādāja.”

Vērziņam pēc šīs intervijas mēnešiem ilgi likās, ka ikviens birojā uz viņu 
skatās un pie sevis domā – hehe, pāviņš, pāviņš, pāviņš. Bet arī tas vēl šajās 
žurciņas atklāsmēs nebija tas sliktākais.

“Mani vienmēr ir fascinējuši gudri vīrieši. Taču tie, kas man kādreiz šķita 
gudri, vēlāk tādi vairs nešķiet. Bijušais vīrs bija manas pirmās attiecības, un 
es viņu vienkārši pāraugu – lielākā daļa viņa gudrības izrādījās pozēšana un 
ākstība. Es izaugu – gan kā cilvēks, gan kā sieviete, es mainījos un sapratu, ka 
nespēšu visu mūžu nodzīvot ar cilvēku, kurš katru dienu manās acīs kļūst aiz-
vien smieklīgāks un smieklīgāks… Un vēl šis principu trūkums…”

Nebija viegli tam tikt pāri – vairākus pārgudros smīnētājus birojā nācās 
pat ar dažādiem ieganstiem atlaist no darba, jo viņu līksmās fizionomijas at-
miņā bija iegravētas gandrīz tikpat pamatīgi kā intervijas rindiņas.

Tiesa, dažus gadus vēlāk nāca nākamā intervija, un pēc tās viss jau bija ci-
tādāk. Neviens uz viņu ar izsmieklu neskatījās, drīzāk jau paziņu sieviešu acīs 
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varēja redzēt kaut ko simpatizējošam žēlumam līdzīgu. Redz, redz, muļķīti, 
kādu stervozu sučku tu nejauši apprecēji…

Arī no šīs intervijas viņš dažus teikumus varēs no galvas noskaitīt vēl ilgi, 
varbūt pat vienmēr. Kāda lieliska atmiņa, Vērziņa kungs. Jā, diemžēl lieliska. 
“Daudzus, daudzus gadus dzīvoju ar sapni, kādam ir jābūt manam ideālajam 
vīrietim. Pēc šķiršanās ar Ingu vēl vairākus gadus šķita, ka mana dzīve vienal-
ga ir kā vilinoša dāvanu kaste, un es tik domāju un gaidu – kas tajā būs iekšā, 
kad tā vienreiz man pavērsies?

Gadi gāja, bet es joprojām gaidīju un gaidīju. Taču tad man pēkšņi atnāca 
atskārsme – bet varbūt tāda ideālā vīrieša, kādu esmu iedomājusies, nemaz 
nav. Tai brīdī sapratu, ka jādzīvo šodien un jāņem vismaz tas, kas man dots. Es 
tagad novērtēju to, kas man ir, nevis mēģinu tiekties pēc tā, kā nav…”

Viņš pats gan šo nākamo interviju lasīja citām acīm. Par suņu meitenēm 
viņam sen viss bija skaidrs, toties intervijā kaut neredzamiem, toties lieliem bur-
tiem bija ierakstīts – ne tu viens, Ingu, tāds nekur nederīgs un smieklīgs. Agri 
vai vēlu viņa izšķirsies arī no nākamā vīra. Bet ar tevi, Ingu, viss ir kārtībā. Tā 
bija viņa, kurai galvā vieni vienīgi putni un kura nespēja novērtēt īsto mantu…

Gandrīz, gandrīz viņš sevi par to gadu gaitā bija sekmīgi pārliecinājis. 
It īpaši jau pēc tam, kad viņa, jau pazaudējusi kādreizējos smukās žurciņas 
vaibstus un aizvien vairāk atgādinot savu kādreizējo publikāciju varoni Ināru 
Milkasti, patiešām izšķīrās otrreiz un kārtējā intervijā sāka izklāstīt savus jau-
nos pasaules uzskatus. Šī intervija viņu vairs nesatrauca. Ne kripatiņas arī ne. 
Tāpat kā pati bijusī sieva ar savu jauno veco seju.

Protams, bija ļaudis, kas vēl joprojām atcerējās TO interviju un visu, 
kas ar to saistīts. Kāds riebeklis bija visai viņa medija redakcijai pāradre-
sējis e-pasta vēstuli, kura sākās ar šādām rindām: “Vērziņa kungs, savulaik 
brīnījos, kādai gan smieklīgai lupatai jābūt bijušam vīrietim, lai viņa ekssie-
va par viņu publiski zvaigātu intervijās…”

Bet tas, ka pasaulē pietiek zemisku ļaužu, nebija nekas jauns. Tādi bija jā-
ignorē – un beigta balle. Tā ka šādi atgādinājumi viņu vairs neaizskāra. Daudz 
sliktāk bija tas, ka kaut kur sirds dziļumos viņš tomēr nebija pilnībā atbrīvojies 
no sajūtas, ka varbūt mazajai žurkai tomēr bija taisnība. Protams, ne visā, pro-
tams, ne, rau, rau, kā viņai pašai gāja, – bet tomēr, tomēr, tomēr…

Un tagad – atkal. Atkal tā pati smirdīgā šļūdenīša sajūta uz galvvidus. 
Kaut situācija bija pilnīgi cita, ar sievietēm vai ģimenes dzīvi tai nebija ne vis-
mazākā sakara. Tikai un vienīgi ar darbu – vai drīzāk ar to, par ko darbs bija 
pārvērties.
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Vērziņa jau neskaitāmus gadus vadītajam medijam – kā lielākajai daļai 
no vēl atlikušajiem – bija lietas, kas nesa naudu, un lietas, kas nesa prestižu. 
Kā jau tas šajā nepilnīgajā pasaulē diemžēl ierasts, parasti tās nebija vienas un 
tās pašas lietas. Vēl vairāk – tās bija pilnīgi atšķirīgas, pat pretrunīgas lietas. 
Kaut kā ar to vajadzēja sadzīvot un to visu nomenedžēt. Vajadzēja izdzīvot un 
noturēties.

Viena no viņa medija prestižajām lietām bija autori, kas rakstīja kaut ko 
savu – vienalga, vai to saukt par komentāriem, viedokļrakstiem vai versijām. 
Lielākajai daļai šo autoru maksāt nevajadzēja, – tie bija priecīgi, ja šos vispār 
nodrukāja.

Nebija jau vairs nemaz tik daudz vietu, kur kādu savu viedokli varēja 
nopublicēt ar garantiju, ka to izlasīs vismaz daži tūkstoši cilvēku. Protams, 
tie bija skaitļi iekšējai lietošanai, reklāmdevējiem un citiem interesentiem “uz 
āru” tika rādīti pavisam citi, iespaidīgāki dati, tomēr daži tūkstoši – arī tas jau 
šiem laikiem nemaz nebija tik slikti.

Taču līdztekus šiem entuziastiem, savu lietu bīdītājiem, piristiem un 
vienkārši dīvaiņiem bija arī pastāvīgie sleju autori. Tie bija cilvēki “ar vārdu”, 
cilvēki, kuriem bija pašiem sava, reizēm pat desmitos tūkstošu mērāma audi-
torija. Vārdu sakot, ļaudis, kuri viņa medijam bija vajadzīgi, kā ēst.

Šādu ļaužu komplektiņu Vērziņam laika gaitā ar tādām vai citādām meto-
dēm bija izdevies pievilināt un noturēt, un reizē ar godu un slavu viņi saņēma 
kaut arī maziņu, tomēr regulāru naudiņu. Daži desmiti eiro par rakstiņu bija 
tīrais nieks, salīdzinot ar medija ienākumiem no šo rakstiņu publicēšanas, – bet 
kāpēc maksāt vairāk, ja varēja nemaksāt? Ja rakstītāji neko īpaši nepīkstēja?

Tomēr vēl vajadzīgāka par prestižu, kas ar visiem saviem plusiem tomēr 
bija tāda netverama manta, medijam bija nauda. Vērziņš ar nelielu nostalģiju 
atcerējās tos vecos, labos laikus, kad viņš bija vienkāršs izsūtāmais zēns pie 
korifeja Bombura – naudas nekādas nebija, toties arī atbildības nekādas. Vie-
na vienīga liela brīvība darīt un pētīt to, ko korifejs vēlēja darīt, savukārt visa 
atbildība un praktiskā lietu kārtošana bija paša Bombura ziņā.

Darbavietas laika gaitā mainījās, un Vērziņš nemaz nevarētu nosaukt vie-
nu konkrētu brīdi vai notikumu, kad tas notika. Kurš tieši bija tas brīdis, kad 
materiālās un organizatoriskās atbildības velns citu pēc cita paņēma visus viņa 
pirkstus, tad arī roku un pārējās ķermeņa daļas. Kaut kā tas bija noticis nema-
nāmi un pakāpeniski.

Rezultātā tagad tieši viņš bija tas, no kura žēlastības bija atkarīgs kād-
reizējais elks un skolotājs. Kaut joprojām ar kādreizējo pašvērtības apziņu 
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skatienā, Bomburs jau sen bija izkritis pat no Latvijas iekārojamāko vecpuišu 
topiem. Sakrities un kaut kā viscaur sagumis, viņš ar acīm redzamu pateicību, 
gandrīz vai ar palēcienu gaisā ķēra to, ko nu bijušais skolnieks viņam spēja 
noorganizēt.

Bijušajam skolniekam gan šī organizēšana nenācās viegli – vajadzēja pie-
krist tādiem darījumiem, par kādiem viņa žurnālistiskā sirdsapziņa vēl pirms 
gadiem desmit būtu brēktin brēkusi. Bet ko bija darīt, ja viņa “vadītā” medija 
saimniekiem vienīgā reālā interese bija par stabilu, drošu un, vēlams, augošu 
ienākumu plūsmu.

Formāli gan Vērziņš joprojām skaitījās ne tikai šī medija galvenais redak-
tors, bet pat mediju uzņēmuma vietējās filiāles valdes loceklis. Taču realitātē 
šie amati deva nevis lielāku brīvību, bet tieši otrādi – lielāku nepieciešamību 
itin visā vispirms domāt par naudu.

Pirms dažiem mēnešiem bija pavērusies iespēja tikt pie prāva kušķa valsts 
naudas. Viņš tā arī nebija sapratis, kuri tieši bija tie gudrie ļaudis, kas bija iz-
domājuši, kādā veidā piebarot medijus. Varbūt arī nemaz negribēja to zināt. 
Bet tādi bija, plāniņš bija apstiprināts un tika īstenots.

Protams, ne visus medijus – tikai tos, kam nebija pašiem sava saimnieka 
ar skaidrām politiskām interesēm. Vai arī tos, kuri pat komplektā ar “politisko 
saimnieku” izskatījās pietiekami piejaucējami, lai lojalitāti vai vismaz klusēša-
nu noteiktās lietās apmainītu pret dažiem desmitiem tūkstošu naudiņu.

Būtu tā viņa paša noteikšana, Vērziņš šādā jau pa gabalu dvakojošā pa-
sākumā nemūžam nepiedalītos. Pat ar savu tagadējo attieksmi pret lietām ne. 
Formāli Kultūrkapitāla fonds, bet patiesībā – ko visi labi saprata – īpaši izrau-
dzīti ierēdņi un “eksperti” bija tikuši pie iespējas “brīvi” sadalīt pusmiljonu 
valsts naudas, lai faktiski par šo naudu piekukuļotu vienus medijus un atal-
gotu citus.

Viņa pārstāvētajam medijam, kurš vienmēr mīlēja runāt par savu neat-
karību, no šāda koruptīva pasākuma, protams, vajadzētu turēties pa gabalu. 
Bet – nekā. Vērziņu izsauca uz tepiķa tie, kas viņa “vadītajā” medijā bija īstie 
saimnieki, un saruna bija tikai un vienīgi par naudu.

Saimnieki Vērziņam bez gariem aplinkiem paziņoja – tā un tā, mīļais, tas 
ir ļoti jauki, ka tu tērē mūsu apmaksāto laiku, nodarbojoties un vēl piepelnoties 
ar lekciju lasīšanu un pantiņu rakstīšanu. Mums pat īpaši neinteresē, ko tu tik 
bieži dari advokāta Vanzoviča birojā, - varbūt tur ir dikti garšīga kafija. Bet šī ir 
tā reize, kad tev nāksies to atstrādāt. Šī ir nauda, ko mēs varam paņemt, un vis-
maz simt – simt piecdesmit tūkstošus mēs paņemt arī gribam! Bez variantiem!
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Vērziņš godīgi bija mēģinājis kaut ko iepīkstēties pretī – bet velti, neviens 
viņā nebija gribējis klausīties. Pat formālais valdes priekšsēdētājs Kostiks, ar 
ko parasti attiecības bija visnotaļ labas, bija uz viņu skatījies kā uz nedaudz 
spitālīgu. Viss ir nokārtots, Ingu, trīs projektiņus mums atdos, varbūt četrus, 
kā nu kārtis saliksies, vairāk ne, bet mazāk arī ne.

Tev, Ingu, – saimniekiem viss acīmredzot bija jau sarunāts, – atliek izdo-
māt tikai pareizus saukļus un pareizus piesaistāmos, un viss ies, kā smērēts. 
Vari ierakstīt projektos visus savējos, kam papildnaudiņa noderēs, vari arī pats 
sev kādus tūkstošus desmit divpadsmit ierakstīt – nu tā, lai sanāk kādi desmit 
procenti no kopsummas. Un uz priekšu!

Šī pēdējos gados nebija pirmā reize, kad Vērziņam pēc šādas sarunas bija 
nācies nopietni padomāt, lai atrastu… nuja, attaisnojumu, ko tad citu. Pat ar 
visu stigšanu materiālās un organizatoriskās atbildības purvā viņš spēja sev 
atzīties – pēdējos gados šādi attaisnojumi bija jāmeklē aizvien biežāk.

Visvairāk attaisnojumi bija nepieciešami, lai pašam sev pamatotu, kāpēc 
nauda jebkurā jaunā lietā bija kļuvusi par vissvarīgāko sastāvdaļu un kāpēc 
viņa vadītajā medijā vairs faktiski nebija palicis nenopērkamu rubriku un sa-
daļu. Viss bija atkarīgs tikai no cenas.

Ja tā skatītos, konkrētais Kultūrkapitāla fonda gadījums bija gandrīz vai 
nevainojams. Pašam nemanot, Vērziņš vienu pēc otra glīti rindoja atbildes 
varbūtējiem pārmetumiem – varbūt skauģiem, varbūt pats savai sirdsapzi-
ņai.

Godīgs, atklāts konkurss – tas viens. Valsts atbalsta projektus, nevis kon-
krētus medijus – tas otrs. Respektabli, zināmi eksperti – trešais. Pieteikties 
var visi, bez kādiem ierobežojumiem – ceturtais. Kāda nu tur uzpirkšana, jūs 
ko, viss ir godīgi! Skaidrs, ka hibrīdkara apstākļos un pašreizējā ģeopolitiskajā 
situācijā vietējos godīgos medijus vajag atbalstīt.

Diemžēl izrādījās, ka šajā valstī nebija daudz cilvēku, kas nieka pusmil-
jonu spētu sadalīt tā, lai neviens nespētu piesieties. “Eksperti” bija izvēlēti tā, 
it kā plāniņa autori speciāli būtu gribējuši radīt aizdomas. Savukārt stulbais 
Kultūrkapitāla fonds pārspīlētas atklātības lēkmē nez kāpēc izdomāja, ka ie-
sniegtie projekti ir jāizsniedz katram interesentam.

Tā nu dienas gaismā nonāca gan visi paša Vērziņa sadomātie, gan arī citu 
“vajadzīgo” projekti ar visām detaļām. Pat viņa sev atvēlētos padsmit tūksto-
šus saskaitīja un nopubliskoja. Bet tas vēl būtu tas mazākais.

Galu galā to nu viņš savā mediju dzīvē bieži bija pieredzējis, kā visādi 
kvaukšķi rej, bet karavāna iet tālāk. Tā bija arī šoreiz – parēja un noklusa, sa-
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vukārt naudiņa ienāca kontā, un saimnieki bija skaidri paziņojuši, ka arī par 
atskaitīšanos nevajadzēs uztraukties.

Taču ķibele atnāca no negaidītas puses, – pēkšņi balsi pacēla viena no 
viņa paša piesaistītajām un lolotajām “mediju personībām”. Izrādījās, ka re-
gulārās slejas autors – pēdējo gadu apjomīgākās publikas piesaistītājs – nebūt 
nav sajūsmā par visu šo pasākumu.

Protams, arī pats Vērziņš nebija – taču dzīve bija tāda, kāda bija. Turklāt, 
jau ar iekšām sajūtot nepatikšanu iespējamību, Vērziņš bija mēģinājis nodro-
šināties, arī šo autoru ierakstot kā treknas summiņas saņēmēju vienā no pro-
jektiem. Tā nebija viņa vaina, ka tieši šis projekts izrādījās tas “ceturtais”, par 
kuru sarunātāji tomēr nebija īsti visu sarunājuši, un tika “noairēts”.

Vērziņam gan bija nelaba sajūta, ka, ja arī projekts un slavenais autors 
būtu ticis pie valsts naudiņas, tas neko nebūtu glābis. Jau sen bija skaidrs, ka 
autors nāk no citas planētas, kur nauda nebija visa pamatā. Pirms gadiem div-
desmit Vērziņš bija bijis tāds pats, un kādā atmiņas stūrītī vēl slēpās pusizdzi-
sušas nojausmas – ko šitādi domā un ko jūt.

Tā vietā, lai godīgi darītu savu darbu un regulāri izklāstītu viedokli par 
ģeopolitisko situāciju un citām svarīgām lietām, autors sadomāja pat iespļaut 
akā, no kuras pats ik nedēļas dzēra, un savu viedokli par valsts naudas izdalī-
šanu izklāstīt pats savā iknedēļas slejā. Lai kā Vērziņam šādas lietas nepatiktu, 
nācās vien ķerties pie nelielas raksta cenzēšanas – pavisam nenozīmīgas, nekā 
tāda, bet nu tomēr.

Tad, protams, arī viss aizgāja lielajā. Vērziņš nudien nejutās pelnījis to, ko 
viņam nācās uzklausīt no nesaprātīgā, saikni ar realitāti pazaudējušā autora. 
Ne to, cik nepieņemami ir valdības rīkotā skaistumkonkursā “dejot” priek-
šā kā lācim cukurgrauda dēļ. Ne to, ka kārtīgs žurnālists vienkārši nedrīkst 
ņemt naudu pa taisno faktiski no valdības ierēdņu rokām. Ne to, ka Vērziņa 
kā galvenā redaktora rīcība jebkurā normālā mediju pasaulē skaitītos prasta 
prostitūcija.

Viņš vēl ar autoru mēģināja gan šā, gan tā, taču nekas nelīdzēja, un viņu 
ceļi šķīrās – bez kāda trokšņa, mierīgi un korekti. Bija slavenais publicists ar 
savu iknedēļas sleju – pļukš, un izbija. Jā, zināms auditorijas atbirums bija – 
bet ne tuvu ne tik liels kā tie simtpadsmit tūkstoši eiro, ko Vērziņa vadītais 
medijs saņēma “godīgi uzvarētajos” Kultūrkapitāla fonda projektos.

Vārdu sakot, viss bija mierīgi līdz pat vakardienai, kad nezināms labvē-
lis Vērziņam uz mājas adresi – acīmredzot lai uzskatāmi demonstrētu savas 
iespējas un zināšanu līmeni – parastā, nereģistrētā vēstulē bija atsūtījis kom-
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paktdisku un dažas lapiņas, kā arī burtiski pāris teikumus garu, bezgala korek-
tu pavadvēstulīti. Tā un tā, lūdzu, rodiet iespēju publicēt šīs lapiņas, lai mums 
nenāktos šo ierakstu publicēt kaut kur citur. Nu to, kas diskā…

Savādi, ka pasaulē vēl bija palikuši dīvaiņi, kas kaut kādas lietas rakstīja 
diskos, nobrīnījās Vērziņš. Nācās krietni parakņāties, lai atrastu datoram pie-
spraužamo disku lasītāju, – toties pietika ar pārdesmit sekundēm, lai Vērziņš 
saprastu, kas šis ir par ierakstu.

Tā bija tā pati paplašinātā viņa uzņēmuma valdes sēde, kurā viņam bija 
skaidri dots uzdevums attiecībā uz Kultūrkapitāla fonda projektiem. Nebija 
pat nekādas jēgas klausīties tālāk – Vērziņš šo nepatīkamo sarunu atcerējās 
pietiekami labi, un viņam arī nebija nekādu šaubu, kā saruna izklausītos fak-
tiski ikvienam cilvēkam no malas.

Kāds šo sarunu bija ierakstījis – un, visticamāk, tas nebija neviens no da-
lībniekiem. To nebija daudz, un visi viņi bija savā kopējā pasākumā iekšā līdz 
ausīm, viens ar otru saistīti, viens no otra atkarīgi. Turklāt ieraksta kvalitāte 
bija lieliska – nekāds tur kabatā iebāzts šņākulīgs diktofons.

Protams, protams, protams, tās nebija nekādas oligarhu sarunas, taču 
Vērziņam bija pietiekama pieredze medijos. Viņa saimnieki šajā sarunā bija 
izteikušies tieši un nepārprotami, un viņš pat nebija tiem iebildis. Atliktu tikai 
vienam, pat visnožēlojamākajam portālam diska saturu nopublicēt – un vi-
sam, ko viņš bija darījis šos daudzos gadus, pienāktu gals.

Okei, ne jau nu pilnīgs un neatgriezenisks gals. Dažu gadu laikā šīs valsts 
sabiedrība bija gatava aizmirst jebko un piedot jebko – ja vien tu nebiji kaut 
kāds Smēle vai Lesers. Bet arī šāda perspektīva Vērziņu nevilināja.

Iedomāties vien, kā jau atkal tev pār galvvidu notek smirdīga masa, bija 
pāri viņa spēkiem. Kaut ko vajadzēja darīt – un vispirmām kārtām jau rūpīgi 
izlasīt, kas tad īsti ir tajās lapiņās, ko viņam lika priekšā publicēt.
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18. nodaļa. Ingus Vērziņš

Jo tālāk Ingus Vērziņš lasīja nezināmo šantažētāju atsūtīto tekstu, jo vai-
rāk viņš brīnījās. Daudz ko pasaulē viņš bija redzējis un piedzīvojis, bet – lai 
kāds šautu pa zvirbuļiem ar lielgabaliem un ar šādiem līdzekļiem mēģinātu 
panākt caurmērā dziļi nekaitīga tekstiņa publicēšanu… Nē, to viņš nevarēja 
saprast. Bet varbūt vajadzēja lasīt uzmanīgāk? Varbūt tur bija kaut kādi sākot-
nēji nepamanāmi, bet bezgala būtiski zemteksti?

“Nav nekādu šaubu par to, ka jau vistuvākajā laikā ASV spiedienam vaja-
dzētu likt mūsu valstij nopietni ierobežot, ja ne pilnībā likvidēt bijušās PSRS 
republiku personu netīrās naudas atmazgāšanu caur Latvijas tā sauktajām ne-
rezidentu bankām.

Latvijas politiķi, amatpersonas un finanšu tirgus uzraugi gadiem ilgi ir 
pasīvi noskatījušies, kā caur valstī strādājošām un oficiāli licencētām bankām 
faktiski atmazgā bijušās PSRS republikās nozagtus miljonus un pat miljardus.

Līdz pat 2014. gadam Finanšu tirgus komisijā no milzīgā darbinieku skai-
ta – apmēram simt piecdesmit cilvēkiem – ar naudas atmazgāšanas apkaroša-
nu nodarbojās tikai uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi speciālisti.

Lielākais sods, ko varēja piespriest par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu, 
līdz tam nesasniedza pat simt piecdesmit tūkstošus eiro. Ja jaunu normatīvu 
nepieņemtu Eiropas Savienība, tas tā arī būtu palicis, turklāt Finanšu tirgus 
komisija joprojām būtu tiesīga neatklāt sodītās bankas.

Bet tad viss mainījās. Ir zināms, ka 2015. gadā divu ietekmīgu Latvijas 
Saeimas komisiju vadībai ASV galvaspilsētā Vašingtonā notika nepatīkama 
saruna ar cilvēku, kas ieņem ASV finanšu ministra vietnieka amatu terorisma 
finansēšanas apkarošanas jomā.

Viens no šiem Latvijas deputātiem bija “Vienības” pārstāvis, tagad jaunu 
“piestātni” meklējošais Saeimas Aizsardzības un pretkorupcijas komisijas va-
dītājs Ainārs Kaltovskis.

Viņš stāsta, ka ASV amatpersonas signāls ir bijis skaidrs un nepārpro-
tams – caur Latvijas finanšu sistēmu gada laikā iziet procents no visiem ASV 
dolāru darījumiem pasaulē, tātad simti miljonu dolāru, un Latvijas varas ie-
stādēm ir jāspēj šo procesu kontrolēt.

Arī ASV Valsts departamentā A. Kaltovskim un toreizējai Saeimas Drošī-
bas komisijas priekšsēdētājai Sanitai Āboliņai bija izteikts tas pats signāls – ir 
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jāsāk nopietni apkarot netīrās naudas straumi, kas plūst cauri Latvijai. Tādus 
pašus vēstījumus saņēma arī ārlietu ministrs Edgars Pinkēvičs.

2016. gada sākumā process turpinājās jau jaunā mērogā. ASV Kongre-
sā, runājot par miljardu, kas sadarbībā ar trim Latvijas bankām nozagts Mol-
dovai, kāda kongresmene par šīm bankām skaidri paziņoja – tās, iespējams, 
kontrolē Krievijas prezidenta Vladimira Tutina draugi un līdzgaitnieki. Jau 
pavisam skaidri tika pieminēta arī iespējama terorisma finansēšana, kas mūs-
dienās ir īpaši nopietns signāls.

Šajā brīdī Latvijas politiskajai elitei un Finanšu tirgus komisijai beidzot 
nācās pamosties no snaudas, jo bija reāla iespēja netikt uzņemtiem Ekono-
miskās sadarbības un attīstības organizācijā un palikt bez pēdējā dolāru ko-
respondentkonta Rietumu finanšu iestādēs. Pēc desmit gadus ilga letarģiska 
miega beidzot bija jāsāk kaut ko darīt.

Viena nerezidentu banka saņēma iespaidīgu sodu par līdzdalību Mol-
dovas miljarda nozagšanā un aizplūdināšanā. Tad ierobežojumi tika noteikti 
citai bankai, un vienlaikus sāka šķist, ka naudas atmazgāšanas apkarošanas 
tēma kļuvusi par nacionālās drošības jautājumu.

Tika skaidri paziņota ASV nostāja, ka katram finanšu centram, kas veic 
starptautiskos naudas pārskaitījumus dolāros, ir jāiegulda adekvāti līdzekļi 
banku un netīrās naudas darījumu un atmazgāšanas kontroles pasākumiem.

Veselas divas reizes ar ļoti nelielu atstarpi – 2015. gada septembrī un de-
cembrī – uz Nacionālās drošības padomes sēdēm prezidenta Raimonda Vā-
joņa vadībā bija izsaukts Finanšu tirgus komisijas vadītājs Kristaps Knakulis. 
Nekad iepriekš tā nebija gadījies.

Pēc tam jau stafeti pārņēma Saeima, kur atbildīgajā komisijā tāpat nācās 
ierasties K. Knakulim. Tas dažādos veidos taisnojās, cita starpā kā savu un ko-
misijas pēdējā laika būtisko veikumu uzraudzības stiprināšanā minot pastāvī-
ga padomnieka nosūtīšanu uz ASV un stāstot, ka šīs amatpersonas uzdevums 
būs uzturēt izcilā līmenī komunikāciju starp abu valstu iestādēm.

Neilgi pēc tam, gan bez tieša sakara ar notiekošo, krita valdība, taču sāk-
to procesu tas apturēt vairs nespēja – sekoja Finanšu tirgus komisijas vadī-
tāja Kristapa Knakuļa piespiedu atkāpšanās. Pateicoties par viņa “izpratni”, 
K. Knakulis pēc tam tika iekārtots jaunās “Dumidor” bankas valdē, bet naudas 
atmazgāšanas apkarošanas kampaņa it kā nerimās.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas eksperti Latviju vēl 
pamudināja ar ziņojumu par Latvijas padarīto naudas atmazgāšanas apkaro-
šanā. Tajā bija norādīts, ka “Latvijai ir ievērojama loma korupcijā un ārzemēs 
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iegūtas kukuļu naudas atmazgāšanā lielā nerezidentu klientu skaita dēļ 
bankās”.

Vēl vairāk, Latvijas tik kārotās organizācijas eksperti savā ziņojumā se-
cināja, ka valsts šā tā izveidotā un slikti strādājošā uzraudzības sistēma nav 
spējusi pamanīt vairākus liela mēroga atmazgāšanas darījumus un par tiem 
uzzinājusi no medijiem. Turklāt sodi atmazgātājiem bijuši ļoti zemi, likumā 
noteiktās prasības bankām – tāpat, bet pārbaudes – pārāk retas.

Varēja šķist, ka nu beidzot Latvijas valsts šajā jomā ieviesīs kārtību. Bet 
nē – valsts nebija un joprojām nav gatava nogalināt vistas, kas tai dēja un dēj 
zelta olas. Precīzāk – nevis valstij, bet noteiktu grupu pārstāvjiem, kuri savu-
kārt cieši saistīti ar valdošajām partijām un to amatpersonām.

Latviju uzņēma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, un 
jautājums pieklusa. Bet nekas būtisks nav mainījies arī tagad – atmazgāšana 
joprojām notiek milzīgā apmērā, faktiski saindējot ekonomisko un tiesisko 
vidi valstī.

Ir jāsaprot, ka no pašlaik vēl palikušajām septiņpadsmit Latvijā reģistrē-
tajām bankām tikai četras nestrādā pamatā ar nerezidentiem, kuriem kopā 
pieder vairāk nekā puse no visiem Latvijas bankās noguldītajiem finanšu lī-
dzekļiem. Tās ir milzīgas summas un prātam neaptverama ietekme.

Turklāt par īpaši riskantu ir uzskatāms fakts, ka par divām no trim lielā-
kajām Latvijas bankām pēdējos gados kļuvušas tieši nerezidentu apkalpotājas, 
kuru vidū īpaši izceļas “CBLV banka”. Turklāt tā ne tikai aizstāvas, bet tieši 
otrādi – dodas pretuzbrukumā.

Ir aktivizējies arī nerezidentu banku lobijs, kura idejas dažādos simpātis-
kos iepakojumos izplata jauna domnīca “Pertus” ar kādreiz daudzsološo akadē-
miķi un politiķi Vjačeslavu Bobovski (pagaidām “Vienība”) vadībā. Faktiski šis 
cilvēks – īstajā uzvārdā Goluščenko – ir gan tieši, gan caur trešajām personām 
pilnībā “CBLV” finansēts un uzturēts, līdz ar to pildot šīs bankas norādījumus.

Šis lobijs atklāti virza atbalstu Latvijas ofšorizācijas priekšlikumam, 
nopietni ir iebildis pret likuma izmaiņām, kas paplašina banku pienākumu 
novērtēt politiski ietekmīgu personu ģimenes locekļus un draugus, arī pret 
jauniem sodiem bankām par naudas atmazgāšanu, kuri varētu sasniegt pat 
desmito daļu no bankas apgrozījuma.

Viennozīmīgi var teikt, ka šo kampaņu slēpti vada un finansē “CBLV” ban-
ka, kas 1993. gadā sāka darbu kā privatizēta bijusī Latvijas Bankas filiāle vie-
nā no Latvijas mazpilsētām, Cesvainē. Tāpēc arī tās sākotnējais nosaukums –         
“Cesvaines banka”.
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Šai kredītiestādei tās “zvaigžņu stunda” pienāca 2008. gadā, kad sabru-
ka nerezidentu tirgus lielākā spēlētāja – “Marex banka”. Bija pat eksperti, kas 
apgalvoja, ka ar īpašnieku piekrišanu daļa darbinieku un klientu pārcelta uz 
“CBLV banku”, taču oficiāli tas tika noliegts.

Tagad “CBLV” no mazas bankas izaugusi par īstu zirnekli vai astoņkāji ar 
vairāk nekā tūkstoš darbiniekiem. Turklāt šis atmazgāšanas zirneklis ir kļuvis 
aizvien bīstamāks, tā taustekļi iestiepušies nekustamā īpašuma biznesā, solot 
uzbūvēt galvaspilsētā veselu kvartālu.

Jānorāda, ka “CBLV” ir arī sekmīgi uzpirkusi “kultūras cilvēkus”, daudz 
līdzekļu veltot labdarībai un solot ieguldīt trīsdesmit miljonus eiro Mūsdienu 
mākslas muzeja tapšanā. Uzpirkti ir tikuši arī politiķi. Kā labi zināms, pēdējos 
desmit gados abi “CBLV bankas” īpašnieki un citi darbinieki kopā ir ziedojuši 
politiķiem gandrīz ceturtdaļmiljonu eiro, turklāt šī vēl ir tikai oficiāli deklarē-
tā summa.

Līdz ar to jautājums ir viens – cik ilgi vēl Latvija paliks nevis zeme, kas 
dzied, bet zeme, kas mazgā – un mazgā pat pasaules mērogiem grandiozos 
apjomos? Cik ilgi vēl šī mafija valdīs Latvijā?”

Pffffff… jā, tas arī bija viss. Pat ne desmit tūkstoši rakstu zīmju, turklāt 
bez kādiem satriecošiem jaunumiem un atklājumiem. Protams, šādas tādas 
detaļas Vērziņš nezināja, piemēram, to, kā pirms pāris gadiem Nacionālās 
drošības padome ir presējusi nabaga Knakuli. Bet kopumā – nekā īpaša.

Bija tikai viena aizķeršanās. Vērziņam jau sen bija portāla īpašnieku iz-
sniegts “baltais saraksts” ar personām un uzņēmumiem, par kuriem varēja 
nu gluži kā par nelaiķiem – rakstīt kaut ko labu vai nerakstīt neko. Protams, 
viņam tas nepatika, bet īpašnieki savulaik muti viņam bija aizbāzuši ar īsu un 
skarbu: “Algu saņemt patīk? Nu tad paciet!”

Nekas traks tas arī nebija, bet šajā reizē situācija bija nepatīkama. Iet pret 
īpašniekiem, kuru sarakstā abas “ļaunās” bankas bija ierakstītas melns uz bal-
ta, viņš nevarēja. Tai pašā laikā kaut kur šo sasodīto tekstu vajadzēja ielikt tā, 
lai saņemtais, hm, lūgums vismaz formāli tiktu izpildīts.

Bet ne jau velti Vērziņš ilgus gadus bija spējis noturēties portāla galvenā 
redaktora postenī. Risinājums atnāca pats no sevis – viņš taču mierīgi var tek-
stiņu atdot tālāk pētniecisko žurnālistu nodibinājumam “Re:Latvija”. Tie gan 
vienmēr bija slavējuši savu neatkarību un jo īpaši objektivitāti, taču Vērziņam 
vēl no iepriekšējās laulības laikiem bija zināms kāds sīkums.

Viņa nejaukā dzīvesbiedre kādu laiku bija strādājusi plecu pie pleca ar 
“Re:Latvijas” redzamāko pārstāvi Sanitu Zembergu un reiz ķiķinot bija stās-
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tījusi: viņa nudien nezinot, kura tur kurai kādu krāniņu reizē ar īpašnieku 
atņēmusi, bet Sanitiņai esot vienkārši zvērīgs naids uz viena no “CBLV” īpaš-
niekiem pārāk skaisto, pārāk eleganto, pārāk ekstravaganto un visādi citādi 
spilgto sievu.

Vārdu sakot, vajadzēja gluži vienkārši tekstiņu ar kaut kādu ticamu leģen-
du nodot tālāk Zembergai un “Re:Latvijai”, tie to piepucēs, papildinās ar kaut 
ko no sevis, tad uzdos par milzīgu darbu prasījušu žurnālistisko pētījumu un 
nopublicēs, piemēram, žurnāliņā “Irsa”, ar kuru galu galā šiem ir sadarbība vai 
kaut kas tamlīdzīgs.

Domās Vērziņš pats sev uzsita uz pleca – vilks būs paēdis, arī kazai nebūs 
ne vainas. Jā, tā bija laba un radoša ideja!
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19. nodaļa. Sanita Āboliņa

Jaunajai Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politi-
ku departamenta direktorei Sanitai Āboliņai šobrīd par visu vairāk pasaulē 
gribējās ļaut sev vaļu un vienkārši izšķaidīt iespējami daudz no sava kabineta 
iekārtojuma.

Izšķiest pret sienu pāris stulbās, no priekšgājēja palikušās vāzītes. No-
slaucīt visu, kas bija sakrāmēts uz galda, pirms tam triecot datora ekrānu pret 
zemi. Iegāzt krēslu skapja durvīs tā, lai sašķīst lupatās. Varbūt tas palīdzētu.

Protams, protams, viņa zināja, ka labi audzinātas kundzes tā nekad ne-
dara, īpaši jau tādas, kas nonākušas izsūtījumā, trimdā, kur svarīgāk par visu 
ir labi uzvesties. Jā, tieši tā, uzvesties, rādīt priekšzīmi, būt izturētai un laipni 
uzsmaidīt visām šīm ierēdņu žurkām, ja gribi no šejienes izrāpties.

Žurkas ikdienā bija laipni smaidīgas un pieklājīgi klanījās. Bet bija skaidri 
redzams, ka vēl nebija sapratušas, kā pret viņu īsti izturēties, – kā pret vircas 
bedrē neglābjami iezvēlušos aizvakardienas zvaigzni vai kā pret noslēpumai-
nu augstāko būtni, kas gan ir kritusi kā Lucifers, bet vēl piecelsies un visiem 
parādīs.

Nekas, tieši žurku attieksme arī bija tā, kas Sanitu Āboliņu uztrauca par 
visu mazāk pasaulē. Ne tādām vien bija nācies ierādīt īsto vietu. Pagaidiet 
vien, mīļās un mīļie, pāris nedēļas, un viss ātri nostāsies savās vietās! To viņa 
labi mācēja. Vienmēr bija mācējusi.

Tas, kas patiešām bija katastrofa, bija viņas kritiens kopumā. Tur žurkām 
taisnība, augstāka būtne bija piedzīvojusi kritienu, traģisku kritienu. Nu gluži 
kā Ikars, savu izkusušo vaska spārnu pievilts un atstājot aiz sevis spilgtu me-
teorīta švīku debesīs citiem par piemēru. Vai varbūt par brīdinājumu.

Jā, un vispār tas vēl bija liels, labs jautājums, kas būtu bijis sliktāk – krī-
tot vienkārši nosisties, izšķīst pret cilvēku vienaldzības klintīm vai tomēr jau 
kritiena laikā ar manevru piezemēties šajā nedaudz nošņurkušajā Valdemā-
rielas kabinetā, pie rakstāmgalda, kura apakšai viņai pat negribējās pieskar-
ties – bija gandrīz skaidrs, ka tur atradīsies arī kāda piekaltuša diplomātiskā 
puņķa atlieka.

Izmanevrējusi viņa bija gandrīz vai automātiski. Bija tik pierasts visu lai-
ku kaut ko organizēt, kārtot un izgrozīties, ka arī pati savu piezemēšanos viņa 
nokārtoja, pat īpaši pie šī procesa nepiedomājot. Viss sanāca gandrīz pats no 
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sevis. Pāris zvani, tad tikšanās ar stīvo Edgariņu, īsa vienošanās par formali-
tātēm un to, kas un kā tiks stāstīts medijiem, lai izskatītos kaut cik piedienīgi, 
un viss.

Tieši tikpat automātiski savulaik viss bija noticis situācijā ar mazo, blon-
do puspediņu, kurš iepriekšējās vēlēšanās viņu izstūma no Saeimā iekļuvušo 
saraksta. Jau pēc tam, rūpīgi analizējot situāciju un palūdzot šo to noskaidrot 
arī saviem aizbilstamajiem no drošības iestādēm, viņa nonāca pie secinājuma, 
ka to visu bija sakomponējuši un īstenojuši viņas pašas ienaidnieki partijā.

Bet tobrīd nebija ne laika, ne vēlēšanās kaut ko gari un plaši analizēt un 
pētīt. Viņa bija rīcības cilvēks, un rīcība bija tas, kas tobrīd bija nepieciešams. 
Pēc tam viņa, gandrīz nemaz nemelojot, intervijās varēja stāstīt, ka pati ar 
puspediņu runājusi nav un attiecīgi arī ietekmēt nav varējusi.

Latvijas žurnālisti, par laimi, bija kā tādas izsalkušas aitas – ko iedosi, 
to paķers un norīs bez liekiem papildjautājumiem. Protams, ka viņa pati ar 
puspediņu nerunāja, nedraudēja, tos četrdesmit tūkstošus un citus labumus 
nesolīja. Galu galā bija ļaudis, kam šādas nodarbes bija profesija. Viņi to visu 
arī nodarīja, nekādas detaļas Āboliņa pat zināt negribēja.

Tikai krietni vēlāk viņa arī bija sapratusi, ka tieši uz to zemiskajā plānā ir 
bijis aprēķins. Izmest viņu no Saeimas tā, pa īstam, – uz to neviens pat necerēja. 
Toties nostādīt situācijā, kad bija skaidri prognozējams, kā viņa rīkosies, – jā, 
tāds acīm redzami bija plāns.

Ar abām kājām viņa šajās lamatās neiekāpa, nekādu tiešu kontaktu ar to 
Junkeru viņai nebija. Bet ar vienu kāju trāpīja gan. Nomelnotāji un ienaidnieki 
pacentās, lai Junkera gadījums viņai pieliptu kā nenomazgājams traips, lai kā 
arī viņa censtos visiem paskaidrot, ka viņas sirdsapziņa ir tīra gan Kurzemes 
vēlētāju, gan paša puspediņa priekšā.

Lai gan kāda nu tur vairs uztraukšanās par kaut kādiem traipiem. Vismaz 
pašlaik viņai šķita, ka nekas sliktāks par pašreizējo situāciju vienkārši nav ie-
spējams. Turklāt žurkas vēl nezināja to, ko nezināja arī gandrīz neviens cits, 
izņemot tos nīstamos, nīstamos, nīstamos ļaudis, kuru dēļ tas viss bija noticis. 
To, ka kritiens nebija nejaušs. To, ka viņa bija piespiesta krist un nevarēja ne-
krist! Bet… labāk bija par to pat nedomāt.

Kas gan varēja kritiena smagumu raksturot labāk nekā šodienas sīkais 
atgadījums, kad viņa bija satikusi uz ielas vienu no drošības iestāžu vadības 
otrajām personām. Precīzāk – gandrīz satikusi, jo cienītais mūžīgi pumpai-
nais kungs, pamanījis viņu, bija neveikli un ļoti, ļoti steidzīgi ieslīdējis pirmā 
blakusesošā veikaliņa durvīs.
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Un tas nebija nekāds murgs, tas patiešām notika ar viņu – viņu, kura mē-
nešu mēnešiem un gadu gadiem bija kontrolējusi visus šos “cienītos kungus”. 
Viņu, kuras priekšā viņi visi bija klanījušies un noraudzījušies iztapīgām acīm, 
un daudzinājuši – jā, protams, protams, ļoti cienītā Nacionālās drošības komi-
sijas priekšsēdētājas kundze!

Šobrīdējās dusmu lēkmes cēlonis gan bija nevis šī tikšanās, bet nez kā 
pa rokai pagadījies rakstelis, ko savā blogā bija ievietojusi viena no viņas vis-
karstāk mīļotajām bijušajām partijas biedrenēm. Nu tik karsti, ka viduslaikos 
viņa mierīgi varētu būt tā, kas partijas biedrenes šķīstīšanai sakrautajam sār-
tam piemet dažu labu spičku.

Ilze Piņķele bija pārgudra un tai pašā laikā pastulba intrigante, kuras lie-
lais talants bija ik pa laikam sataisīt mēslus, bet paspēt aizbēgt no to sekām vai 
vismaz novelt atbildību uz kādu citu, pēc tam vēl sataisīt gudru ģīmi un mācīt 
citus, kā pareizāk dzīvot.

Būtu jau nu morāles mācītāja spējusi kaut vai tik daudz, kā savu… at-
vainojiet, bet citādi kā par garīgi atpalikušu viņas stulbo rupekļdēlu nevarēja 
nosaukt. Ne viss, ko Āboliņai dzīvē bija sanācis darīt, bija atzīstams un izcili 
ētisks, bet to, ka viņa savulaik medijiem bija paklusām piespēlējusi jūtūba kli-
piņus ar mazgadīgā Piņķeļa, ja tā var teikt, uzstāšanos, kurā b… bija viens no 
piedienīgākajiem vārdiem, – nē, to nu gan viņa nenožēloja.

Pilnīgi noteikti viņa to nenožēloja šobrīd, lasot, kā šī svētulīgā kuce, nez 
kā izdīkusi amerikāņu stipendiju, tagad burgeru rīšanas starplaikā uzmācas ar 
savām atklāsmēm par partiju naudas un morāles lietām. Viņa, kura kopējās 
partijas “Vienība” laikā nelaida garām nevienu iespēju kaut ko pakampt sev vai 
savam vēl svētulīgākajam, vienmēr nevainīgas acis blisinošajam vīriņam – pen-
sionāram, kurš tagad bija iekārtots “darbā” Mediķu biedrības satelītfirmiņā.

Tekstelī kaitinošs bija katrs vārds: “Puslegālās un nelegālās finanses ir kā 
mēris, un atliek tam partiju skart tikai vienu vienīgu reizi, lai būtu diezgan 
skaidrs, ka atpakaļceļa vairs nebūs. Ar visāda veida naudu no malas dažādos 
veidos tiek kārdināti visi – gan pozīcijas, gan opozīcijas partijas, pat tādam 
brēklim Laimiņam par attiecīgiem politintīmpakalpojumiem var atlēkt kāda 
kapeiciņa.

Taču pat pēc vienas vienīgas reizes ne tikai pavisam nelegālā, bet arī pus-
legālā nauda maina visu – neatkarīgi no tā, cik prātīgi, neatkarīgi un visādā 
citādā ziņā godīgi būtu ar šo naudu kārdināmie. Turklāt cilvēki, kas spēj šādu 
naudu atrast un nevis pievāc to paši, bet atnes partijas vajadzībām, vienmēr 
partijas vadības acīs iegūst īpašu svaru un statusu.
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Viena lieta ir partijas oficiālā valde, bet pavisam cita – partijas augstā-
ko vadoņu īpašās attiecības ar šiem īpašajiem cilvēkiem. Viņiem ir kopīgas 
darīšanas un kopīgi noslēpumi attiecībā uz vissvētāko, kas vien partijai var 
būt, – attiecībā uz finansēm. Jo bez naudas nevar iztikt neviena partija – ir ne-
pieciešami biroji, darbinieki, datubāzes, kancelejas preces, par priekšvēlēšanu 
izdevumiem nemaz nerunājot.

Tā nu jebkurā partijā, kas vienreiz ir inficējusies ar šo mēri, šie cilvēki 
nemaz nevar neiegūt milzīgu neformālo varu – gan tāpēc, ka viņi ir tie, kas šo 
naudu spēj atrast un atnest, un nepievākt paši sev, gan arī tāpēc, ka viņi uzska-
ta to par savu nopelnu. Viņi, lūk, aizmirsdami savas vajadzības un reizēm arī 
riskēdami, spējot nodrošināt partijas funkcionēšanu.

Paiet nebūt ne ilgs laiks, un šos neformālos varas centrus un neformālās 
saites sāk pamanīt arī partijas ierindas biedri. Un, lai cik ciniski – vai, teiksim, 
reālistiski – noskaņoti viņi arī būtu, uzticību partijai un tās vadībai tas nevei-
cina. Bet viss, viss jau iet pa lejupejošu spirāli aizvien ātrāk un ātrāk. Partijas 
vadītājs kopā ar naudas nesējiem ir reāli nenomaināms – un pamazām vien 
ved partiju uz iznīcību…”

Jā, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Protams, pārgudrajai kucei intrigu pinē-
jai bija viegli runāt. Kas patiesi apbrīnojami, pēc virtuālas pārgulēšanas ar nu 
jau gandrīz neskaitāmām partijām un nemaz ne tik virtuālas pārgulēšanas ar 
dažu labu īpatnu personāžu no kādas jau izbijušas partijas viņa vienalga vēl 
spēja tēlot svēto nevainību.

Tādas piņķeles vienmēr un visur bija sēdušās pie visa gatava, viņām ne-
bija ne jausmas, ko tas nozīmē – nodrošināt partijas normālu funkcionēšanu, 
viņai, viņai… Un neba nu viņa tāda bija vienīgā.

Visa partijas “Vienība” spice bija viens kārtīgs zoodārzs vai varbūt ce-
ļojoša cirka trupa, kur netrūka ne nīlzirgu un krokodilu, ne žņaudzējčūsku 
un klaunu, ne vienmēr acis aizlējušu staļļmeistaru un babuīnu, kas domāja 
tikai par to, kur ko varētu pievākt. Viņus visus vajadzēja valdīt, pārvaldīt un 
savaldīt. Laikus pabarot, laikus apkopt, laikus izstaidzināt un laikus sabāzt pa 
būriem un krātiņiem.

Protams, viņi visi ātri vien aizmirsa to haosu, kādu savas vadīšanas – ja 
tā to varēja saukt – laikā bija radījis pustrakais Einārs. Kā tādi ceturtklasnieki 
viņi sāka strādāt lielākas un mazākas cūcības tai, kura bija spējusi ieviest kār-
tību, nospraust mērķus un tos arī īstenot.

Vēl vairāk, iejutušies savos varas amatos un uzaudzējuši tauciņus, viņi 
sāka spriest – varbūt bez viņas būtu vēl labāk. To, no kādiem mēsliem un ne-
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patikšanām viņa, izmantojot savas iespējas drošības un tiesībsargāšanas iestā-
dēs, bija vilkusi ārā te vienu, te otru, te trešo, viņi, protams, ātri vien aizmirsa.

Viens tur par otru bija pārāks. Bobrovskis ar savu īpašo kredītportfelī-
ti – faktiski nemaskētu kukuli no “Austrumu bankas”. Nodevējs, zemiskais 
nodevējs Pampars ar savu “tumbočkas” naudu. Sīkais blēdis Knariņš ar 
savu izblēdīto Eiropas atbalsta naudiņu, kurš tagad bez kādiem komplek-
siem uzstājās kā vai visas Eiropas godīguma etalons. Vēl sīkākais krāp-
nieks Klaķis… Ak, nē, lai nu kurš, bet viņa šo sarakstu varēja turpināt un 
turpināt.

Viņa, protams, centās būt izprotoša un iecietīga. Taču, jo iecietīgāka un 
izprotošāka viņa bija, jo vairāk visi šie pampari, knariņi, šīs lakatiņu kontra-
bandistes čugānes, šie nožēlojamie blēži klaķi un prihvatizatori košeradeni, 
visas šīs ineses čībiņas, kas naktīs negulēja mierīgi, sapņojot par viņas Nacio-
nālās drošības komisijas vadītājas vietu, to uztvēra par vājuma pazīmi un sāka 
kāpt uz galvas vairāk, vairāk, vairāk.

Un tad sākās pa īstam. Viņa nudien nebija tāda, kādu viņu mēģināja pa-
darīt un parādīt. Pret vīrieti nekad un neviens neatļautos izmantot tādas me-
todes, kādas viņai aizvien biežāk nācās paciest no slepenajiem nodevējiem 
savas partijas iekšienē. Viņi bija nolēmuši tikt ar viņu galā, izmantojot visze-
miskākās metodes. Diemžēl viņiem tas arī izdevās

Neviena provokācija viņiem nebija par prastu, zemisku un ļaunu. Pat 
stulbās ūjinošās aitas – pensionāres – viņi bija salikuši īstajā brīdī un vietā, labi 
zinot, cik grūts viņai šis brīdis bija. Tāpat kā nebija noslinkojuši, viņai braucot 
uz Lietuvu, aizsūtīt nopakaļ auto ar kameru un priekšā nolikt riteņbraucēju 
baru – re, re, kā viņa neievēro satiksmes noteikumus!

Viņa, protams, mēģināja stāvēt tam visam pāri – bet ne vienmēr to spēja, 
tas nu bija jāatzīst. Jo, lūk, ja cilvēkam visu laiku saka, ka viņš ir rukšķošs lops, 
viņš beigu beigās varbūt arī tiešām sāk rukšķēt.

Tā arī viņa ikvienas tikšanās laikā vairs nespēja nedomāt, vai tikai neiz-
skatās augstprātīga. Un, jo vairāk par to domāja, jo augstprātīgāka izskatījās. 
Tā ka viņas ienaidnieki ar savām zemiskajām metodēm savu zemisko mērķi 
atkal un atkal sasniedza.

Visērtāk, protams, būtu bijis paklusēt, pastāvēt malā un nedarīt neko – 
bet to viņa nekad nebija spējusi. Stājoties universitātē juristos, kur abi-
turienti lielākoties bija juristu bērni un vēlējās kļūt par advokātiem, viņa 
iestājkomisijai bija skaidri un gaiši pateikusi: es gribu būt tiesnese vai pro-
kurore!
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Jā, tāda viņa bija – vēlāk interviju vajadzībām viņa izdomāja glītu formu-
lējumu un to sauca par stipru emocionālo fonu ar saasinātu taisnības izjūtu un 
stingru pašmotivāciju.

Pēdējā reize, kad nebija noticis kaut kas no tā, ko viņa vēlējās, bija… paga, 
paga, kad tad nu tas bija? Ā, ja nu vienīgi pavisam agrā bērnībā, kad viņa ļoti, 
ļoti gribēja dejot un pat izturēja konkursu uz vietu slavenajā ansamblī “Dzin-
tarītis”. Taču nekas nesanāca – vecāki izšķīrās, tēva radi vienkārši izmeta viņu 
ar mammu uz ielas, un izbraukāt uz mēģinājumiem nebija iespējams.

Vēl pēc tam viņa vienu laiku ļoti gribēja būt aktrise – tik ļoti, ka pat gāja 
stāties Tautas kinoaktieru studijā. Neiestājās, bet tas nebija neizdošanās ga-
dījums. Vienkārši aizrautība pārgāja, vietā radās citas, un nekāda aktrise no 
viņas nesanāca tāpēc, ka pati to nemaz negribēja. Ne-gri-bē-ja!

Toties pēc tam viņa pati lēmumus pieņēma, pati tos arī atcēla un pieņēma 
citus. Pamainījās dzīve – pamainījās arī lēmumi, viņa vienmēr spēja būt elas-
tīga, vai būtu runa par politiku vai kaut ko personīgu.

Savi mežonīgi biezie dzeltenbrūnie mati viņai ilgu laiku patika tieši tādi, 
kādi tie bija, – tāds liels, krāšņs ērkulis, kā tāds milzu bumbieris uz galvas. 
Taču laiks gāja, un dzeltenbrūnā krāsa sāka pārvērsties latviski pelēkajā, tur-
klāt viņa arī sāka diezgan strauji nosirmot.

Protams, cilvēkam bija jāspēj sadzīvot ar savu ārējo tēlu, taču šim ārējam 
tēlam bija jāatbilst cilvēka raksturam un būtībai. Ilgi nedomājot, viņa spēja 
būt elastīga arī tagad. Pieņēma lēmumu par rudo krāsu – un pie tās arī palika.

Reizēm, protams, viņa bija par strauju, par dedzīgu. Divdesmit divu gadu 
vecumā viņai pateica, ka bērnu pēc operācijas acīmredzot nebūs – toties vēzis 
gan viņai, visticamāk, ir. Jā, laikam jau uz šīm ziņām viņa reaģēja diezgan sav-
dabīgi – nosprieda, ka negrib mirt tik jauna un neprecēta. Un, tā kā miršanas 
sakarā neko darīt nevarēja, vismaz apprecēties apprecējās.

Miršana tā arī neatnāca, un arī apprecēja viņa ātrumā nevis īsto cilvēku, 
bet citu – varbūt tāpēc, ka īstais cilvēks viņai sava dzīvokļa atslēgas it kā solīja, 
solīja, tomēr neiedeva un neiedeva. Tas nebija pareizi, to nedrīkstēja pieņemt – 
un viņa apcirtās un aizgāja pie cita.

Tiesa, neilgi pirms kāzām tas pirmais, īstais, tā arī viņai pateica – nu, un 
ilgi tu ar savu augstāko izglītību un interesēm nodzīvosi kopā ar cilvēku, kurš ir 
kā tāds spainis un interesējas tikai un vienīgi par mašīnām? Viņa nenoticēja – 
un pēc divarpus gadu laulības palika pasaulē pilnīgi viena līdz pat brīdim, 
kad atgriezās tas īstais, kurš, kā izrādījās, visu šo laiku bija bijis kaut kur 
netālu…
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Tā gāja gadi, bet taisnības izjūta palika. Ar “Vienības” ģenerālsekretāru Pam-
paru viņas ceļi beigu beigās pašķīrās ne jau viņa sīko “tumbočkas naudas” darī-
jumiņu dēļ. Katram cilvēkam bija tiesības uz savām vājībām, arī viņai tādas bija.

Taču ilgus gadus bija šķitis – lai nu kurš, bet Pampars ir savējais, caur un 
cauri savējais. Un tas bija svarīgāk par visu, vēl svarīgāk par viņa gādāto un 
reizēm vienkārši atnesto naudu partijas vajadzībām. Bet tad pēkšņi izrādījās, 
ka šķietamais savējais patiesībā ir nodevējs.

Pampars, kurš bija svinīgi solījies reizē ar viņu politikā ienākt un reizē arī 
aiziet, izrādījās blēdis ne tikai visās citās, bet arī šajā ziņā. Kā viņai pēc tam 
atstāstīja, jaunajam partijas vadonim Košeradenam nemaz nebija nācies grūti 
Pamparu pārpirkt. Ne grūti, ne dārgi.

Nez kā rokās pagadījies zīmulis žēli nokrakšķēja un salūza – tu, Artiņ, šo 
nodevību vēl nožēlosi. Un ne jau Artiņš vien. Viņa nebija zaudējusi neko no 
tiem mērķiem un no tās ticības, ar kuru pirms padsmit gadiem bija ienākusi 
politikā, – toties komandas un pleca sajūtu gan. Nu, jo sliktāk jums, nodevēji 
un nomelnotāji!

Lai nu cik pustrakais Einārs būtu reālajai dzīvei nepiemērots, viņš tomēr 
nekad nebūtu kļuvis par šādu pamparveidīgu nodevēju. Toreiz, kad viņai ne-
kas cits neatlika kā kopā ar domubiedriem palūgt Eināru un viņa rokaspuisi 
Ritavu attālināties no partijas, Einārs bija īsi pateicis – paies daži gadi, Sanitiņ, 
un ar tevi izdarīs tāpat. Viedi, neko teikt, neko teikt.

Bet nu nē, nē, nē, šie gadījumi nebija salīdzināmi! Viņa vienmēr dabūja 
ciest tikai un vienīgi par savu pārliecību un taisnības cīņām. Partija no sa-
vām rindām neizslēdza pat Piņķeli un Čugāni, kuras kā pēdējās, piedodiet, 
politma…kas bija valdības veidošanas laikā aizlavījušās pie citas partijas, lai 
tai apliecinātu, ka atbalstīs šīs citas partijas premjeru. Toties viņu – viņu gan 
izslēdza sadomātu, nepamatotu un melīgu iemeslu dēļ!

Ar visu to, ko viņa sen bija zinājusi par saviem “kolēģiem” un “komandas 
biedriem”, šis atgadījums viņu patiešām satrieca līdz sirds dziļumiem. Viņa 
taču bija gribējusi tikai labu. Palīdzēt jaunajai partijas vadībai. Viņa taču labāk 
zināja, kas un kā jādara, ar ko kas jārunā, kas un kam ir labākās kandidatūras!

Bet šī reakcija, nē, pat ne reakcija, bet acīm redzami kārtējais viņas ie-
naidnieku sen sagatavotais plāns, kas nu izdevības gadījumā tika brutāli, ze-
miski īstenots! Nožēlojamais intrigants Košeradens, kurš izmantoja situāciju, 
lai novērstu uzmanību no visām savām rebēm un padarītu viņu, Āboliņu, par 
galveno grēkāzi! Un visa tā šaika, kas, sajutusi vājuma pazīmes, nekavējoties 
metās viņai virsū.
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Viņai bija milzīga valstiskā atbildība, kuras nastu vajadzēja izturēt kaut 
vēl nedaudz! Viņa šo atbildību bija uzņēmusies, lai pabeigtu iesāktos darbus. 
Valsts labā, protams, ne jau savā, – aizbēgšana no šīs atbildības būtu bijusi 
vieglākais risinājums, bet viņa no grūtībām nebija baidījusies un vairījusies 
nekad, patiešām nekad…

Pietiek, Sanita, pietiek! – viņa pati sevi aprāva. Nepieciešamība nepār-
traukti būt kaujas gatavībā, ik mirkli būt gatavai atvairīt kārtējo uzbrukumu 
bija novedusi pie tā, ka viņa brīžam pati sev sāka atskaņot tekstus, kas jau sen, 
sen, vēl Bobrovska “īpašā kredītportfelīša” un “Minimas” traģēdijas laikos bija 
sacerēti stulbajai publikai.

Teksti nebija nekādi lētie – vietējiem PR kantoriem viņa sen neuzticējās, 
tā ka ar Pampara palīdzību tolaik tika izkombinēti pārsimt tūkstoši Krievijas 
kantorim, kurš Latvijas publikas prāta un uztveres spējas pārzināja krietni la-
bāk nekā rietumnieki. Krievi arī pastrādāja godam un radīja virkni formulē-
jumu, kuri nākamajos gados “Vienības” spicei lieti noderēja katru reizi, kad 
iestājās kārtējās nepatikšanas.

Okei, bet tie bija teksti stulbajai publikai, tādi sava veida universālie uz 
ausīm karināmie, vairākkārtējai lietošanai paredzētie makaroni. Bet viņa taču 
šai publikai stāvēja pāri! Viņa bija neikdienišķs cilvēks ar misiju un vīziju, 
kura savas spējas bija apliecinājusi neskaitāmas reizes. Lielā mērā – tāpēc, ka 
spēja vismaz pati sev neliekuļot un skatīties patiesībai tieši acīs, lai cik nepa-
tīkama tā būtu.

Un te nu tā šobrīd bija šajā apšņurkušajā Valdemārielas kabinetiņā. Šī ne-
bija viņas vieta, un ierēdņu žurkas nebija viņas komanda, un Edgariņš neva-
rēja būt viņas priekšnieks, nē, nē, nekādā gadījumā! Viņai vajadzēja tikt prom, 
vajadzēja atgriezties – kaut vai tāpēc, lai vīra uzņēmums nezaudētu valsts ie-
pirkumus, pie kuriem tik ļoti bija pieradis pēdējo gadu laikā.

Sev Sanita Āboliņa spēja atzīties – jā, viņa par katru cenu gribēja atgriez-
ties! Un – jā, viņai nebija ne mazākās jausmas, kā to izdarīt. Ja būtu iespēja 
kaut kur pārdot vai ieķīlāt savu nemirstīgo dvēseli, viņa kā rīcības cilvēks šādu 
variantu vismaz apsvērtu, ja pat ne nekavējoties pieņemtu.

Bet neviens ar šādu piedāvājumu pie durvīm neklauvēja, un arī telefons 
klusēja jau kuro dienu no vietas. Kas arī bija saprotams – ja tu nokrīti kaut no 
provinces Olimpa virsotnes, tevi automātiski izsvītro no visiem iespējamiem 
sarakstiem. Cik reižu viņa to nebija novērojusi attiecībā uz citiem – nu bija 
pienākusi viņas reize, un arī kabineta iekārtas izšķaidīšana te neko nevarēja 
līdzēt…
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20. nodaļa. Sanita Āboliņa

Tā bija milzīga kļūda – šeit vispār ierasties. Vēl viena kļūda klāt pie tām 
neskaitāmajām, ko viņa bija pieļāvusi pēdējos gados. Ja bijusī Saeimas priekšsē-
dētāja, bijusī Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja, bijusī parti-
jas “Vienība” priekšsēdētāja, bijusī Nacionālās drošības padomes locekle, bijusī… 
bijusī, bijusī, bijusī… Jā, ja viņa būtu pirms pāris gadiem iekārtojusi blociņu ar 
nosaukumu “Nevajadzēja”, tad tagad aizpildītu lapiņu tajā būtu vairāk nekā tukšu.

Nevajadzēja paļauties pierunāšanai. Nevajadzēja iet uz kompromisiem. 
Nevajadzēja ļaut kāpt sev uz galvas. Nevajadzēja piekāpties. Nevajadzēja būt 
mīkstai un pielaidīgai. Nevajadzēja piedot nodevējiem. Nevajadzēja atteikties 
pašai no saviem mērķiem. Nevajadzēja ziedoties. Nevajadzēja cerēt uz visā-
diem blēžiem un avantūristiem. Nevajadzēja…

Vienu vārdu sakot, nevajadzēja būt tik mīkstai, iecietīgai, vienmēr tikai 
un vienīgi par kopējo lietu un citiem domājošai. Lūk, rezultāts. Jā, un arī šeit 
šodien ierasties nepavisam nevajadzēja.

Tā laikam viduslaikos izturējās pret spitālīgajiem – vispirms piespieda 
viņus apkarināties ar zvaniņiem, lai veselie jau laikus izdzirdētu un spētu pa-
mukt iespējami tālu. Bet, ja nu kaut kāda negadījuma pēc spitālīgais tomēr 
trāpījās vesela cilvēka tuvumā, tas izlikās, ka spitālīgo neredz, centās neelpot 
vienu gaisu ar viņu un, pasargi, Dievs, nepieskarties.

Divdesmit pirmais gadsimts bija atnesis šādas tādas pārmaiņas, un no 
mūslaiku spitālīgā tagad neskaitījās īsti pieklājīgi mukt pa kaklu, pa galvu. 
Tagad vajadzēja pienākt nolemtajam un nepieskaramajam klāt, pateikt pāris 
pieklājības frāzes, neskatoties acīs, un… jā, tad arī bija pieļaujams notīties ie-
spējami ātri un tālu.

Tieši tā visi svinīgā pasākuma viesi izrīkojās ar Sanitu Āboliņu. Visi nāca 
klāt, laipni smaidīja, pat sarokojās, ja citādi nevarēja, bilda pāris pieklājības 
frāzes, bet vienlaikus visu skatienos varēja lasīt vienu un to pašu.

Ko tā te atvilkusies? Ko tai te vajag? Vai tad tiešām nesaprot, ka te tādiem 
vairs nav vietas? No viņas taču nevienam vairs nevar būt nekāda labuma – 
nevienam, nevienam, nevienam. Un kas notiks, ja šī lūzerības sērga no viņas 
pielips arī man?

Pēc pārdesmit šādi pavadītām minūtēm Āboliņa saprata, ka vairāk pa-
ciest to vienkārši nespēj. Mazohisms nebija viņas gaumē. Nekad nebija bijis. 
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Bet ko darīt? Viens variants bija doties prom un tādējādi visu klātesošo acīs 
galīgi un neatgriezeniski apliecināt savu vājumu. Otrs – ar lepni paceltu galvu 
pieņemt situāciju. Pieņemt un fiksēt visus tos, kuru acīs viņa bija pat sliktāka 
par spitālīgo. Gan jau laiki vēl mainīsies – un tad…

Tā nu Āboliņa ar glāzi rokās stalti stāvēja attālākā stūrī un noraudzījās 
tajos, kuri vēl pirms gada būtu uzskatījuši par pagodinājumu ar viņu pačalot, 
apspriest to vai citu situāciju un izklāstīt savas domas klusā cerībā, ka kundze 
ar iespaidīgo matu kodaļu tās varbūt varētu ņemt vērā.

Pirms dažiem mēnešiem viņai bija gadījies pašķirstīt grāmatu – it kā “daiļ-
literatūru”, kurā cita starpā bija aprakstīts, kā Venpils politiķis – multimiljonārs 
Aivars Šlomo dēls Embergs vēro viņam apkārt čumošo un mudžošo “politisko 
eliti”, kuras pārstāvji viņa acīs ir tikai prusaki. Nu, vai varbūt tarakāni.

Grāmatele bija pēdējais draņķis un derdzīga nomelnošana, nebija tur 
gandrīz nekā objektīva, vismaz par garāmejot pieminēto Āboliņu jau nu no-
teikti ne. Taču, no viņas šodienas redzespunkta raugoties, par “politisko eliti”, 
kura viņu bija nodevusi un izspļāvusi kā garšu zaudējušu košļeni, grāmatelē 
bija atrodamas visnotaļ patiesas rindas.

Mūslaiku brīvās un neatkarīgās Latvijas “politiskā elite” tiešām bija viens 
vienīgs tarakānu dzimums. Āboliņai reizēm bija šķitis intriģējoši – nez vai arī 
Pirmās Republikas laikos bija tāpat? Šis un tas, ko bija nācies palasīt, bija licis 
domāt – jā, nekā jauna, viss ir tieši tā, kā bija toreiz.

Vienmēr gatavi pagrābt to, kas slikti bija nolikts, vienmēr taustekļus kus-
tinoši, lai izzinātu, kur atrodas labākā ēsma. Vienmēr šie tarakāni saskrēja tur, 
kur bija saostījuši šo ēsmu vai vismaz tās iespējamību, un tāpat vienmēr viņi 
bija gatavi mukt prom, tikko sajuta mazākās briesmas, vienalga, reālas vai ie-
domātas.

Agresīvi, kad sajuta, ka ir bara sastāvdaļa. Gļēvi, kad pēkšņi pamanīja, 
ka ir vieni paši un neaizsargāti. Pieglaimīgi un lišķīgi, kad sajuta pretī stāvošu 
spēku vai, vēl labāk, roku, no kuras varēja cerēt uz kādu drupatu. Nekaunīgi 
un pat agresīvi, kad apjauta, ka iepriekš devīgā roka ir tukša vai arī devējs pats 
varētu būt laba ēsma. Un vienmēr rijīgi, rijīgi, rijīgi…

Emberga kungs, kurš šodien bija ieradies savā kārtējā papagaiļkrāsu sa-
likuma uzvalkā, kas maksāja vairāk, nekā vidusmēra Latvijas pensionārs sa-
ņēma trīs gados, gan arī pats bija cienīgs tarakānu sugas pārstāvis, pie sevis 
nodomāja Āboliņa.

Tarakāns ar vērienu, kurš bija spējis nozagt un aizvilkt tarakānu pasaules 
mērogiem milzīgu vērtību – puskukuli iepelējušas maizes, līdz ar ko ap viņu 



157        

nepārtraukti tinās viņa abu dzimumu sugasbrāļi cerībā, ka viņiem varētu at-
lēkt pa kripatai.

Tepat jau arī bija šie megatarakāna satelīti – viens pēc otra, dažādu no-
darbju, dažādu rangu, bet savā būtībā bezgala līdzīgi viens otram. Augusts 
Pigmanis, kas ar personisko piemēru bija pierādījis – tas, ka padomju laikā tu 
esi komunistu varai līdis visos iespējamos caurumos, tev galīgi netraucē taisīt 
politisko karjeru Latvijas Republikā, ja vien tu esi atradis īstos vadoņus un 
īstās vērtības.

Lauksaimniecības ministrs Jānis Tuklavs ar laikam jau uz neatgrieša-
nos pielipušo iesauku “Ļimončiks”: ne tik daudz pierādījumu trūkuma, cik 
Emberga kunga “aizlūguma” dēļ tusnīgais kungs oligarhu lietā izspruka bez 
kriminālprocesa, taču lolotās cerības uz prezidenta posteni gan bija zaudējis. 
Tādu padevīga suņa skatienu acīs, klanoties labvēlim, Āboliņa sen nebija re-
dzējusi.

Savukārt veselības aprūpes ministre Anda Pakša bija fenomens, to nu ne-
varēja noliegt pat daudz redzējusī Āboliņa. Apliecinājusi sevi kā nekur nederī-
gu valsts lielākās slimnīcas vadītāju, Pakša bija spējusi iedarbināt nezināmas, 
taču viegli nojaušamas sviras un… pakāpusies uz augšu, kļūstot par visas me-
dicīnas jomas pārraudzītāju.

Jaunajā amatā Pakšas ģenerētās katastrofas varēja kļūt daudz iespaidīgā-
kas un vērienīgākas – un tādas tās arī kļuva. Kā gan citādi, ja savus “talantus” 
Pakša attīstīja ar, tā sacīt, otrās pakāpes parazītu palīdzību.

Viens no viņiem bija iespraucies arī šajā pasākumā un klanīgi zumēja ap 
savu priekšnieci – nodokļu maksātāji mēnesī izlika pāris tūkstošus eiro, lai 
ministrei sniegtu padomus reibinošu dziru cienītājs Sergejs Ancukovs, kura 
konsultācijas viņa iepriekšējos klientus bija glīti aizslaucījušas politiskajā mēs-
lainē. Zaļzemnieku partijai šādi ļaudis nezināmu iemeslu dēļ patika.

Tepat blakus bija arī Pakšas priekšgājējs ministra amatā – tās pašas parti-
jas virzītais Guntis Melēvičs, kurš savus miljonus bija sapelnījis, uzliekot milzu 
uzcenojumus viņa tirgotajiem medikamentiem. Zaļo partijas pārstāvis, kuru 
nemulsināja vizināšanās dabas draugam galīgi neatbilstošā bentlijā ar sešlitrī-
gu motoru, formāli bija izlidojis no amata par stulbu publisku melošanu.

Meli tiešām bija stulbi, to nevarēja noliegt, taču kam, ja ne Āboliņai bija 
labi zināms, ka melošana zaļzemnieku rindās bija drīzāk apliecinājums parti-
jas vērtībām, nevis grēks. Patiesībā Melēvičs bija izrādījies pilnīgi nevadāms 
un pārāk lielu vērību amatā veltījis pats sava “ģimenes” biznesa attīstīšanai uz 
valsts rēķina, zaļzemnieku un Emberga intereses atstājot novārtā.
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Un kā nu bez pašiem galvenajiem tarakāniem. Āboliņa tā arī nekad ne-
bija sapratusi, kādi bija īpašie apsvērumi, kuru dēļ Embergs savulaik bija pie-
kritis Raimonda Vājoņa virzīšanai uz Valsts prezidenta posteni. Bet nu tak 
bija piekritis. Vai nu tāpēc, ka viegli manipulējams un bīdāms, vai arī tāpēc, ka 
savā būtībā tā arī palicis prasta lauku seja.

Noraugoties, ka valsts galva jau atkal bija kaut kur “pazaudējis” sievu un 
sabiedrībā izgājis kopā ar savas kancelejas vadītāja vietnieci Ivetu Drāzeku, 
ticamāka bija otrā versija – cilvēkam vienkārši instinkti strādāja krietni labāk 
nekā saprāts.

Tiesa, ja nu runātu par instinktiem… Tepat jau bija arī visi viņas “kolēģi”, 
“domubiedri”, “komanda” – visi tie, kas dažādos laikos un veidos bija viņu no-
devuši un no viņas atteikušies. Protams, nosaukums “Vienība” jau no pašiem 
pirmsākumiem bija paradoksāls, bet pat viņai toreiz nenāca ne prātā, kāds 
čūsku midzenis tur izveidosies.

Daudzi, protams, bija ieradušies arī uz šīvakara pasākumu. Daži no šiem 
tarakāniem bija vienīgie, kam nepietika dūšas pienākt un pateikt pāris vēla-
mos pieklājības vārdus. Ar patiesu gandarījumu Āboliņa noskatījās, kā pat 
šādu pasākumu dažs izbijušais “Vienības” tarakāns izmantoja, lai mēģinātu 
paklanīties un pielīst kādam potenciālam jaunam saimniekam.

O, viņu te bija prāvs bars. Andrejs Sudins… nabaga bolacainais histēriķis 
bija pievienojies tiem politiķiem, kuri uz savas ādas bija pārliecinājušies, ka 
mēģinājumi ar parlamentāro izmeklēšanu iesist sev politisko kapitālu neizbē-
gami beigsies ar krahu. Cilvēks acīm redzami bija darba vai sponsora meklē-
jumos – nu, lai tik veicas…

Laimdota Raujuma – nez, viņas dēliņš joprojām strādāja par izkārtni 
krieva Kuseļņikova “Barvik bankā” vai arī jau bija atlaists, māmiņai zaudējot 
iepriekšējo politisko ietekmi. Inese Čībiņa – kādreizējā viduvējā advokāte tik 
ilgi bija sapņojusi par Āboliņas amatu, ka tagad kratījās panikā, saprotot, ka 
jau pēc gada vēlēšanas viņai to atņems.

Jānis Veirs un Kārlis Durskis – divi “izcilie” ministri, kuri, izsakoties ie-
pazīšanās portālu vārdiem, bija “aktīvos meklējumos” – tāpat kā vēl trešais 
ministrs, kādreizējais Drošuma policijas “jumtotājs”, Rihards Kazlovskis un 
līdzšinējais eiroparlamentārietis Kārlis Knariņš, kura vienīgais talants bija ru-
nāšana.

Lolita Čugāne, Ints Mālderis, Ilze Piņķele – šie bija īpaša kompānija, vien-
mēr gatavi pakampt kaut ko, kas slikti gulēja vai stāvēja. Stāsts par Čugānes 
lakatiņu kontrabandu bija nevis negadījums, bet likumsakarība, par to Ābo-



159        

liņa bija droša, savulaik bija gadījies palasīt šādas tādas muitas atskaites. Taču 
tai pašā laikā viņi bija vienmēr gatavi skaļi paklaigāt par principiem, atklātību, 
godīgumu un ko tik vēl ne.

Ak, un te bija arī eiroparlamentārietis Artis Bobriks ar tik dziļu un do-
mīgu, tālēs vērstu skatienu kā kucīte meklēšanās laikā. Vēl decembrī bija kvēli 
stāstījis, ka “Vienību” nekad nepametīšot, bet Āboliņa šādas kucītes zināja ļoti 
labi – iepazīšanās portālu aprakstos Bobriks noteikti būtu sev ielicis ķeksīti 
lauciņā “atrodas aktīvos meklējumos”.

Atvilkusies bija arī bijusī iekšlietu ministre Linda Mērniece – kaut kad 
Āboliņa bija dzirdējusi apzīmējumu “padzīvojusi nimfomāne-ekshibicioniste” 
un nevarēja neatzīt, ka tas bija diezgan precīzs.

Blakus – deputāts Veiko Polītis, kurš nupat bija publiski nokliedzies, ka 
vajadzētu boikotēt tā paša Tuklava ražoto alu, jo šim partneris, lūk, esot Krie-
vijas militāri rūpnieciskā kompleksa pārstāvis. Ek, būtu jau nu par sēšanos 
pie stūres dzērumā “sutkas” atsēdējušais Polītis labāk boikotējis pilnīgi visus 
alus…

Nē, viņa vairs nespēja noskatīties šajās fizionomijās. Viss bija skaidrs – 
viņiem visiem vajadzēja vadoni. Vajadzēja sajūtu, ka viņi ir bara sastāvdaļa. 
Rastos šāda sajūta, un viņi visi atkal būtu gatavi sekot… jā, arī viņai, kāpēc 
gan ne. Jautājums tikai, kā šo sajūtu radīt. Bet šī nebija vieta, kur tai rasties, 
noteikti ne.

Iznākot svaigā gaisā, pēkšņi iezvanījās telefons. O, vecā Vaira – ko tad nu 
tai bija savajadzējies? Šo zvanu Āboliņa nebija gaidījusi.
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21. nodaļa. Nils Kušakovs

Šis mierīgi varēja būt ne tikai simtais, bet pat tūkstošais šāda veida tek-
stiņš, ko par sevi un saviem kolēģiem nācās lasīt galvaspilsētas mēram Nilam 
Kušakovam.

Šo nezināmie labvēļi bija atsūtījuši no tikpat nezināmas elektroniskā 
pasta adreses ar norādi, ka teju teju tas tikšot arī publicēts. Nu tad būtu arī 
publicējuši, viņš nodomāja, ohreņennie pilsoniskie ekshibicionisti atradu-
šies. Bet izlasīt vienalga vajadzēja – kaut vai kārtības labad.

“Oligarhu lieta ir apzīmējums, ar ko saprot Korupcijas apkarošanas biroja 
uzsākto krimināllietu, kuras ietvaros notika kratīšanas uzņēmumos un īpašu-
mos, kas saistīti ar trīs ietekmīgajiem, par oligarhiem dēvētajiem politiķiem.

“Rīdzenes sarunas” ne tikai atklāja sabiedrībai kārtību, kādā tiek risināti 
valsts mēroga biznesa projekti, bet iezīmēja jaunu tendenci tiesībsargājošās 
institūcijās – pārvērtēt izbeigtas, neuzsāktas, nepabeigtas lietas, kurās saska-
tāmas noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Zemāk uzskaitītas dažas lietas, kuras 
būtu iekļaujamas šādu lietu sarakstā.

2014. gada pavasarī, gadu pēc pašvaldību vēlēšanām, kurās varas pozīci-
jas galvaspilsētā saglabāja Kušakova – Merika bloks, lielākajā apsaimniekoša-
nas uzņēmumā “Galvaspilsētas māju pārvaldnieks” 14. martā izveidoja pilnīgi 
jaunu nodaļu ar piecpadsmit darbiniekiem.

Attīstības projektu nodaļā darbā pieņēma partijas “Saticība” galvaspilsē-
tas domes deputāta Jefemija Jementjeva dzīvesbiedri Aleksandru – pasaules 
čempioni airēšanā. Viņu “Galvaspilsētas māju pārvaldniekā” iecēla par projek-
tu vadītāju ar teju 2000 eiro lielu algu mēnesī.

Gandrīz vienlaikus ar Aleksandru Jementjevu nodaļā noformēja cita 
domnieka sievu Ruslana Nakrapova dzīvesbiedri Žannu. Divu tūkstošu liela 
alga pienācās arī pilsētas domes “Saticības” deputātei Svetlanai Slavickai.

Par Attīstības projektu nodaļas vadītāju iecēla Agni Lejkaziņu – perso-
nu ar apšaubāmu reputāciju saistībā ar iespējamu neētisku rīcību vai iesaisti 
koruptīvās darbībās. Proti, Valsts kontrole 2002. gadā konstatēja pārkāpumu 
A. Lejkaziņa vadītā uzņēmuma “Galvaspilsētas parki un dārzi” līguma slēgša-
nā ar domes Vides departamentu par pilsētas kanāla apzaļumošanu.

Valsts kontrole A. Lejkaziņa rīcībā bija saskatījusi Korupcijas novēršanas 
likuma pārkāpšanas pazīmes, jo vienlaicīgi ar uzņēmuma vadīšanu A. Lejka-
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ziņš darbojās arī domes Vides komitejā un piedalījās sēdē, kurā tika lemts par 
cenu aptaujas rīkošanu. Par faktiski neveiktiem darba pienākumiem personas 
ar viltu izkrāpušas no pašvaldības uzņēmuma teju 150 tūkstošus eiro.

Nākamais precedents: pilsētas dome 2009.  gadā pieņēma lēmumu par 
divu departamentu apvienošanu – tika apvienoti Vides un Komunālais de-
partaments. Jaunizveidotās struktūrvienības vadība tika uzticēta Anatolijam 
Ļeksejenko. Savu darbību jaunieceltais departamenta direktors uzsāka ar vē-
rienīgu reorganizāciju, kuras mērķis bija samazināt darbinieku skaitu par ap-
tuveni divdesmit pieciem darbiniekiem.

Visiem atbrīvotajiem darbiniekiem tika nosūtīts aicinājums piedalīties 
konkursā uz jaunizveidotā departamenta vakantajām amata vietām, taču rea-
litātē tika piedāvāta tikai daļa no vakantajām vietām, jo daļa no jaunizvei-
dotām amata vietām bez konkursa tika aizpildītas ar Anatolijam Ļeksejenko 
pietuvinātām personām, piemēram, dzīvesbiedri Ilonu Dumanti, kura ieņēma 
Finanšu pārvaldes vadītājas amatu.

Atbrīvotie darbinieki, kuri vērsās tiesā ar prasības pieteikumu par nepa-
matotu atbrīvošanu, visi tika atjaunoti darbā departamentā, kā arī šīm perso-
nām tika izmaksātas kompensācijas par periodu, kad darbinieks neveica dar-
ba pienākumus. Par pretlikumīgi veikto reorganizāciju tiesa no pašvaldības 
iestādes piedzina vismaz 140 tūkstošus eiro.

Augstāk minētās reorganizācijas rezultātā 2009. gada septembrī pilsētas 
domes Mājokļu un vides departamentā tika izveidots Tiesiskā nodrošinājuma 
pārvaldes Informatīvais sektors. Šajā sektorā tika nodarbinātas četras darbi-
nieces – sektora vadītāja Vera Dobrova ar kuru Anatolijam Ļeksejenko bija 
kopīgs bizness nekustamo īpašumu jomā, un vēl trīs.

2015. gada novembrī televīzijas raidījums “Tikai bizness” nedēļas garumā 
nesekmīgi centās sastapt attiecīgās darbinieces viņu darbavietās. Sabiedrisko 
attiecību speciāliste vispār nezināja par šādām savām kolēģēm, taču departa-
menta pienākumu izpildītāja paskaidroja, ka attiecīgo sektoru esot izveidojis 
Anatolijs Ļeksejenko.

Pēc departamentā veiktā audita, kurā noskaidrots, ka minētās četras dar-
binieces nav tikušas pietiekami nodarbinātas, darbiniecēm tiks uzteikts darbs. 
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Informatīvā sektora darbinieku atalgoju-
miem no izveidošanas brīža bija iztērēti ap 187 200 eiro…

2016. gadā televīzijas raidījums “Tikai bizness” informēja par uzņēmēju, 
kurš savulaik ziņoja Korupcijas apkarošanas birojam par nu jau bijušā pilsētas 
domes Kapsētu pārvaldes priekšnieka Jāņa Āpīša prasīto trīspadsmit tūkstošu 



162        

eiro kukuli, pārmetot domei atriebību un biznesa bremzēšanu. “Tikai bizness” 
norāda, ka Āpīša atstādināšana iesaldēja arī ziedu tirgotāja nomas līguma pa-
garināšanu pie Meža kapiem.

Uzņēmējam no pašvaldības pienāca atbilde, ka sadarbība vairs neturpi-
nāsies, jo viņš par rēķiniem neesot samaksājis simt eiro. Uzņēmējs vērsās tiesā 
pret pilsētas domi, jo uzskatīja, ka parāds ir radīts mākslīgi. Neskatoties uz 
tiesvedību, departamenta darbinieki ziedu veikalā bez brīdinājuma atslēdza 
visas komunikācijas.

Rīkojumu par ziedu veikala atstāšanu bez elektrības un ūdens izdevis 
vienpersonīgi domes Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Ļek-
sejenko. Kas nerada izbrīnu, jo tieši viņš Jāņa Āpīša krimināllietas materiālos 
tiek minēts kā persona, kuram jāsaņem labums no pieprasītā kukuļa.

Attiecīgā konfliktsituācija savu risinājumu atrada tiesā, kura izdeva no-
lēmumu par ūdens un elektrības atjaunošanu, taču, ņemot vērā attiecīgā uz-
ņēmēja darbības specifiku (ziedu tirdzniecība) par komunikāciju atslēgšanas 
laiku uzņēmējam radās zaudējumi 3000 eiro apmērā.

2017. gada augustā noslēdzās tiesvedība, kura pilnībā apmierināja uzņē-
mēja prasību, un šobrīd no Mājokļu un vides departamenta budžeta tiks at-
maksāta iespējamās korumpanta neveiksmīgas atriebības sekas.

Lai nostiprinātu varu un būtu iespējams veikt apšaubāmus darījumus, 
esošās domes varas partijas vēl neskaitāmos citos amatos iekārto savus – sistē-
mai piemērotus darbiniekus. Profesionālā piemērotība nav svarīga, svarīgi, lai 
Sistēmai būtu uzticami kalpotāji.

Attiecīgā kārtība ir ļoti aktuāla arī Mājokļu un vides departamentā, kur 
pie amatiem ir tikusi gan Anatolija Ļeksejenko sieva, gan no pirmās laulības 
dzimušā dēla sieva, gan esošās dzīves biedrenes draudzenes utt. Protams, jo 
tālāka radniecība no departamenta direktora, jo zemāks amats, kurā, iespē-
jams, pat nākas pildīt kādus pienākumus.

Aplūkojot ienākumus kaut vai tikai dzīvesbiedrei Ilonai Dumantei, kura 
ir noformēta Mājokļu un vides departamenta Finanšu pārvaldes priekšnieces 
amatā, var secināt, ka viņas amata alga veido tuvu 2000 eiro, kas astoņu gadu 
laikā ir vairāk par 210 000 eiro, ņemot vērā piemaksas un pabalstus, kuri dzī-
vesbiedrei vienmēr tiek dāsni izmaksāti.

Rūpīgi izskatot visas Mājokļu un vides komitejas un Rīgas domes sēdes, 
kurās departaments ir ziņojis par budžetu vai par budžeta grozījumiem, kas ir 
tiešie Ilonas Dumantes amata pienākumi, redzams, ka minētā persona ne reizi 
nav uzstājusies ar ziņojumu, ne arī sniegusi kādu paskaidrojumu…”
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Kušakovs nometa planšeti pie malas tik nikni, ka tās korpuss notankšķēja 
vien, atsitoties pret plauktiņa malu. Bļaģ, kā viņam bija noriebušās šīs kļauzas 
un verveļi.

Viens un tas pats, viens un tas pats – un jau gadiem ilgi. Turklāt sliktākais 
bija tas, ka visi šie raksteļi, visas sūdzības un vaimanas bija tikai niecīga daļa 
no patiesības. Kuram citam to bija zināt, ja ne viņam.

Divdesmit gadu vecumā, kad Nils vēl šad un tad amatieriski nodarbojās 
ar boksu, viņš bija svara kategorijā līdz septiņdesmit vienam kilogramam. Ta-
gad bija jau tuvu simtam, brīžam pat pāri. Kāpjot uz svariem, uz drēbēm vien 
visu klātnākušo svariņu norakstīt nevarēja. Lai gan viņš vēl jutās pietiekami 
jauns un sprigans, šie klāt nākušie trīsdesmit kilogrami tomēr vilka uz leju.

It kā neko nejuta, nejuta, nejuta – un tad vispirms pienāca brīdis, kad viņš 
saprata, ka nekādus padsmit kilometrus dienā noskriet vairs nevar, jo tā vien-
kārši var ņemt un nosprāgt. Pamēģināja vairāk – un tiešām gandrīz nosprāga. 
Sekoja vēl viens brīdis, kad atnāca atziņa, ka arī skriešanai pa asfaltu ir jāliek 
punkts. Simt kilogramu – tas nozīmēja, ka vienkārši vairs netur ceļgali.

Tieši tāpat bija ar visu to, kas viņam aizvadītajos gados bija pieķēries “lie-
lajā” politikā, – it kā jau dzīvot netraucēja, pat zināmā mērā bija vajadzīgs un 
nepieciešams, taču vienalga vilka uz leju. Reizēm pat ļoti būtiski. Tā, ka ne-
varēja saprast – kā kustēties tālāk. Un pienāca brīdis, kad arī šeit ceļgali vairs 
neturēja…

Ar nostalģiju viņš atcerējās laiku, kad kaut kādā pašam neizprotamā un 
mistiskā veidā tikko bija iepeldējis galvaspilsētas mēra amatā. Vairs nevaja-
dzēja nodarboties ar sīkām blēdībām, lai savilktu personisko finanšu galus 
kopā, un pārdeklarēties uz Garciemu, lai Saeimā tiktu pie četrsimt latu mēne-
ša kompensācijas par “dzīvokļa īrēšanu” Rīgā.

Un ne tikai tas. Viņš jaunajā amatā bija kaut cik nostabilizējies un jutās 
tik viegli, tik labi, ka pat sarunās ar vēlētājiem varēja atļauties paust sajūsmu 
par to, cik atšķirīgs gan viņš ir no visiem iepriekšējiem mēriem.

Varēja viņš, piemēram, aizbraucot uz kādu skolu un klausoties pedagogu 
vaimanās un lūgumos, godīgi pateikt: atvainojiet, mīļie, bet nekādu baseinu 
mēs jums nevarēsim atjaunot, naudas nav. Šogad nevarēsim un arī nākamgad 
nevarēsim, tāds nu es esmu mērs – vadu nabadzīgu pilsētu, un naudas nav 
daudz, bet esmu pret jums godīgs un daru, ko varu.

Nu jau kur tie gadi, kopš šī viegluma sajūta bija pazudusi – ja skatītos uz 
lietām reālistiski, laikam taču uz visiem laikiem. Protams, kuram gan labāk 
par Kušakovu zināt, ka viss vienreiz beidzas. Pēc iepriekšējās īsās laulības vi-
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ņam par to nebija ne mazāko šaubu. Taču tās tur beigas, bļaģ, vismaz nevarēja 
nepamanīt, kaut iestājās tās tāpat soli pa solim.

Lai gan arī šīs… jā, tieši tāpat vienudien viņš pamanīja, kur ir iestidzis. 
Kaut, goda vārds, nekad viņam nebija bijis šādas vēlmes – apaugt ar simtiem 
un tūkstošiem ļaužu, kuri nebija ne īpaši spējīgi, ne talantīgi, ne čakli, ne… 
Nu nekādi viņi nebija, toties visi kā viens skatījās viņam mutē, bija no viņa 
atkarīgi un gatavi izpatikt, jā, gatavi gandrīz uz visu, tikai ne uz kārtīgu darbu.

Tajā pašā laikā bez viņiem viņš iztikt vairs nevarēja. Viņi visi bija ar kaut 
ko saistīti. Visi bija ielikti amatos vai tikuši pie pašvaldības pasūtījumiem ne-
vis tāpat vien, bet tāpēc, ka kāds kaut ko bija palūdzis, kāds kaut ko bija pa-
rādā, kādam kaut kādu sīkumu, varbūt vienkārši mazu pateicību bija parādā 
pats Kušakovs. Un tā tālāk, un tā tālāk.

Tikai pamēģinot nocirst kādu gabaliņu vienā tīmekļa galā, tas pilnīgi ne-
prognozējamā veidā atsauktos citā. Pat viņa preses dienestā šādu pusparazītu 
bija bez sava gala – nevienam vairs nevajadzīgu izbijušu žurnālistu un šā tā 
apārstētu alkoholiķu, kuru slinkumu un nevarību nejaudāja pārspēt pat bailes 
pazaudēt pēdējo darbavietu savā mūžā.

Kaut kādā mērā viss šis mehānisms viņam atgādināja paša organismu – 
kādreiz tik trenētu un efektīvu, bet tagad tauciņiem apaugušu, nedaudz ierū-
sējušu, lieko kilogramu nomāktu. Latviski šāda termina laikam nebija, bet 
krieviski tas saucās – “obrjuzg”…

Vēl sliktāk bija tas, ka aizvien biežāk nācās melot, izlikties, solīt. Vārdu 
sakot, darīt tieši to, ko viņš tajos vecajos, labajos laikos ar tādu lielisku vieglu-
ma sajūtu varēja nedarīt, paklusām iesmejot par tiem, kuri dabūja katru gadu 
domāt jaunus melus – kāpēc tagad jaunā baseina vēl nav, bet nākamgad vai, 
vēlākais, pēc pāris gadiem noteikti būs.

Tagad šie meli viņam bija jāizgudro pašam. Neviens no neskaitāmajiem 
savāktajiem parazītiem jau īsti palīdzēt nespēja, tiem viss bija jāsagremo un 
jāiebāž mutē. Turklāt pēdējā laikā viņš ik pa brīdim sāka pieķert sevi pie do-
mas, ka pat īsti vairs nemēģina visu izdomāt un pārdomāt tik perfekti kā sa-
vulaik. Vienkārši tam nebija jēgas.

Pārāk daudz iepriekšējos gados bija sasolīts, turklāt sasodītais divdesmit 
pirmais gadsimts izrādījās īsta sodība tādā ziņā, ka pārāk daudzi solījumi bija 
ierakstīti un visādi citādi fiksēti. Atlika tikai kaut ko publiski paziņot – un 
kārtējais okšķeris izvilka no nez kādiem arhīviem kārtējo nez kad doto so-
lījumu. Labi tikai, ka viņa elektorātam šāda kārtējā pieķeršana melos neko 
nenozīmēja.
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Bet arī – cik ilgi? Pat gandrīz vai mūžsenais kompanjons un politpartne-
ris Andris Meriks, lai cik dziļi būtu iekšā visdažādākajās shēmās un shēmiņās, 
par kuru būtību bieži vien nebija skaidrības arī pašam Kušakovam, pēdējā 
gada laikā jau vairākkārt bija sācis bubināt – tā nevarēs mūžīgi, tas vienreiz 
beigsies, kaut ko vajadzētu mainīt, citādi nākamajās vēlēšanās nekas vairs ne-
palīdzēs.

Kušakovam gan arī nebija nekādu ilūziju par nākamajām pašvaldību vē-
lēšanām. Viņš nebija nekāds labais matemātiķis, bet tādam arī nevajadzēja 
būt, lai skaidri saprastu – finansiālais gals pašvaldībai tuvojās neglābjami un 
strauji.

Pietika ar viņa ekonomista izglītību un elementāru veselo saprātu, lai ne-
būtu šaubu: nākamajās domes vēlēšanās viņš un viņa partija patiesībā nemaz 
nedrīkstēja uzvarēt. Vajadzēja, lai uzvar kāds cits, kurš tad arī varēs cīnīties uz 
nebēdu. Savukārt viņiem uz to laiku vajadzēja spert soli tālāk.

Patiesībā Kušakovs nespēja saprast – kā tas tā varēja notikt? Kā viss varēja 
aiziet tik tālu? Pa kuru laiku? Un kur šo laiku bija pavadījis viņš pats – tāds, 
kāds viņš sev vienmēr bija paticis un kāds arī centās būt, cik nu vien tas bija 
iespējams?

Viņš vienmēr bija pietiekami reālistiski raudzījies uz savām intelektuā-
lajām spējām un iespējām – nu, izņemot stulbo gadījumu ar maratonu, kas 
viņam gandrīz bija izrādījies liktenīgs.

Jā, bija cilvēki, kuriem intelekta bija nesalīdzināmi vairāk, taču tas ne 
vienmēr bija galvenais. Svarīgāk bieži vien bija, pirmkārt, censties un, otrkārt, 
izmantot iespējas vai, vēl labāk, pašam tās radīt.

Pamatu attieksmei pret dzīvi viņam droši vien deva māte, kas līdzīgi dau-
dziem krievu vecākiem dēlam jau kopš bērnības borēja – ja tu gribi te palikt 
un strādāt, un kaut ko arī sasniegt, tev jābūt vismaz nedaudz labākam par “ti-
tulnāciju”. Tiesa, neko īpaši viņš šajā runāšanā neklausījās, jo pietiekami agri 
aptvēra, ka paši vecāki gan īpaši nebija centušies.

Abi viņa vectēvi bija padomju militāristi, un arī tēvs un māte ar savām 
ģimenēm bija, lai kā viņam nepatiktu šis apzīmējums, tipiski migranti. Vecāki 
bija ar augstāko izglītību – tēvs bija inženieris, māte skolā mācīja literatūru, 
taču ne viens, ne otrs neuzskatīja par nepieciešamu kaut jel cik iemācīties lat-
viešu valodu. Arī naturalizācijas procesu viņi neuzskatīja par sev piemērotu 
un tā arī nomira nepilsoņu statusā.

Taču vienlaikus abi bija pietiekami reālistiski domājoši ļaudis – un to no 
viņiem pārņēma arī Nils. Vai arī tas vienkārši bija gēnos. Imanta nebija īstā 
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vieta, kur uz ielas iemācīties latviski, un vidusskolas pēdējā klasē viņam šis 
tas jau pielēca pietiekami skaidri, lai saņemtos, atmestu ar roku boksam un 
citādām neperspektīvām nodarbēm un visu gadu cītīgi apmeklētu latviešu va-
lodas privātstundas. Un – jā, tas tiešām atmaksājās.

Pēc tam ārkārtīgi nozīmīga izrādījās žurnālistikas skola. Iegūtie kontakti 
un vērojumi – kā kas notika reālajā dzīvē – bija ļoti vērtīgi. Bet varbūt vēl sva-
rīgāk bija tas, ka viņam vajadzēja ļoti daudz strādāt ar pilnīgi svešu, nekad ie-
priekš neapzinātu informāciju. Rezultātā neatlika nekas cits, kā to iemācīties. 
Un iemācīties arī vēl citu, vēlākajā dzīvē daudz svarīgāku iemaņu – spēju tēlot, 
ka priekšā noliktā informācija tev ir saprotama un skaidra.

Savukārt vēl par vienu skolu viņam bija jāteic lielais paldies savam po-
litiskajam skolotājam Jānim Durbanovičam. Protams, gadu gaitā abiem bija 
gājis visādi, taču ne jau tāpat vien tieši Durbanoviču viņš aicināja uz kāzām 
par liecinieku.

Tas bija Durbanovičs, kas bija viņam iemācījis – politikā absolūti galve-
nais ir pareizi komunicēt ar cilvēkiem. Saturs – jā, protams, arī tas ir svarīgi, 
bet tas nav vissvarīgākais. Daudz nozīmīgāk ir izvēlēties pareizo formu – kā tu 
stāsti to, ko tu stāsti.

“Politiskais papa”, kā viņš reizēm pie sevis dēvēja Durbanoviču, gan bija 
teicis drusku citādi: tu, Nil, vari pazaudēt pareizu saturu, ja to pasniedz nepa-
reizā formā. Savukārt viņš pēc pāris gadiem mēra amatā nonāca pie nedaudz 
cita secinājuma – satura pareizums vai nepareizums nemaz nav tik svarīgs, ja 
tu to pareizi pasniedz. Tā, lai publikai patīk. Tā, lai publika ir sajūsmā.

Tā viņš arī sekmīgi – vismaz ilgu laiku bija šķitis, ka sekmīgi, – vadīja 
gadus galvaspilsētas mēra postenī. Vajadzēja parūpēties par publiku un vaja-
dzēja parūpēties arī par savu komandu, saviem atbalstītājiem, savu, tā sacīt, 
personisko infrastruktūru. Citādi nevarēja – politikā viens nebija cīnītājs.

Viņā vienmēr, jau kopš skolas gadiem, bija mitis sacensības gars, pēdējā 
klasē viņam ar draugiem jau bija īsta “gonka”, un arī politikā jau viss patiesībā 
bija tieši tāpat. “Gonka” bija un palika “gonka”. Atslābt nedrīkstēja, vienmēr 
vajadzēja būt priekšā visiem pārējiem – tas bija galvenais.

Savukārt tas, kādas stratēģijas un taktikas izmantot, – tās jau bija tikai 
detaļas, nekas vairāk kā detaļas. Kam pietika ar solījumiem un komunikāciju, 
tiem viņš neko vairāk arī nepiedāvāja – kāpēc gan velti tērēties? Tēriņu pilnīgi 
pietika, lai uzturētu savas atbalsta komandas.

Atbalsta komandas savukārt bija divas – lielā un mazā. Lielā bija elekto-
rāts, kuram vajadzēja pabalstus, transportu, lētus tarifus un vēl visvisādas “po-
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dačkas”. Bija dārgi, bet atmaksājās – un tā jau galu galā nebija viņa personīgā 
nauda. Un arī tā ne, kuru prasīja mazā atbalsta komanda – visi šie pusparazītu 
simti un tūkstoši, kuri viņu kaitināja, bet bez kuriem nevarēja iztikt.

Viņš lieliski atcerējās to brīdi, kad bija palūdzis Finanšu departamentam 
virkni skaitļu, no kuriem bez grūtībām varēja izskaitļot – kad tieši pienāks X 
brīdis. Tas brīdis, kad iestāsies… nē, protams, ne jau nu akurāt bankrots, nē, 
gandrīz miljona pilsētai bija diezgan pagrūti nobankrotēt.

Taču no viņa viedokļa tas bija gandrīz tikpat slikti – skaitļi rādīja, ka 
apmēram gadu pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām iestāsies brīdis, kad 
vajadzēs kardināli samazināt lielāko daļu no viņa elektorāta uzpirkšanas 
programmām, vienlaikus mēģinot pārstrukturēt pašvaldības uzņēmumu 
parādus.

Jā, un vēl arī pārdot lielu daudzumu pašvaldības īpašumu, lai kaut cik 
savilktu kopā galus, celt visvisādus tarifus, samazināt pārvaldes aparātu, līdz 
ar ko ienākumus un attiecīgi arī lojalitātes pamatu zaudētu simti viņa “atbalsta 
komandas” pārstāvju…

Sliktākais bija tas, ka no tā visa nebija reālas izejas – tas bija nenovēršami. 
Varēja atgadīties pusgadu, varbūt gadu vēlāk, bet palīdzēt nevarēja nekas. Ku-
šakovs bija nolemts ar visiem saviem politiskajiem kompanjoniem.

Pat cerība, ka pašvaldību vēlēšanās uzvarēs citi un tos tad arī izdosies 
uzdot par grēkāžiem, neizskatījās diez cik perspektīvi. Viņš pietiekami labi 
zināja savus oponentus – lai cik nevarīgi citās lietās, skaļā bļaušanā un vainīgo 
meklēšanā viņi bija īsti profesionāļi.

Turklāt mērs pietiekami labi pazina arī pats sevi, – lai kādas būtu izre-
dzes, viņš vienkārši nespētu apzināti zaudēt vēlēšanās. Mandātu zaudēšana 
pagājušajās vēlēšanās, lai arī neko īpašu nenozīmēja no praktiskā viedokļa, 
viņam bija radījusi gandrīz vai fiziskas sāpes.

Nekad viņam vēl nebija bijis tik grūti atmest smēķēšanu kā šoreiz – pat 
parasti efektīvie “Nicorette” plāksteri nepalīdzēja, lai gan viņš staigāja, aplipi-
nājies ar tiem no galvas līdz kājām.

Bija tikai viena izeja – nevis gatavoties kritienam, bet spert soli uz priek-
šu, uz augšu. Uzvarai Saeimas vēlēšanās pašai par sevi nebija nekādas jēgas, 
to viņa partija “Saticība” bija izbaudījusi jau iepriekš. Taču, ja šoreiz beidzot 
izdotos sastādīt valdošo koalīciju un pēc tam arī valdību…

Jā, tas viņa mazo problēmu atrisinātu. Protams, galvaspilsēta vienalga no-
nāktu defolta priekšā, taču tad jau viņa rīcībā būtu visas valsts resursi – un tā 
bija cita lieta.
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Taisnība, šī valsts neizskatījās pēc ilgdzīvotājas, un viņam nebija ne ma-
zākās pārliecības, ka arī viņa bērni dzīvos neatkarīgā Latvijas Republikā. Taču 
nebija jēgas domāt tik ilgu laiku uz priekšu.

Problēma, kas bija viņa priekšā, prasīja steidzamu risinājumu. Nelaime 
tikai tā, ka viņam nebija ne brīnumnūjiņas, ar ko šo iespējamo risinājumu 
īstenot, ne arī kādas pazīstamas fejas, kas šo nūjiņu spētu atnest.

Lai gan… ja tā nopietnāk padomātu… šī taču arī bija tikai “gonka”, nekas 
cits kā “gonka”. Un normālā “gonkā”, ja nu nepietika ar paša motora jaudu, 
vienmēr bija visvisādas citas iespējas.

Ne tikai kaut ko jau laikus sarunāt ar citu komandu, bet arī pierunāt uz 
sadarbību citas komandas pārstāvi, varbūt pat kapteini vai treneri. Un vēl taču 
bija arī tiesneši – arī tie ne vienmēr bija simtprocentīgi taisnīgi un neuzpēr-
kami.

Jo vairāk Kušakovs domāja, jo cietāka pārliecība radās – iespējas noteikti 
ir, tās vienkārši ir jāspēj saskatīt. Vai arī radīt pašam.



169        

22. nodaļa. Nils Kušakovs

Resnais tusnis Durbanovičs, protams, bija reti kaitinošs tips ar visām sa-
vām Latgales budža īpatnībām, reindžroveriem, tikpat tusnīgajiem sievišķiem 
un “konspiratīvajām” mājām un dzīvokļiem. Faktiski visas baumas par viņu 
nesaskaņām bija patiesas.

Bet tai pašā laikā abi bija kā roka ar cimdu – un tam bija savi iemesli. Kaut 
kā tā bija sanācis, ka Durbanovičs bija faktiski vienīgais cilvēks pasaulē, ar 
kuru Nils Kušakovs varēja parunāties pilnīgi atklāti. Nu, okei, gandrīz pilnīgi 
atklāti. Arī nebija slikti.

Mūsu dienās iespēja atklāti izrunāties bija liela un dārgi maksājoša grez-
nība – vai arī viens no ekstrēmākajiem un riskantākajiem sporta veidiem, ja 
tā varētu teikt. Desmiti un simti cilvēku par to bija pārliecinājušies uz savas 
ādas. Gudri ļaudis teica, ka ir tikai viens puslīdz drošs veids, kā izrunāt visno-
pietnākās lietas, nebaidoties no svešām ausīm, – iepeldēt jūrā pārsimt metrus 
no krasta un tur arī runāt.

Šajā dīvainajā ieteikumā bija sava dzelžaina loģika – vienīgais objekts, 
pie kā varēja piestiprināt mikrofonu, šādā situācijā bija gandrīz pliks cil-
vēks, plus vēl vajadzēja parūpēties par ierakstu iekārtas ūdensnecaurlai-
dīgumu. Turklāt visi šie tehniskie brīnumi, visticamāk, vienalga izrādītos 
pilnīgi bezjēdzīgi, – sarunas ierakstīšana bija faktiski nesavienojama ar 
viļņu čalu.

Bet kāda nu iepeldēšana jūrā vēlā rudenī – Kušakova dzīvē pilnīgi pietika 
ar maratonu uz paģirām. Nācās apmierināties ar dārgo variantu – sešciparu 
summu maksājošu čemodāniņu, kurš padarīja neiespējamu jebkādu elektro-
nisku ierīču darbību vairāku desmitu metru rādiusā.

Šis bija salīdzinoši jauns, iegādāts tikai pirms dažiem mēnešiem. Ie-
priekšējo pilnīgi glupā kārtā bija savākusi Drošuma policija, un labi, ka 
atradās uzticams partijas biedrs, kurš paņēma vainu uz sevi. Šajā bezgala 
tiesiskajā valstī cilvēkiem bija ar likumu liegts aizsargāt savas sarunas no 
noklausīšanās.

Nācās pielāgoties, neko darīt. Vajadzēja pamatīgi investēt tehnoloģiskajos 
sasniegumos un nedaudz, nedaudz riskēt. Toties varēja runāt gandrīz brīvi, ar 
sev pierastiem izteicieniem, iztiekot arī bez ikdienas oficiālajā dzīvē apriebu-
šās valsts valodas.



170        

– Nah tevi, Ņiluška, ar visām tavām sarežģītajām lietām un tavu dolba-
nuju filozofēšanu. Mums ir trīs jautājumi, kas jāatrisina, un tas arī ir viss. Ļoti 
vienkārši. – Durbanovičs kā parasti kaķi aiz olām velti nestaipīja.

– Nu, nu, davai, pēc kārtas!
– Ir tas mazākais – mums, protams, atkal vajadzēs savas vietas Saeimā, 

nah. Bet tas ir tas mazākais. Trīsdesmit piecas, trīsdesmit astoņas, nu, kaut vai 
četrdesmit. Labi, nebūs četrdesmit, bet tas nav svarīgākais, nah. Pat ja mums 
būtu četrdesmit, tie ujeboki atkal mūs atstās opozīcijā. Un tāpēc arī tas nav tas, 
kas mums ir galvenais, nah.

– Davai, davai, koļījies, Jaņis! – Kušakovam šķita, ka viņam ir pietiekami 
skaidrs, uz ko velk Durbanovičs, bet labāk bija, lai tas tiek izteikts skaidri un 
nepārprotami.

– Labi, labi. Tātad, lai mēs šoreiz dabūjam to, kas mums pienāk, un bei-
dzot veidojam valdību, mums vajag vēl vienus ar drošām divdesmit, divdesmit 
piecām vietām klāt. Ne mazāk, bļa. Labi, astoņpadsmit sliktākajā gadījumā. 
Tad mēs taisām koalīciju, visu godīgi, nah, vienkārši ahujenna godīgi sadalām, 
un viss ir čikiniekā.

– Elementāri, Janka, tu mums kā tāds Ādolfs, bļa, ar visu savu Barbaro-
su… – Cik gan ilgi varēja runāt pašsaprotamas lietas?

– Jā, tikai tāds mazais sīkums – kur šos te ar divdesmit, divdesmit pieciem 
mandātiem dabūt? Atkal vēlēšanas būs garām, atkal visi šitie vibļadoki pazi-
ņos, ka viņi ir ahujennie latvieši un ar mums viņiem nav nekādas darīšanas. 
Un viss, sosi huj!

Jā, to Kušakovs ļoti labi zināja – tā tas bija noticis iepriekš, tā, visticamāk, 
notiks arī šoreiz. Rīga bija viņējā. Nekāda rakstiska vienošanās par to nebija slēg-
ta, taču – jā, Rīga bija viņējā, tur neviens nopietni netaisījās līst iekšā un traucēt 
viņam dzīvot. Toties ceļš uz varu valstī viņam un viņējiem bija neglābjami liegts.

Ja vien kaut kādā veidā neizdosies lauzt spēku samēru, vēlēšanas paies 
un atkal visi “latviskie” spēki, lai cik pretrunīgi būtu visās jomās, ņems un ap-
vienosies tieši uz šī te smieklīgā “latviskuma” pamata. Un tad tos četrus gadus 
dzīvos kā trīs lopiņi no fabulas, tomēr kaut kā kopā sadzīvos.

Savā ziņā Kušakovam tas pat bija izdevīgi – vajadzības gadījumā vienmēr 
ar kādu no lopiņiem varēja individuāli vienoties. Bet izskatījās, ka Durbano-
vičam šoreiz bija citas domas un citi plāni. Lieeeeeli plāni.

– Ņil, tā nevar turpināties mūžam! Nevar, bļa! Tā vienkārši nav taisnīgi. 
Ja viņi līdz šim ir varējuši vienoties, tad šoreiz jāatrod risinājums, lai viņi vie-
noties nespēj, bļa! Lai, nah, mēs viņiem esam pieņemamāki nekā viņi viens 
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otram! Viss! Ir jārada apstākļi, lai viņi nespēj savā starpā vienoties! Un viss 
kārtībā!

Durbanovičs acīmredzami bija zirgā un nokāpt netaisījās.
– Padomā, bļa, Ņil! Tas ir pilnīgi iespējams! Oligarhu lieta, bļa, tādā ziņā 

bija vienkārši lieliska. Labi, par to mēs tagad detaļās nerunāsim, ja nu biedrs 
majors klausās, nesagādāsim viņam to prieku. Bet principā, Ņiluška! Mums 
vajag izdomāt, kā nepieļaut, lai viņi vienojas. Radīt apstākļus, lai viņi nespētu 
vienoties. Un, ja nespēs, tad vienu no viņiem mēs varētu paņemt. Jautājums 
tikai – kuru, bļa? Kurš ir vājais posms?

Te beidzot Kušakovam bija, ko teikt. Par šo tēmu viņš jau iepriekš bija 
domājis – un ne tikai domājis vien.

– Redzi, Janka, tu jau pat nezini, kas šoreiz sanāks ar vēlēšanām. Okei, 
stulbie nacionāļi būs, viņiem ir viņu elektorāts-hujelektorāts, padsmit vietas 
dabūs. Tad būs durašisti-sviķisti, ko viņi dabūs, hujviņzina. Un tad zaļzemnie-
ki un varbūt vēl kāds, kaut kādi reģionāļi vai kas – nu kas to tagad var pateikt, 
kā kārtis saliksies. Varbūt pat vecie jaunie jenoti pieciem procentiem tiks pāri. 
Un tad būs liela jezga!

– Jā, Ņil, bļa, tieši tā! Tad būs liela jezga, un mums būs lielāka iespēja ar 
kādu vienoties.

– Nu, bet ar kuru to domā tā vienkārši vienoties? Ar zaļzemniekiem? 
Jā, viņi visu vienmēr rēķina. To-sjo, šurpu turpu, nauda, izdevīgums, amati, 
fondi. Bet šoreiz? Viņi taču ir pat oficiāli nosolījušies, ka pēc vēlēšanām ar 
“Saticību”, nah, nekādā gadījumā.

– Nuuuuu, Ņiluška, ko tu te mani smīdini. Zini, cik cilvēkus Embergs 
mūžā ir uzmetis? Domā, viņš ar Figmani, Tuklavu, Klučinski un pārējiem arī 
savus stulbos vēlētājus neuzmetīs, ja vajadzēs?

– Nezinu, nezinu… – Kušakovs patiešām ļoti šaubījās, vai ar zaļzemnie-
kiem kaut kas var sanākt. Nē, sanākt, protams, varēja. Par to, ka teorētiski viņi 
būtu gatavi sadarboties, šaubu nebija. Jau pašlaik bija virkne jautājumu, kuros 
viņi spēja sadarboties pat izcili labi.

Bet šitā – visu acu priekšā? Tas varētu izmaksāt ļoti dārgi – gan naudā, 
gan amatos, gan ietekmē. Ja vispār būtu nopērkams. Skaidrs, ka pretī Embergs 
gribēs arī kādus lielus kumosus Rīgā, bet te jau tāpat viss bija kā anekdotē – 
visu ir daudz, bet visa ir maz.

Durbanovičs gan, izskatās, zināja.
– A tu, Ņil, vēl par ko citu padomā, bļa! Atceries – vēl ir tāda Sviķe ar 

Durašu un savu kompašku! Ko, grandiozais politiķi, ko, a?
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Kušakovs patiešām bija izbrīnīts – lai nu ko, bet šos trakos, kuri spēja 
tikai rīkot cirka izrādes domes sēdēs, viņš gan par iespējamiem sadarbības 
partneriem neuzskatīja.

– Ko acis boli, Ņil, a? Tur, bļa, ir daudz prātīgu cilvēku, kuri nekādus 
solījumus nevienam nav devuši, bet uz visu ko ir gatavi. Galvenais – ja mēs 
tur uzliekam uz pareizajiem cilvēkiem, viss kas var notikt. Tu ko domā – pēc 
vēlēšanām viņi Mordānu neizēdīs? Izēdīs, droši izēdīs vienkārši nah – bija un, 
pšik, nav virs izcilā politiķa Mordāna. Varēs atkal staigāt pa pasauli ar pastiep-
tu roku, raudāt un mēģināt dibināt jaunu partiju.

– Un pēc tam, Ņil, būs jautājums – vai trakā Sviķe izēdīs biznesmeni Du-
rašu vai atkal otrādi? Zini, es varbūt pat liktu uz trako Sviķi – nemaz tik traka 
viņa reizēm nav, kad pašai kaut ko vajag. Un viņas vīriņš ir pavisam prātīgs, 
nah. Daudzās lietās pat ļoti prātīgs.

Izskatījās, ka par šo tēmu Durbanovičs bija kārtīgi pasmadzeņojis.
– Durašam gan ir biznesiņi ar SABa Sarānu, bet tas nekas, Sarānam ir 

biznesiņi ar daudziem. Tur nekādu problēmu nebūs, viņš ar jebkuru var vie-
noties. Būs interesants piedāvājums – uzmetīs Durašu, nebūs – neuzmetīs. Un 
otrādi. Tur cilvēki ir vienkārši, nah.

Izklausījās nu jau pārāk skaisti. Parasti Durbanovičs bija ļoti praktiski un 
loģiski domājošs, bet šoreiz, kā gudrajā grāmatā bija rakstīts, Ostapa poņeslo.

– Stop, stop, stop, Janka. Tas viss ir ahujenna skaisti, bet kā tu to domā 
īstenot? Par ko viņi, tavuprāt, sastrīdēsies un nevarēs vienoties? Oligarhu lieta 
ir cauri, nav vairs tādas. Izdomāt jaunu – vot, gribētu es redzēt, ko tu tur iz-
domāsi. Un vienoties ar kādu no šitiem te – ko tu viņiem vispār vari piedāvāt?

Bet apturēt “Ostapu” vairs nebija iespējams.
– Viss būs zajebis, Ņiluša, ja vien tu izpildīsi to, kas tev sen būtu bijis 

jāizdara. Viss man būs – idejas būs, cilvēki būs, vienošanās būs. Tikai tāds 
sīkums – naudiņa, Ņiluša, naudiņa! Kur ir naudiņa, ko? Piķis kur? Viss ir 
vienkārši, Ņiluša! Divi miljoni! Mums ir vajadzīgi divi miljoni tehniskiem 
izdevumiem – un viss būs! Bet kur ir, bļa? Kāda jēga no tevis un visiem 
taviem domes liekēžiem, ja jūs to nespējat sagādāt? Ko tu domā – mēs tā-
dus Durašus un Sarānus par skaistām acīm dabūsim, ko? Idejiskos atradis, 
ne, bļa?

Protams, Kušakovam viss bija skaidrs. Ne pirmo gadu viņš te dzīvoja un 
strādāja. Visu zināja, visu saprata. Bet ar naudu tiešām bija problēma. Jo lie-
lāka nauda, jo lielāka problēma bija ar tās dabūšanu. Un ar katru gadu gāja 
aizvien grūtāk un skarbāk.
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Visās galvaspilsētas struktūrās ienākumu shēmas sen bija atstrādātas, bet 
izdevumi bija vēl lielāki un tikai auga. Neviens vairs neko par velti darīt ne-
gribēja, un visi, kas tā vai citādi shēmās bija iesaistīti, par līdzdalību prasīja 
aizvien lielāku daļu paši sev. Ne vairs kauna, ne goda.

Vārdu sakot, naudas mašīna lāga nestrādāja. Vajadzēja nopietni piesargā-
ties, no daudzām shēmām vajadzēja atteikties. Viņi ļoti bija cerējuši nopelnīt 
uz kopā ar “CBLV” īpašniekiem sadomātā, no rīdzinieku viedokļa izcili bez-
jēdzīgā “kapu tramvaja” projekta rēķina, bet izskatās, ka bija apčakarēti, abi 
pusžīdbaņķieri tikai kaut ko solīja un solīja.

Un divi miljoni – tas bija daudz, ļoti daudz. Valsts varbūt arī plauka, eko-
nomika auga vismaz statistikas atskaitēs, bet cilvēku, kam reāli bija pietiekami 
liela nauda un kuri varēja to ieguldīt un tērēt, kā vēlas, kļuva aizvien mazāk. 
To vienādi labi zināja gan Durbanovičs, gan Kušakovs.

– Ņiluška! – Durbanovičs ierunājās tajā īpašajā balsī, kad jebkādi iebildu-
mi bija jāpatur pie sevis. Omulīgais tusnis ar visiem saviem “nahvārdiņiem” 
pazuda kā nebijis. – Es visu pārējo izdarīšu, bet naudiņu tu man atnes! Mums, 
nevis man! Nezini, kur iet? Ej uz bankām! Tām, kur vēl ir tie, kas ir īstie nau-
das īpašnieki. Tiecies, runā! Nepārpūlēsies, neuztraucies! Cik tad nu viņu ir 
palicis. “CBLV”, “Austrumu banka”, tad vēl Melokoņa kabatbanciņa. Ej, Ņiluš-
ka, un neboli actiņas, šī taciņa tev ir iestaigāta…

Nu, un ko te varēja iebilst? Viņi viens otru pazina sen un labi un zināja 
viens par otru daudz kā tāda, ar ko publiski lielīties labāk nevajadzēja. Durba-
noviča teiktais par iestaigāto taciņu nebija nekāds joks. Kušakovs nolemti no-
pūtās – nāksies vien atkal nedaudz pazemoties. Kopējās lietas vārdā, protams.
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23. nodaļa. Edgars Pinkēvičs

Iespējams, šī bija pirmā reize Edgara Pinkēviča mūžā, kad viņš jutās pa 
īstam laimīgs. Vienkārši, cilvēciski, sirsnīgi un personiski laimīgs. Jā, un pa-
radoksālā kārtā tāpēc jo īpaši nobažījies par to, ka šī tik ilgi kavējusies un nu 
beidzot atnākusī laime kādubrīd varētu ņemt un beigties.

Pirmoreiz par cilvēku futrālī viņu bija nosaukusi jau klases audzinātāja, 
šķiet, astotajā klasē. Mūsdienu skolā viņai par šādu izteikumu varētu sanākt 
diezgan kārtīgas nepatikšanas, bet tie bija citi laiki un citi tikumi. Turklāt ne 
pašam Edgaram, ne viņa ņirdzošajiem klasesbiedriem tobrīd nebija ne jaus-
mas, par ko tieši runa. Izklausījās smieklīgi – ar to pietika.

Nebija tolaik ne gūgles, ne vispār interneta, tēvam pajautāt viņš nevarēja – 
patiesībā viņš tēvam nevarēja pajautāt neko, tā nu tas bija, un tur neko neva-
rēja padarīt. Beigu beigās viņš aizgāja uz vietējo bibliotēku un pameklēja pa 
apšņurkušajām kartītēm kartotēkā.

Izrādījās – jā, ir Antona Čehova stāsts ar tieši šādu nosaukumu. Taču to-
brīd šis stāstiņš uz viņu nekādu dziļo iespaidu neatstāja. Patiesībā neatstāja vis-
pār nekādu iespaidu. Kaut kādā dziļā Krievijas provincē dzīvo dīvains cilvēks 
uzvārdā Beļikovs – nesabiedrisks, it kā futrālī paslēpies, un tas arī gandrīz viss.

Šis Beļikovs strādā ģimnāzijā, taču ne ar vienu darbabiedru nedraudzējas, 
visiem krīt uz nerviem, visi no viņa nedaudz baidās. Protams, nav arī apprecē-
jies, mēģina iepazīties ar sievieti, bet nekas nesanāk, un beigu beigās viņš ņem 
un tikpat dīvains nomirst. Nekāda sižeta, nekādu notikumu, vienkārši stāstiņš 
par pilnīgi neko.

Taču gāja laiks, un dīvainais stāstiņš par pilnīgi neko nekādi nelaida Ed-
garu vaļā. Vēl vairāk – ik pa laikam tas atkal un atkal atnāca atpakaļ ar kādu 
jaunu, iepriekš nenojaustu šķautni, kurai izrādījās tieša saistība ar to, kas no-
tika viņa dzīvē.

Vispirms jau, kā tas gadās ar gandrīz ikvienu pusaudzi, arī Edgars ilgi, 
gandrīz bezgalīgi ilgi – tā vismaz šķita viņam pašam – jutās absolūti viens un 
neglābjami pamests. Neviens viņu nesaprata, nevienam viņš nebija vajadzīgs, 
nevienam par viņu nebija nekādas daļas. Tā saucamajai ģimenei, kurā viņš 
bija vienīgais bērns, – mazāk par visiem.

To, ka viņš ir citādāks nekā klasesbiedri, Edgars apjauta jau agri – un ne 
tikai agri atnākušās seksualitātes ziņā vien citādāks. “Cilvēki, kuri ir vientuļi 
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pēc dabas un kuri kā vēzis vientuļnieks vai kā gliemezis cenšas ielīst savā čau-
lā,” – jā, viņš vienudien atskārta, ka šis raksturojums no Čehova stāsta taču 
bija par viņu. Tieši par viņu!

Arī kārtību viņš vienmēr mīlēja, tieši tāpat kā Beļikovs. Tikai pēc dau-
dziem gadiem Pinkēvičs atskārta, ka savs futrālis brillēm, savs pildspalvai 
un savs lietussargam – daudziem tas šķiet tikpat dīvaini un neparasti kā viņa 
vienmēr rūpīgi salocītās un pa atvilktnēm izkārtotās apakšbikses, zeķes, zeķ-
turi un krekliņi.

Sākumā viņš nesaprata, kāpēc viņa pirmais sirdsdraugs pēc nejaušas ie-
lūkošanās skapja atvilktnē bija viņā noskatījies ar tik savādu smējīgu skatienu. 
Tikai pēc ilgāka laika saņēmās dūšu apjautāties – un nebūt ne ļauni domātā, 
bet ķiķinošā atbilde viņu tā nošokēja, ka ilgi meklētās attiecības jau drīz izšķī-
da kā pūpēdis.

Tas nebija viss. Jau sācis strādāt valsts darbā, viņš pamanīja, ka tieši tāpat 
kā Beļikovs visur velk līdzi savu čaulu, savu mājiņu. Protams, ne jau tādā vec-
modīgā deviņpadsmitā gadsimta krievu izpausmē – nebija viņam ne galošu, 
ne stīva mēteļa jebkurā gadalaikā.

Taču no uzmācīgas intimitātes, no visa šī pārmērīgā ķermeniskuma, no 
smakām, šķidrumiem un visa veida tuviem kontaktiem viņš pilnīgi neapzināti 
vairījās, cik vien iespējams.

Pie rokasspiedieniem amata dēļ nācās pierast, turklāt, pavisam godīgi 
runājot, reizēm gadījās arī atklāti vīrišķīgi, stingri un fantāziju kairinoši ro-
kasspiedieni. Vai atkal tādi glāstoši un daudzsološi. Bet visādi citādi – jā, viņš 
bija un palika sausiņš un neko arī nevēlējās mainīt.

Gadiem ejot, nāca vēl viena atklāsme. Izrādījās, par visu vairāk šai pa-
saulē viņš baidījās no izsmiekla un neērtām situācijām. Daudz vēlāk, atsau-
cot atmiņā gadījumu ar bijušā sirdsdrauga atvērto atvilktni, viņš aptvēra, ka 
visneizturamākais šajā situācijā bija izsmējīgais skatiens, veroties pēc nedēļas 
dienām un krāsām izkārtotajos intīmajos priekšmetos.

Beļikovs savu kauna brīdi un izkrišanu no futrāļa nebija pārdzīvojis. Viņa 
iecerētās Vareņkas smiekli, ieraugot savu iespējamo līgavaini viegli samīcītu 
pēc bukņīšanās ar jaunās sievietes brāli, Beļikovam bija izrādījušies liktenīgi – 
viņš bija nolicies gultā un pēc mēneša nomiris.

Pinkēvičs zināja, ka viņš ir taisīts no pilnīgi citas mīklas, – un ne jau tā-
pēc, ka zināmu apstākļu dēļ tieši šādā Beļikova situācijā viņš vienkārši nevarē-
ja nonākt. Taču to viņš pie sirds ņēma ļoti nopietni – nekad, nekad un nekādos 
apstākļos nekļūt smieklīgam!
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Protams, tas nebija viegli – būt cilvēkam futrālī viņa situācijā un viņa stā-
voklī. Šī vispār nebija īstā pasaules daļa, kur viņa orientācijas cilvēkam aktīvi 
meklēt un sekmīgi atrast sev otro pusīti. Taču vēl desmitreiz grūtāk bija šādas 
attiecības nodibināt cilvēkam, kurš nedrīkstēja atļauties būt smieklīgs, kurš 
vienmēr turēja sevi rokās, kurš vienmēr bija atturīgs un diskrēts.

Jau strādājot ministrijā, viņš laiku pa laikam pa ausu galam dzirdēja ru-
nas – paskat, paskat, kādu harēmu zilganais Edgariņš sev tur savācis. Šādas 
runas viņam vilkās līdzi jau kopš darba laikiem radio, taču šeit, šajā amatā, tās 
neviltoti sāpināja. Tie vienkārši bija salti meli un situācijas neizpratne. Cilvē-
kiem, kas ko tādu runāja, krūtīs nebija sirds – un viss.

Jā, taisnība, viņš centās iespēju robežās palīdzēt gados jauniem cilvēkiem, 
kuriem savas īpašās dabas dēļ neklājās viegli šajā valstī un šajā neiecietīgajā sa-
biedrībā. Šie jaunie cilvēki bieži vien bija īpaši talantīgi, īpaši spējīgi, ar īpašām 
dotībām. Tas gluži vienkārši bija viņa pienākums – dot viņiem iespēju dzīvē, 
dot iespēju palīdzēt valstij. Tiem, parastajiem, tāpat bija viegli un viss krita 
rokās – darbs, nauda, sekss.

Viņš tad arī rīkojās atbilstoši pienākuma sajūtai. Palīdzēja šiem jauna-
jiem, perspektīvajiem cilvēkiem, kā vien varēja. Palīdzēja attīstīties profesio-
nāli, palīdzēja ar padomu, palīdzēja dibināt vajadzīgos kontaktus, palīdzēja 
pilnveidot prasmes. Tas viss bija tikai iestādes, sabiedrības un galu galā visas 
valsts interesēs.

Lai ko arī runātu par “harēmu”, augstāk par visu viņam bija darba vaja-
dzības un intereses. Jā, protams, arī viņš bija tikai cilvēks, nevis akmens bluķis, 
lai kādā futrālī arī dzīvotu. Gadījās visādi, reizēm jaunie cilvēki izrādījās pārāk 
valdzinoši, bet vienalga – darbs un valsts intereses bija pāri visam. Gandrīz 
vienmēr.

Līdz ar to derdzīgās baumas un aizdomas par ministru, kas izmantojot 
savu dienesta stāvokli, lai ievilktu gultā te vienu, te otru simpātisku padomnie-
ku, kurš arī kļuvis par padomnieku tikai savas jaunības, svaiguma un, protams, 
ministram atbilstošas seksuālās orientācijas dēļ… tas bija vienkārši neciešami.

Vēl neciešamāks gan izrādījās kas cits. Kad beidzot viss viņa dzīvē bija 
nostabilizējies, kad beidzot viņš pilnīgi neticamā kārtā jau krietni pēc četr-
desmit bija saticis mūža lielo mīlestību, kad pirmoreiz mūžā izbaudīja stabilas 
un noturīgas attiecības… jā, tieši tad atradās dergļi, kas ar melnu nekrietnību 
mēģināja šīs attiecības izjaukt.

Viens no šiem dergļiem mēnesi pēc mēneša sūtīja viena un tā paša satura 
pieprasījumu – tā un tā, ministrija, sniedziet informāciju par visiem ārvalstu 
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komandējumiem, kuros iepriekšējā mēnesī devies ministrs un viņa padom-
nieks tāds un tāds.

Turklāt padomnieks, protams, nebija šāds tāds. Tieši ar šo padomnieku 
Pinkēvičs pirms pāris gadiem kaut kādā prāta apmulsuma vai gluži vienkārši 
jūtu uzplūda brīdī bija kopā aizdevies uz svinīgu publisku pasākumu. Rezultā-
tā abi bija patrāpījušies dzeltenās preses fotogrāfa kameras priekšā, un jau tai 
pašā mirklī Pinkēvičam bija skaidrs, ar ko tas var beigties.

Svinīgo koncertu viņš pat nepamanīja un nākamajās četrdesmit astoņās 
stundās pielika visneiedomājamākās pūles, lai publikācija neparādītos dzelte-
nā žurnālīša nākamās nedēļas numurā.

Bet nekas nelīdzēja – fotogrāfija ar aizskarošu, necilvēcisku, nomelnojošu 
komentāru tika publicēta, un šajā dienā Pinkēvičs pa īstam saprata, kā juties 
Beļikovs smejošās Vareņkas priekšā. Atšķirība tikai tā, ka privāto dzelteno 
mēslu lasīja desmiti tūkstošu Vareņku.

Pēc tam, protams, ar padomnieku viss beidzās – gluži tāpat kā tajā reizē 
ar atvilktni arī šoreiz izsmiekls iznīcināja visu. Taču padomnieks patiešām iz-
rādījās spējīgs, izdarīgs un iztapīgs, turklāt pēc romāniņa beigām ne reizi pat 
nemēģināja izteikt kādus pārmetumus vai mēģināt kaut ko pagriezt atpakaļ.

Tā nu padomnieks Jēģeris, savulaik kļuvis par visādā ziņā ērtu kompan-
jonu ministra neskaitāmajos komandējumos, šajā jomā turpināja pildīt savas 
funkcijas. Taču tagad, kad ministram bija īstas un nopietnas attiecības, šīs 
kopā braukšanas regulāra izlikšana publikas priekšā bija ne tikai nevēlama – 
tā bija neciešama. Tas bija tikai laika jautājums, kad Pinkēviča otrajai pusītei 
kāds iebakstīs ar pirkstu datora ekrānā un noteiks – re, re, paskaties tik…

Ministrs labi zināja, kā tas izskatījās, – mēnesi pēc mēneša viņa vadītā 
ministrija bija spiesta šos datus publiskot, mēnesi pēc mēneša viņš bija spiests 
lasīt šos derdzīgos raksteļus lasīt, mēnesi pēc mēneša viņam galvā urbās tikai 
viena doma – un kas notiks, ja to izlasīs un tam noticēs VIŅŠ?

Raksteļos fakti bija salikti īpaši ļaunprātīgi un zemiski – nu, apmēram 
tā: “Ārlietu ministrs Edgars Pinkēvičs turpina apceļot pasauli kopā ar savu 
padomnieku un “operas biedru” Mārtiņu Jēģeri vienā personā.

Šodien publicējam pārskatus par abu amatpersonu ārvalstu braucieniem 
uz nodokļu maksātāju rēķina un to izmaksām šā gada maijā, jūnijā un jūlijā: 
kopā Pinkēviča un viņa Jēģera braucieni nodokļu maksātājiem šajā laikā iz-
maksājuši vairāk nekā 18 tūkstošus eiro.

Ziņas par ārvalstu braucieniem, kurus apmaksā no valsts līdzekļiem un 
kuros ārlietu ministrs Pinkēvičs ņem līdzi savu jauno padomnieku Jēģeri, mēs 
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sākām vākt pagājušā gada rudenī. Iemesls tieši šādas informācijas pieprasīša-
nai toreiz bija žurnālā “Viss Kas Jauns” publicētā fotogrāfija, kuras fragmentu 
publicējam, un tās paraksts:

“Viens no pēdējiem uz svinīgo koncertu ieradās vistuvāk Latvijas Nacio-
nālajam teātrim strādājošais ārlietu ministrs Edgars Pinkēvičs, kas savulaik 
nāca klajā ar paziņojumu, ka ir gejs. Iepriekšējos gados Edgars valsts jubilejas 
svinīgo koncertu vienmēr apmeklēja viens.

Bet šoreiz Pinkēvičs nebija viens. Viņš uz Latvijas Nacionālo teātri ie-
radās kopā ar savu padomnieku preses jautājumos Mārtiņu Jēģeri, kuru ļoti 
bieži ņem līdzi, arī dodoties komandējumos ārpus Latvijas.

Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka savu jauno padom-
nieku ārlietu ministrs ņem līdzi ne tikai uz valsts jubilejas svinīgo pasākumu, 
uz kuru amatpersonas parasti ierodas ar dzīvesbiedriem un dzīvesbiedrēm, 
bet arī ārvalstu komandējumos, turklāt nevis “ļoti bieži”, bet – kā, piemēram, 
pagājušā gada septembrī un oktobrī – pilnīgi visos.

Kāda tieši bijusi Jēģera lietišķā atdeve šajos braucienos, Ārlietu ministri-
ja gan neatklāj, jo visas komandējumu atskaites esot ierobežotas pieejamības 
informācija.

Šopavasar publicējām Ārlietu ministrijas informāciju par Pinkēviča un 
viņa “operas biedra” ārvalstu braucieniem uz nodokļu maksātāju rēķina pa-
gājušā gada novembrī un decembrī, kā arī šā gada janvārī, tad kārta pienāca 
šā gada februārim, martam un aprīlim, bet nu – maijam, jūnijam un jūlijam.

Maijā abu amatpersonu kopējie valstiskie braucieni no nodokļu maksā-
tāju kabatas ir prasījuši 2654 eiro, jūnijā – 4244 eiro, jūlijā – 11 381 eiro. Abu 
amatpersonu kopējiem braucieniem uz nodokļu maksātāju rēķina sekosim arī 
turpmāk…”

Pinkēvičs bija izmēģinājis visdažādākos paņēmienus, kā cīnīties pret šo 
nomelnošanu un savas dzīves graušanu. Pazemojās pat tiktāl, ka lūdza pado-
mu un palīdzību savam partijas biedram – iekšlietu ministram, bet tas gandrīz 
vai atklāti ņirdza. Tā vismaz izskatījās. Nē, neko te nevarot darīt, pašam viņam 
tādi mieru neliekot.

Tad Pinkēvičs pāris mēnešus visos braucienos devās viens pats – bet neiz-
turēja, nebija viņš no akmens. Un ļaunie raksteļi momentā atgriezās: “Ārlietu 
ministrs Edgars Pinkēvičs turpina apceļot pasauli kopā ar savu padomnieku 
un “operas biedru” Mārtiņu Jēģeri vienā personā.

Šodien publicējam pārskatus par abu ārvalstu braucieniem uz nodokļu 
maksātāju rēķina un to izmaksām šā gada augustā, septembrī, oktobrī un no-
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vembrī.. Kā rāda Ārlietu ministrijas informācija, augustā un oktobrī Pinkēvičs 
ir atturējies no “operas biedra” ņemšanas līdzi braucienos uz nodokļu maksā-
tāju rēķina. Toties septembrī abu amatpersonu kopējie braucieni uz ASV, Is-
landi un Turciju no budžeta izmaksājuši 12 556 eiro, bet novembrī uz Beļģiju, 
Franciju un Maltu – 5699 eiro…”

Vienīgā, kas bija spējīga dot vismaz šķietami labu padomu, izrādījās kād-
reizējā viņa vadītās ministrijas darbiniece, vēlāk viņa partijas “Vienība” va-
dītāja Sanita Āboliņa. Padoms bija vienkāršs un skaidrs – ja kāds mērglis tev 
neliek mieru, izmantojot to, ka likums dod viņam kaut kādas tur iespējas, tad 
vienkārši vajag mainīt likumu, un miers!

Tiesa, pat valdošās partijas pārstāvim un ārlietu resora vadītājam pareizo 
likuma izmaiņu izdomāšana, bet pēc tam sekmīga un, galvenais, operatīva 
pieņemšana nebija nekāda nieka lieta. Taču Pinkēvičs savu mūža attiecību 
vārdā bija gatavs uz visu – un viņam arī izdevās. Vismaz tā tobrīd šķita.

Ģeopolitiskā situācija un ģeopolitiskais apdraudējums bija lieliska lieta – 
ar to varēja pamatot pilnīgi visu, kas vien bija vajadzīgs, un publika bija gatava 
sagremot jebko. Ministrijas juristiem tika uzstājīgi palūgts iespringt, Āboliņa, 
būdama Nacionālās drošības komisijas vadītāja, tikpat uzstājīgi palūdza Dro-
šuma policiju uzrakstīt pareizu atzinumu, un koalīcijā jautājums neradīja ne 
mazākās problēmas.

Tā nu dažu mēnešu laikā Edgara Pinkēviča privātās dzīves un visa mūža 
attiecību pasargāšanai paredzētās likuma izmaiņas svētā ģeopolitiskā apdrau-
dējuma vārdā tika pieņemtas. Tika noteikts, ka turpmāk, “pamatojoties uz 
kompetentas valsts drošības iestādes atzinumu”, ministrija drīkstēs nepublicēt 
vai neizsniegt privātpersonām atsevišķas ziņas par diplomātiskā un konsulārā 
dienesta un ministrijas personāla skaitlisko sastāvu un iekšējo struktūru.

Izdevās izbīdīt cauri faktiski visu, ko bija sarakstījuši ministrijas juris-
ti, neizpaužamajā informācijā iekļaujot jebkādas ziņas par amatu sarakstiem, 
amata pienākumiem, atalgojumu, komandējumiem, finansēm un tehnisko 
aprīkojumu, “ja to izpaušana var radīt riskus Latvijas valsts interesēm, tostarp 
ārpolitiskajām interesēm un ministrijas darbībai, kā arī personu profesionāla-
jam darbam, to drošības interesēm un privātajām tiesībām”.

Likums tika pieņemts, Pinkēvičs atviegloti uzelpoja, taču… nepagāja pat 
mēnesis, kad izrādījās, ka viņa valsts sekretāru Mildegoviču arī piekaut būtu 
krietni par maz. Kaut ko visa viņa ierēdņu armija bija pārmudrījusi, un izrā-
dījās, ka dergļiem joprojām bija visas tiesības pieprasīt ziņas par Pinkēviča un 
viņa padomnieka kopkomandējumiem.
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Nē, tas nu bija par daudz. Ministrs nospļāvās, pirmo reizi mūžā savu Mil-
degoviču kārtīgi nolamāja un paziņoja skaidri un gaiši – man vienalga, ko tur 
saka viens vai otrs likums! Ja vajadzēs, tiesāsimies, ne jau par tavu vai manu 
naudu advokāts būs jāalgo, bet vienkārši aizraksti tam mēslam, ka mēs šādu 
informāciju vairs nesniegsim!

Mildiņš sasprindzināja savu kaulaino ierēdņa pēcpusi un uzmargoja tādu 
atbildi, ka Pinkēvičs nevarēja vien nopriecāties – re, ko varēja, ja gribēja: “Mi-
nētajai informācijai ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, jo tās atklā-
šana var radīt kaitējumu valsts un sabiedrības interesēm. Tā ir informācija, 
kura saistīta ar valsts drošību, kas ietver nepieciešamo ekonomisko, militāro, 
politisko un diplomātisko pasākumu kopumu, lai nodrošinātu Latvijas Re-
publikas valstisko pastāvēšanu.”

Arī pamatojums bija labs – ja ģeopolitiskā apdraudējuma nebūtu, to vaja-
dzētu izgudrot, nosmēja Pinkēvičs.

“Šādas informācijas izpaušana var kaitēt Latvijas valsts interesēm, ieskai-
tot ārpolitiskās intereses, vai Ārlietu ministrijas darbībai un tās nodarbināto 
drošībai. Saskaņā ar Arhīvu likuma 13. panta otrās daļas 3. punktu un Diplo-
mātiskā un konsulārā dienesta likuma 26. panta otro daļu Ārlietu ministrijas 
centrālajā aparātā un pārstāvniecībās radītajiem dokumentiem, kā arī Ārlietu 
ministrijas informācijas sistēmu datiem ir ierobežotas pieejamības informāci-
jas statuss un līdz ar to nevar tikt sniegta informācija nedz par to skaitu, nedz 
saturu…”

Un tā tālāk, un tā tālāk – Mildiņš bija pastrādājis godam, sarakstījis trīs 
lappuses šāda teksta un gada beigu papildprēmiju nopelnījis godam. Protams, 
informācijas prasītājs ministriju iesūdzēja tiesā, pirmajā instancē tā arī lietu 
zaudēja. Nu un? Ne jau Pinkēvičam par to vajadzēja maksāt, apelāciju noteikti 
izskatīs pēc gada vai diviem, un visu šo laiku Pinkēviča mūža svarīgākās attie-
cības būs drošībā. Visprimitīvākā metode bija izrādījusies visefektīvākā.

Bet laime nekad nebija ilga – tikko viens apdraudējums bija atkāpies, tā 
Pinkēvičs pēkšņi attapās, ka gluži vienkārši ir piemirsis paskatīties kalendā-
rā un permanentajā attiecību zaudēšanas stresā padomāt par nākotni. Tikai 
tad, kad pie viņa nopērta suņa paskatā ieradās tā pati Āboliņa un palūdzās 
darbā, ministrs atjēdzās, ka vēl tikai nepilns gads – un arī viņš pats būs līdzī-
gā situācijā.

Šis negaidītais atklājums viņu uz dažām dienām pilnīgi izsita no līdzsva-
ra. Viņa pārstāvētās partijas “Vienība” spice pēdējos pāris gadus bija darījusi 
visu iespējamo, lai sevi diskreditētu visos iespējamos veidos un nākamajās vē-
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lēšanās nodrošinātu sev drošu caurkrišanu – ne uz kādu ministra vai deputāta 
vietu cerēt nebija ne mazākā pamata.

Bet tas vēl nebūtu nekas briesmīgs, ja būtu runa tikai par viņu vienu. 
Viņš vienmēr bija distancējies arī no visiem šiem darboņiem un sevi izrādī-
jis kā sausu, lietišķu, formālu profesionāli – kāds viņš patiesībā arī bija. Tas 
nozīmēja, ka, pametot ministra amatu, viņš nevarētu palikt turpat ministrijā, 
taču noteikti varētu pretendēt uz pietiekami labu vēstnieka amatu, tikko kāds 
atbrīvotos.

Taču bija lielā problēma – tās pašas mūža attiecības. Pirms kāda laika, pa-
tīkami nokausēts un iztukšots, nē, patiesībā piepildīts, jau iemiegot uz sirds-
drauga pleca, Pinkēvičs bija pavisam, pavisam piesardzīgi ieminējies – vai gan 
nebūtu jauki pamest šo mūžam neiecietīgo, mūžam pelēko, mūžam naidīgo 
valsti un pārcelties kaut kur citur? Nu, kaut kur, kur viņi abi neslēpjoties va-
rētu vakarā sēdēt āra kafejnīcā un turēt viens otra roku? Jā, un varbūt ar laiku 
pat noformēt savas attiecības?

Atbilde Pinkēviču bija satriekusi līdz sirds dziļumiem. Izrādījās, ka viss 
galīgi nav tā, kā viņš bija iedomājies. Sirdsdraugs ne tikai nebija gatavs kaut 
kur doties – izskatījās, ka doma par attiecību noformēšanu viņam pat prātā 
nebija ienākusi. Vēl vairāk – Pinkēvičs ļaunākajos murgos nebūtu iedomājies, 
ka viņa ministra amats sirdsdrauga acīs ir tik nozīmīgs faktors, lai… Nē, tālāk 
pat domāt negribējās.

Ministrs vienmēr bija zinājis, ka laime ir trausls zieds, kurš, beidzot uz-
plaucis pēc neizturami ilgās ziemas gaidīšanas, ir jālolo un jāsaudzē. Taču 
sirdsdraugs pietiekami skaidri bija licis saprast, ka ziedam ir nepieciešama arī 
regulāra mēslošana, un šī bija tā reize, kad Pinkēvičs droši zināja – viņš ir ga-
tavs izdarīt jebko, lai tikai šo ziedu nosargātu. Jebko.
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24. nodaļa. Edgars Pinkēvičs

Ārlietu ministrs domīgi raudzījās uz rakstāmgalda glīti saliktajās dator-
raksta lappusēs un īsti nesaprata, kas par šo būtu jādomā, bet vēl mazāk – kas 
ar šo būtu darāms. Tikai raksturīga kņudoņa daudz pieredzējuša ierēdņa iek-
šās lika saprast, ka te briest ja ne nepatikšanas, tad vismaz problēmsituācija 
noteikti.

Par tagadējo Finanšu tirgus komisijas pārstāvi Savienotajās Valstīs Arni 
Lezdiņu viņš nekad īpaši nebija interesējies, taču šī bezgala nopietnā izskata 
kunga karjeras dīvainie pavērsieni viņu bija ieintriģējuši jau sen. Šis un tas bija 
ārpus jebkuriem tradicionālās administratīvās loģikas rāmjiem.

Bija tāds periods, kad diviem Pinkēviča acīs ne visai cienījamiem un sim-
pātiskiem kungiem piederošā “Marex banka” aizrautīgi “latviskojās” tā, kā nu 
abi kungi to izprata. Rezultātā bankas valdē ap 2007. gadu viens pēc otra pa-
rādījās ļaudis, kuru vienīgais uzdevums, no malas skatoties, bija “strādāt par 
latviešiem”. Kā pēcāk izrādījās, tas banku neglāba, bet – tur nu neko.

Taču Lezdiņa kungs nebija no šiem “amatlatviešiem”. Viņš vietu bankas 
valdē ieguva jau trīs gadus iepriekš – un nevis par zilām acīm vai pareizu 
etnisko izcelsmi, bet tāpēc, ka abi kungi augstu vērtēja viņa zināšanas specifis-
kos banku darbības jautājumos.

Valde ik pa brīdim pamainījās, bet Lezdiņa kungs palika un savu vairāk 
nekā desmit tūkstošus latu lielo mēnešalgu acīmredzot godam nopelnīja. Vēl 
vairāk, kad abi kungi pazaudēja jebkādu mēra sajūtu un banka diezgan li-
kumsakarīgi atdeva galus, gluži negaidīti izrādījās, ka Lezdiņa kunga ietekme 
un izpratne par savu noderīgumu neaprobežojas ar abiem nu jau bijušajiem 
bankas īpašniekiem.

Izrādījās, ka viņa pakalpojumi vēl vairākus mēnešus bija vajadzīgi arī 
Latvijas valstij, konkrēti Ivara Podmaņa valdībai, kas mistiskos apstākļos 
pārņēma banku un nu nesaprata, ko ar to iesākt. Turklāt arī tas vēl nebija 
viss.

Kad piedienīguma dēļ nu jau valstiskajai bankai no Lezdiņa pakalpoju-
miem tomēr nācās atteikties, viņš to nepameta tukšām rokām, nudien ne. Sa-
ņemot rekordlielu kompensāciju par “darba zaudēšanu”, ilggadējais abu bijušo 
bankas saimnieku delikātāko uzdevumu izpildītājs no bankas prom devās ar 
vairāk nekā divsimt tūkstošus lielu “sāpju naudu” bankas kontā.
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Taču pats pārsteidzošākais, ka arī ar to stāsts nebeidzās, nemaz ar ne. Ar 
šādu lietišķo biogrāfiju mūslaiku Latvijas Republikā cilvēkam nebija nekādu 
iespēju taisīt karjeru valsts darbā – ne politiķa, ne vēl jo vairāk ierēdņa amatā, 
par to nu Pinkēvičs bija pilnīgi pārliecināts. Cieši ilggadēji kontakti ar abiem 
kungiem nodrošināja noturīgu smaciņu ikvienam, kas tādos bija iesaistījies.

Tomēr Lezdiņš atkal izrādījās absolūts izņēmums. Pēc bankas kraha un 
viņa izlidošanas no tās ar divsimt tūkstošus vērto “zelta izpletni” virs galvas 
par bijušo “Marex bankas” valdes locekli labu laiku nekas nebija dzirdams. 
“Labu laiku” – tas šajā gadījumā nozīmēja gadus.

Dokumentā, kas tagad bija nolikts priekšā Pinkēvičam, īpaši bija at-
zīmēts – spriežot pēc publiskām datu bāzēm, Lezdiņš bija vienkārši pazudis. 
Viņš neparādījās neviena Latvijā reģistrēta uzņēmuma valdē vai dalībnieku 
vidū, savukārt no valsts amatpersonas statusa laimīgi bija izvairījies vēl pirms 
kalpošanas sākuma, kad darbojās Finanšu ministrijas sistēmā. Tikai vienu 
gadu viņam bija nācies iesniegt amatpersonas deklarāciju.

Pazudis gan Lezdiņa kungs bija tikai Latvijā. Izrādījās, ka daudziem vaja-
dzīgais un noderīgais kungs bija pārcēlies uz kaimiņvalsti, tur atrodot darbu 
līdzīgā bankā un aprūpējot līdzīgas jomas. Savukārt vispārsteidzošākais noti-
ka vēl dažus gadus vēlāk – kad arī šo banku piemeklēja bēdīgs gals, izrādījās, 
ka Lezdiņa kunga talantus atkal ir ievajadzējies Latvijas valstij. “Marex” sma-
ciņa bija izvējojusies.

Nozīmēšanas un apstiprināšanas laikā Pinkēvičs par šo tēmu neko īpaši 
neinteresējās un vienkārši lika parakstu vajadzīgajās vietās. Ja jau saskaņots, 
tad saskaņots. Taču tagad, atskatoties uz šiem notikumiem, viņš nevarēja vien 
nobrīnīties – kā gan bija iespējams, ka cilvēks ar šādu biogrāfiju, šādiem biju-
šajiem saimniekiem un šādām, maigi izsakoties, apšaubāmām nodarbēm ņem 
un tiek iecelts par Finanšu tirgus komisijas īpašo padomnieku.

Un ne jau kaut kādu parasto padomnieku. Lezdiņš ar visaugstākajā līmenī 
pieņemtu lēmumu tika piekomandēts Latvijas vēstniecībai Vašingtonā ar iespaidī-
gu mēnešalgu un funkcijām, kas līdz galam skaidras nebija pat ārlietu ministram.

Dabā tā nemēdza būt – ar vienu vienīgu izņēmumu: ja bija kāda neredza-
ma roka, kas mēslos iekūlušos, bet vajadzīgu cilvēku no tiem izcēla, nopurinā-
ja, nolika atpakaļ uz sausas, cietas zemes un teica: nu, vecīt, dur nu uz priekšu! 
Bet kas Lezdiņa gadījumā varēja būt šī roka? Te bija plašs variantu loks – cits 
par citu neticamāks, bet visi vienalga iespējami.

Formāli Lezdiņa sākotnējais uzdevums bija organizēt Latvijas bankās 
pārbaudes, lai pārliecinātos, kā tās cīnās pret naudas atmazgāšanu. Savukārt 
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reālais – uzturēt kontaktus ar ASV varas iestādēm šajā kutelīgajā jautājumā un 
visādos veidos censties palīdzēt Latvijas bankām un finanšu nozarei kopumā, 
cik nu tas vispār iespējams.

Tagad Pinkēvičam uz galda guļošais ziņojums, kas bija sagatavots tai pašā 
vēstniecībā, tikai, protams, Lezdiņa kungam par to nenojaušot, lika domāt, ka 
īpašajam padomniekam bija vēl kādi citi uzdevumi – un varbūt šos uzdevu-
mus bija devusi nebūt ne Latvijas valsts. Vai arī – Latvijas valsts pārstāvji, bet 
nebūt ne Latvijas valsts interesēs.

Vispirms jau izrādījās, ka Lezdiņa kungam arī papildus jau zināmajiem 
faktiem ir gana interesanta biogrāfija, precīzāk – tās neesamība. 1955. gadā 
dzimušais kungs padomju laikos bija nodarbojies ar kaut ko diezgan intere-
santu, bet deviņdesmitajos gados darbojies Finanšu ministrijas struktūrās, 
pamēģinājis vadīt loteriju uzņēmumu, tad strādājis saistībā ar Pasaules banku, 
pabijis Latvijas Olimpiskās komisijas vadībā, līdz meties Margina un Rasovic-
ka kungu apkampienos.

Tas arī bija viss, kas par Lezdiņu droši bija zināms. Viss cits bija vieni 
vienīgi jautājumi un pieņēmumi. Kas īsti bija viņu aizbīdījis uz Latvijas valstij 
tik nozīmīgo amatu? Pinkēvičs stabili zināja – viņš pats tas nebija, viņa tolaik 
vēl visvarenā partija arī ne. Ar ko šis Lezdiņš īsti nodarbojās, kam atskaitījās? 
Izrādījās, ka Finanšu tirgus komisijas vadība tā noteikti nebija, tāpat kā ārlietu 
ministrs.

Dīvaini kontakti, interesanta rīcība, vēl interesantāki saimnieki… Neofi-
ciāla informācija liecināja, ka sākotnējā aizmugure Lezdiņam acīm redzami 
bija amerikāniska – bet vai tā bija arī tagad? Vismaz vēstniecības kontakti 
neko par īpašām saitēm neziņoja. Arī dienesta datora, sarakstes, cita veida ko-
munikācijas rutīnas pārbaude, ar kādu ik pa laikam vajadzēja rēķināties ikvie-
nam vēstniecības darbiniekam, neko nozīmīgu nebija devusi. Lezdiņa kungs 
bija izrādījies absolūts pedants un sausiņš.

Tiesa, dažas nedaudz dīvainas, varbūt pat viegli aizdomīgas lietas bija 
konstatētas. Reizumis pedants un sausiņš uz dažām dienām mīklaini pazu-
da un nebija sazvanāms, pāris reižu viņš bija ļoti profesionāli “aizgājis” no 
novērotājiem, bet nekas īpašs tas tomēr nebija. Turklāt par to visu bija ziņots 
Satversmes apsardzības birojam, bet no tā nebija nekādas reakcijas.

Vēl Lezdiņa kungam bija tāda interesanta īpatnība kā ģimene – un tā ne-
bija nekāda parastā ģimene. Viņa dēls savulaik bija spēlējis tenisu ar eiropar-
lamentārieti Robertu Pīli, par kura kā finanšu ministra palīgu bija kļuvis jau 
studiju gados.
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Vēlāk dēla kungs ar sava tenisa partnera svētību un protekciju kļuva par 
valsts interešu pārstāvi vairākos uzņēmumos, līdz ņēma un pārgāja uz Dro-
šuma policiju, kur tagad pārraudzīja valsts noslēpuma pielaižu jautājumus un 
cita starpā kūrēja galvaspilsētas domes kungus.

Lezdiņa kunga dēla karjeru pirms pāris gadiem bija apēnojis kāds plašāks 
žurnālistisks pētījums, kurā par Aivo Lezdiņu un viņam līdzīgajiem bija lasā-
mas arī šādas rindas:

“Ikdienā viņi pārvietojas ar dārgu marku automašīnām, piedalās “tusi-
ņos” ar partiju “kasieriem”, spēlē tenisu ar varas eliti un apgrozās miljonāru 
aprindās, paši vairāk atgādina turīgus uzņēmējus nekā valsts amatpersonas. 
Viņu ģimenes locekļi un draugi atrod siltas vietas iestādēs, kuru vadību viņi 
tur dzelžainā tvērienā.

Viņi ir Drošuma policijas augsti stāvoši darbinieki, kuri atbild par pie-
laižu valsts noslēpumam piešķiršanu vai atteikšanu, izšķirot ietekmīgu amat-
personu un miljonu iepirkumu likteni. “Bagātu vecāku bērni” – tā viņu kolēģi 
izsakās par nelielu elitāru darbinieku grupu Drošuma policijas struktūrā, kas 
kontrolē slepenības režīma ievērošanu dažādās ministrijās, valsts un pašvaldī-
bu iestādēs un uzņēmumos…”

Turklāt tepat bija lasāma vēl pusrindiņa, kas citā gadījumā abu Lezdiņu – 
seniora un juniora – valstiskajai karjerai būtu īpaši draudoša: “Pārdrošākie 
arī nodarbojas ar biznesu, kurā caur ofšoriem investē Krievijas miljonāri…” 
Runa bija par Lezdiņa sievu, kas ar interesantiem kungiem no Krievijas bija 
uzsākusi vērienīgu nekustamo īpašumu biznesu.

Nekā daudz vairāk uz Pinkēviča galda guļošajā dienesta ziņojumā arī ne-
bija, ja neskaita pēdējās pāris lapiņas. Tajās acīmredzami ar vērā ņemamu fan-
tāziju apveltītais ziņojuma sastādītājs, neminot konkrētus avotus, pieminēja 
no stratēģiskajiem partneriem nākošu neformālu informāciju par aktivitātēm, 
kuras savukārt varot liecināt par nopietnu provokāciju pret Latviju.

Nekas konkrēti neesot zināms, bet, iespējams, runa esot tieši par naudas 
atmazgāšanas jomu, kurā Latvija ir tradicionāli vulnerabla. Šādā situācijā Lez-
diņa kunga darbības un to rezultāti būtu īpaši detalizēti un ieinteresēti izvēr-
tējami, norādīja valstisko rūpju pilnais ziņojuma sastādītājs. Ko, tātad Lezdiņa 
“jumts” tomēr nebija taipus okeānam?

Varbūt citā situācijā Pinkēvičs būtu rīkojies citādi, taču pašlaik viņam, 
pirmkārt, bija principiāli citas aktualitātes – pilnīgi personiskas, tas tiesa, to-
mēr pat ārlietu ministram uz tādām bija neatņemamas tiesības. Bet, otrkārt, – ar 
ko vispār to visu varētu jēdzīgi pārrunāt?
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Ar imbecilo Vājoni? Nu ne taču! Ar Inesi Čībiņu, kura tagad skaitījās Na-
cionālās drošības komisijas priekšsēdētāja un par kuras valstisko saprātu – tā 
nu tas bija sanācis – visu izteica viņas uzvārds? Ar pašreizējo Finanšu tirgus 
komisijas vadītāju, kas izmisīgi centās noturēties amatā un būt labs pilnīgi 
visiem?

Vai varbūt ar Satversmes apsardzības biroja vadītāju Mīzīti, kas, šķiet, 
baidījās no pilnīgi visa pasaulē un par visu vairāk uztraucās par vienu – lai 
tikai nespertu kādu nesaskaņotu soli? Vai arī ar finanšu ministri – šo Emberga 
kreatūru, kurai vienīgais svarīgais dzīvē bija vīra maks un pašas pīārs? Reizēm 
Pinkēvičam tiešām šķita, ka šī valsts ir bezcerīga…

Tā arī neko konkrētu neizdomājis, viņš rīkojās atbilstoši procedūrai – 
pāradresēja ziņojumu Mīzītim, nodeva to slepenajai lietvedībai un atmeta šai 
lietai ar roku. Kāda vēl naudas atmazgāšana… Pēc visiem šiem gadiem, kad 
bija darīts viss, ko pindosi prasīja.

Jā, nevarēja noliegt, dziļi privāti viņam patika šis krieviskais, naidīgi ni-
cinošais apzīmējums – pindosi. Tieši tādi viņi arī bija – iedomīgi, stulbi, ne-
kaunīgi, visas durvis vēra vaļā ar kāju. Lai nu kurš, bet neatkarīgās Latvijas 
Republikas ārlietu ministrs to bija dažādos veidos pieredzējis atliku likām.

Tiesa, gulta bija vienīgā vieta, kur Pinkēvičs varēja atļauties ko tādu pa-
teikt skaļi. Viņa mūža mīlestība, viņa saulstariņš viņu saprata un atbalstīja. 
Tā bija viņa vienīgā stabilitātes un laimes saliņa šajā haosa okeānā, un jau pēc 
pāris stundām viņš atkal būs tur. Tas bija vienīgais, kas bija pa īstam svarīgi 
šajā dzīvē.




