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Šī grāmata veltīta Teikas melnajam ar balto krūtiņu, pluskainajam, 

vienacainajam runcim un viņa ciltsbrālim, melnajam un pluskainajam kaķim 
no Indrānu ielas, kuri savu āra kaķim garo mūžu nodzīvoja, pat ikdienas 
barotājiem tuvāk par metru parasti nenākot vai vismaz profilaktiski iemetot ar 
ķepu. Viņi labi zināja, uz ko spējīgi cilvēki pat ar šķietami cildenākajiem un 
cēlākajiem nodomiem. 

 
 
„Spogulī ir jāskatās un jāspēj sadzīvot ar to, ko tur ierauga.” 
Vaira Vīķe-Freiberga, intervijā laikrakstam Vakara Ziņas 2001. gadā 
 
„Nomelnošanas akcijas ir pietiekami indīgas un ļaunas, tās 

pārsniedz jebkādu robežu.” 
Vaira Vīķe-Freiberga, intervijā laikrakstam Kurzemes vārds 2008. gadā 
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Priekšvārds 
Tiek uzskatīts, ka Dievs cilvēku pārbauda caur mīlestību, caur naudu un 

caur varu.  
Vairai Vīķei-Freibergai trešā no šīm galvenajām dzīves pārbaudēm sākās 

1999. gadā, kad viņa spēra pirmo soli pār Latvijas varas virtuves slieksni. 
Šai tiešām neordinārajai sievietei tobrīd un nākamajos gados bija 

vienreizēja iespēja mūsu valstī kaut ko patiešām būtiski mainīt.  
Izsakoties kāda interneta komentētāja vārdiem, „toreiz likās, ka nu jau 

gan kas mainīsies, bet... nemainījās. Un te nu jājautā - kāpēc? Vai nepietika 
pilnvaru vai kompetences, vai arī vienkārši izpratnes un vēlēšanās? Kāpēc 
viņa nekļuva par to cilvēku, kurš Latviju izveda saulītē”? 

Kad mēs ķērāmies pie šīs grāmatas, mums šķita, ka varētu sanākt 
stāstījums par izcilu personību, kuru Latvijas politiskā virtuve ierāva, ievilka un 
pārgremoja, lielā mērā pārtaisot par sev līdzīgo. Par šīs virtuves inventāru. 

Mēs kļūdījāmies. 



Lieta tā, ka meli agri vai vēlu nāk gaismā. Arī tad, ja tos šķetinājis cilvēks 
ar doktora grādu un profesionālām runātāja iemaņām. 

Mums strādājot, ar katru mēnesi melu priekškari atkāpās, un aiz tiem mēs 
aizvien skaidrāk saskatījām... jā, ko tad īsti? 

Teiksim tā: cilvēku, kurš varas virtuvē devās ļoti labprātīgi, ļoti, ļoti 
mērķtiecīgi un ļoti, ļoti, ļoti aprēķināti, lai pēc iekļūšanas tajā nekavējoties 
ķertos pie lielā katla.  

Pirmajos gados viņa vēl uzskatīja, ka lielā karote viņai pienākas kā 
šefpavāra vietas izpildītājam, kura galvenais uzdevums ir rūpēties par ēdiena 
kvalitāti.  

Taču žurku un prusaku koris pārkliedza pat „trimdas smadzenes Nr.1”, kā 
Vairu Vīķi-Freibergu raksturo viņas ilggadējā ļoti labā paziņa Māra Zālīte. Un 
rezultātā – jā, kas tad rezultātā?... 

Vairas Vīķes-Freibergas gadiem šajā virtuvē un arī laikam pirms tam ir 
tikušas veltītas jau vairākas grāmatas.  

Ja neskaita kāda Joahima Zīgerista audzēkņa sava skolotāja labākajās 
tradīcijās sastādītu īpatnu preses apskatu, faktiski visas pārējās ir bijušas 
atklāti vai slēpti pielienošas.  

Vienas autorei prezidentes ievēlēšana bija nekas cits kā „Latvijas zvaigžņu 
stunda”. 

Otras sarakstītājam elpu aizsita Vairas Vīķes-Freibergas darbības 
„versmainais plašums”.  

Pat grāmatā, kas tika dēvēta par objektīvu politisko biogrāfiju, autori 
nespēja noturēties, nepieminot „neatkarīgas, pašpārliecinātas Latvijas simbolu 
mūsu valsts vēsturē”. 

Grāmata, ko jūs turat savās rokās, ir kas pilnīgi cits.  
Mums svarīgi šķita saprast – kāpēc šī neapšaubāmi spilgtā personība, 

kurai tik daudz bija dots gan no likteņa un Dieva, gan no tautas uzticības, visu 
šo devumu izniekoja ārējam spožumam un personiskajam komfortam (gan 
fiziskajam, gan pašapziņas), savai zemei, tautai un valstij patiesībā atstājot 
ārkārtīgi maz.  

Tām tika ja nu vienīgi lepnuma atliekas par kādreizējo prezidenti, kas tik 
labi izskatījās uz pasaules valstu vadītāju fona un kurai bija tik izcili paziņas tik 
augstās vietās. 

Protams, sākot Vairas Vīķes-Freibergas dzīvei sekot kopš deviņdesmito 
gadu vidu un līdz pat mūsu dienām, mēs gandrīz nekavējoties ieraudzījām 
nevis glancētu ikonu, bet gan dzīvu cilvēku ar savām cilvēciskajām vājībām.  

Sievišķīga mānīšanās un politiķes meli, pieaugoša atkarība no glaimiem un 
glaimotājiem, vēl pieaugošāka ne tikai savas misijas, bet arī sevis kā mesijas 
apziņa, vājība uz visa veida personisko komfortu, saasināta nepatika pret 
jebkādu kritiku, kas automātiski tika pasludināta par nomelnošanu, - par to 
visu vēsta šajā grāmatā pirmoreiz atklātie brīžam pat sāpinošie fakti. 

Bet ne tas galvenais, - un tas arī nav nekāds attaisnojums. Šādi dzīvi 
cilvēki ar savām vājībām ir bijuši faktiski visi pasaules valstu vadītāji – tostarp 
arī tie, kas tiešām ir spējuši savai zemei un tautai atstāt ko paliekošu. 

Tad kāpēc tas neizdevās Vairai Vīķei-Freibergai? Varbūt tas jums kļūs 
skaidrāks pēc šīs grāmatas izlasīšanas.  



No savas puses varam teikt – mums šķiet, ka pasaules dižgari spēja 
nenosmērēties ar iegaršojušos mērci no galvas līdz kājām, viņus nespēja 
iežūžot prusaku glaimīgā čabēšana, un, galvenais, viņi arī neaizmirsa – varas 
virtuvē tā tomēr nav ne viņu personiskā plīts, ne arī pašu maltīte. 

 
I. Dieva pirksts vai salts aprēķins un nedaudz veiksmes? 
„Pēc lielā sasprindzinājuma visas dienas garumā 1999. gada 17. jūnijs 

beidzās laimīgi, un likās, ka no pleciem ir nokritis kāds smags slogs un palicis 
tālā pagātnē un Rīgas ielās var vieglāk uzelpot. Šīs izjūtas pastiprināja 
pirmsjāņu noskaņa un Līgo nakts priekšnojautas, kad līdz ar papardes ziedu 
vaļā raisās dziļi slēptā tautas vitalitāte, kad citādi atturīgais latvietis atbrīvojas 
no ikdienišķā un ir gatavs saplūst ar Visumu un savā dzīvības priekā dalīties ar 
visiem un visu. Ir gatavs dzīvot, mīlēt, integrēt un integrēties.” 

Šādiem svinīgiem – lai neteiktu, ka vienkārši superpieglaimīgiem – 
vārdiem akadēmiķes Ausmas Cimdiņas grāmatā Brīvības vārdā aprakstīta šajā 
laikā plašākai sabiedrībai caurmērā mazzināmās trimdas zinātnieces – kurai 
plašāku atpazīstamību nebija piešķīrusi arī atrašanās Latvijas Institūta 
vadītājas postenī – Vairas Vīķes-Freibergas kļūšana par Valsts prezidenti 
1999. gada 17. jūnijā pēc daudzkārtēja Saeimas balsojuma. 

Šajā balsojumā viens pēc otra atbira tādi kandidāti kā kādreizējais 
padomju nomenklatūras darbinieks un Augstākās padomes priekšsēdētājs, 
Latvijas ceļa pārstāvis Anatolijs Gorbunovs, bijušais premjera vietnieks, 
sociāldemokrāts Arnis Kalniņš, bijusī Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes 
priekšsēdētāja, tautpartijiete Vaira Paegle, Jaunās partijas izvirzītais 
komponists Raimonds Pauls un Latvijas vēstnieks ANO Jānis Priedkalns, arī 
pēc tam izvirzītais ekspremjers, vēl viens ceļinieks Valdis Birkavs un Jaunās 
partijas pārstāve Ingrīda Ūdre.  

V. Vīķes-Freibergas „oficiālās biogrāfes” lišķīgajā skatījumā šī sabiedrībā 
nesalīdzināmi atpazīstamāko kandidātu (A. Gorbunovs tolaik saskaņā ar 
socilogu datiem bija valsts populārākais politiķis, un arī R. Paula popularitāte 
bija ierasti augstajā līmenī) atbiršana un īstās kandidātes ievēlēšana bija ne 
vairāk, ne mazāk kā likteņa pirksts un gandrīz vai dievišķa nolemtība:  

„Kad viss bija noticis tā, kā tam bija jānotiek, un ēterā izskanēja jaunās 
prezidentes uzruna, tā bija Latvijas zvaigžņu stunda. Ne vienā vien mājā 
nobira pa prieka asarai, šķindēja šampanieša glāzes un cilvēki apsveica cits 
citu. Pēcvēlēšanu eiforijā no Saeimas nama ēterā pat atskanēja kāda balss, 
kas apgalvoja, ka šīs prezidenta vēlēšanas esot vadījis latviešu tautas 
pašizdzīvošanas instinkts. Šā vai tā, taču lielākā uzvara (un pārsteigums) tā 
bija mums pašiem, jo pārsteigt pasauli ar galotņu cilvēku Valsts prezidenta 
līmenī nav ne iespējams, ne nepieciešams...” 

Kur radās doma par „zvaigžņu stundas” piesaukšanu, nav jāšaubās, - jau 
nekavējoties pēc ievēlēšanas V. Vīķe-Freiberga deputātiem paziņoja, ka ne 
tikai viņai, bet arī tautas kalpiem šī esot „tāda kā zvaigžņu stunda, kurā mēs 
paveram jaunu lapaspusi Latvijas vēsturē”. Bet kādā tieši veidā tad „viss 
notika tā, kā tam bija jānotiek”?  

Līdz šim mums papildus šai „nejaušā dievišķā pirksta” versijai dažādos 
veidos mēģināts iestāstīt, ka viss 1999. gada jūnija Valsts prezidenta vēlēšanu 
(un priekšvēlēšanu) process bijis totāli haotisks un nepārdomāts, - un tikai 



tādā procesā bijis iespējams beigu beigās nonākt pie balsojuma par 
„bezpartijiskās” V. Vīķes-Freibergas kandidatūru. Izsakoties tās pašas A. 
Cimdiņas vārdiem, acu priekšā bija „priekšvēlēšanu kampaņa, kuras nebija”. 
Jeb vēl kategoriskākos vārdos: „Runāt par V. Vīķes-Freibergas priekšvēlēšanu 
kampaņu vārda tiešā nozīmē ir absurds, jo laika sprīdis no viņas izvirzīšanas 
par prezidenta kandidāti līdz ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā ilga dažas 
stundas.” 

Daudziem tā arī varēja izskatīties – turklāt ne tikai televizora vērotājiem 
vien. Atcerēsimies, ka pat tobrīdējais Ministru prezidents Vilis Krištopans sev 
ierastajā manierē – kāpēc jādomā, ja runāt var arī tāpat? – presei pēc V. 
Vīķes-Freibergas ievēlēšanas impulsīvi atzina: „Kā es varu vērtēt prezidentu, 
ja pirmo reizi viņu redzēju šodien, kad apsveicu. Es taču nevaru vērtēt ne 
pozitīvi, ne negatīvi. Es pirmo reizi mūžā redzēju šo cilvēku. Tā tas ir 
sagadījies. Tas man šķiet tā drusku jocīgi, ka augstā amatā ievēl cilvēku, kuru 
es, Ministru prezidents, neesmu līdz šim redzējis, bet ko lai dara! Tāda ir 
dzīve!” 

Pat tādi savulaik lielajā politikā izglītoti ļaudis kā kādreizējais ārlietu 
ministrs Jānis Jurkāns, izrādās, bija redzējuši tikai televizora ekrānu – un tam 
arī pilnībā noticējuši. Ja reiz rāda, kā bijušais VDK štata darbinieks, tagad 
profesors un sociāldemokrātu līderis Juris Bojārs ieved V. Vīķi-Freibergu 
Saeimas zālē, tātad – jautājumu nav: „Tā toreiz notika. Reizēm tā vēsturē 
gadās. Politiķi redzēja, ka neko nevar sarunāt. Viņa tur kaut kur gāja garām, 
Bojārs iedomājās, un tā arī notika. Varbūt skan primitīvi, bet reizēm tieši tā 
primitīvi arī notiek. Tur nav nekādas shēmas...” 

Arī faktiski visi līdzšinējie V. Vīķes-Freibergas biogrāfi – vienalga, vai tie 
būtu atklāti pieglaimīgi un slavinoši, uzspēlēti atturīgi vai centīgi agresīvi – ir 
palikuši tai pašā televīzijas skatītāju redzes punktā. Un redzējuši viņi ir vienu 
un to pašu: Valsts prezidenta vēlēšana Saeimā sākās 17. jūnijā deviņos no 
rīta un turpinājās gandrīz līdz pusnaktij; visi sākotnēji izvirzītie kandidāti viens 
pēc otra izbira – nesaņemot vajadzīgo vairākumu; beidzot kandidatūru 
noņēma arī R. Pauls; pēc tam Tautas partija, Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un 
sociāldemokrāti vienojās par V. Vīķes-Freibergas kandidatūru, kura vispārējā 
juceklī septītajā balsošanas kārtā ar 53 deputātu balsīm arī tika apstiprināta. 

„Kāpēc notika tā un ne citādi? Pēdējā minūtē sasteigtā vēlēšanu stratēģija 
vai precīzāk - konsekventas vēlēšanu stratēģijas trūkums varēja arī 
neizrādīties par labu V. Vīķes-Freibergas kandidatūras atbalstītājiem. Vai tas 
bija lielās nejaušības likums vai likteņa lēmums? Šādās situācijās, kad tautas 
vai cilvēka dzīvē risinās izšķiroši notikumi, gribot negribot prātā nāk 
liktenīgais, un tas ir arī latviešu valodas struktūrā ierakstīts — jēdzienus 
izšķirošs pavērsiens un liktenīgs pavērsiens mēs principā varam lietot vienā un 
tajā pašā nozīmē,” – konsekventi pieglaimīgajai A. Cimdiņai par notikušo viss 
bija skaidrs. 

Arī nākamajam prezidentes biogrāfam, dzejniekam Mārim Čaklajam 
grāmatā Izaicinājums labi derēja tieši tas pats izskaidrojums – „haoss + 
pirksts no augšas”: „Juceklis jūnija parlamentā notika kā pēc kāda augstāka 
spēka scenārija. Ieraudzījis visu šo pretendentu operetisko nevarību, lai 
neteiktu vairāk, Kāds pateica: „Pietiek!» Un šis Kāds nebija (ak, Kungs!) Juris 
Bojārs, kuram, iespējams, uz vietas likās, ka viņš, tieši viņš izvedis Vairu 



saulītē, un šis Kāds nebija arī tas, par kuru Vakara Ziņu Aivars Tarvids kā allaž 
nīgri dainoja: «Vīķe-Freiberga amatu ieguva ne tālab, ka varas elite uzklausīja 
inteliģentu rekomendācijas un vēlējās apliecināt politisko tālredzību. Vienkārši 
konkrētajā momentā Vīķes-Freibergas kundze izrādījās ideāla kompromisa 
figūra. Tieši uz šīsvasaras politiskā darījuma pamata tika nolikts viņas 
prezidentes sēdeklis...”” 

Nekas nemainījās arī nākamajās V. Vīķes-Freibergas vairāk vai mazāk 
politiskajās biogrāfijās. Faktiski vienīgais izņēmums bija iepriekš Joahima 
Zīgerista algotais Māris Ruks, kurš savās pārdomās par Valsts prezidentes 
ievēlēšanas procedūru, acīmredzami izmantoja bijušā maizes tēva iemīļotās 
„pierādīšanas” metodes un retoriku: tika pieminēta gan mistiskas „daudz 
tumšākas, bet neapšaubāmi gudras un sazarotas ietekmētāju komandas 
vēlmes” īstenošana, gan pirmā tēvzemnieku kandidāta J. Priedkalna „kā pirmā 
tukšā šāviena, kā uzmanības novēršanas” izmantošana, kas radusies kādu 
vārdā nesauktu nelabu cilvēku prātos: „Ja vajadzēja, tie reizēm īsi uzspēlēja 
arī ar virspusīgiem nacionāliem saukļiem un, ja vajadzēja, kādiem arī 
atgādināja seno ilggadīgo sadarbību.” 

Vai nekā cita patiesībā arī nebija? Viss bija tieši tā, kā šķita – neviens 
politiskais spēks nebija līdz galam parūpējies par pietiekamu atbalstu savam 
kandidātam (kaut Latvijas ceļš bija puslīdz nopietni domājis, ka viss izdosies, 
un tieši tā tomēr pierunājis kandidēt parasti superpiesardzīgo A. Gorbunovu), 
un tāpēc arī visi sākotnējie kandidāti caurbira, savukārt V. Vīķes-Freibergas 
kandidatūra „tika cauri” pēc būtības pilnīgi nejauši? Tikpat nejauši, cik viņa 
vispār ieradās Saeimas ēkā Jura Bojāra pavadībā, - tāds tiešām caur un cauri 
nejaušs, vienkārši pasakaini veiksmīgs tumšais zirdziņš raibā blūzītē? 

Nē, nudien ne. V. Vīķes-Freibergas pirmā ievēlēšana Valsts prezidenta 
postenī pretēji šķietamajam un televizorā redzamajam bija pietiekami rūpīgi – 
cik nu tas vispār iespējams, pazīstot Latvijas „simt gudrākās galvas”, – 
izplānota. Šie plānotāji, kas savas aktivitātes sāka jau vairāk nekā gadu pirms 
izšķirošajiem notikumiem, izrādījās daudz tālredzīgāki nekā liela daļa Saeimas 
politiķu (pirmām kārtām jau it kā pieredzējušie Latvijas ceļa pārstāvji), turklāt 
vienlaikus viņi ar visu savu sabiedriski politisko pieredzi bieži vien pat 
nenojauta, ka kļuvuši par pārdomātas un mērķtiecīgas manipulācijas 
objektiem.  

Savukārt galvenais manipulētājs bija nevis kāda rukiski zīgeristiska „gudra 
un sazarota ietekmētāju komanda”, bet gan pats tumšais zirdziņš raibajā 
blūzītē, kas faktiski gadiem ilgi bija nemanāmi, toties pamatīgi un mērķtiecīgi 
– īpaši jau pēdējo gadu pirms Valsts prezidenta vēlēšanām 1999. gada jūnijā 
– strādājis šajā virzienā.  

Mēs varam ticēt vai neticēt kādam Freibergu ģimenes draugam, kam 
atklātības brīdī aizplīvurotus, bet pēc būtības skaidrus izteikumus par vēlmi 
„nostāties šajā valstī sev atbilstošā” un pat „pelnītā vietā” bija nācies dzirdēt 
jau 1996. gadā. Tāpat dažādi var vērtēt A. Cimdiņas pieminēto faktu, kā jau 
1996. gada vasarā uz raidioraidījuma Mājas svētība veidotāju Imanta 
Skrastiņa un Lias Guļevskas jautājumu: „Daudzi trimdas latvieši tevi uzskata 
par potenciālu Latvijas Valsts prezidenti. Vai tu būtu gatava ieņemt šo 
amatu?” pēc nelielas pauzes skanējusi skaidra atbilde: „Jā! Es to varētu.” 



Taču, labāk pameklējot, ir atrodami ne tikai pusanonīmi apgalvojumi, bet 
arī pietiekami daiļrunīgi fakti. Un, lai ainu tiešām izprastu, mums ir jāatgriežas 
gandrīz divus gadus atpakaļ, 1997. gada rudenī, kad valdība sāka īsti nopietni 
domāt par Latvijas starptautiskā tēla veidošanas institūcijas – Latvijas 
Institūta izveidošanu. Līdz tam V. Vīķe-Freiberga Latvijā parādījās tikai ik pa 
laikam – viņa nekādi nebija starp tiem trimdas latviešiem, kas nekavējoties 
metās atpakaļ uz tēvzemi, iedomājoties sevi par galvenajiem tās reālās 
neatkarības atjaunotājiem un uzplauksmes veicinātājiem (kas gan pēc 
ievēlēšanas viņai netraucēja nekavējoties paziņot: „Rūpe par Latviju un 
mīlestība pret savu tautu mani ir vadījušas visu manu mūžu, vienalga, kurā 
zemē un kontinentā man kādā brīdī ir liktenis lēmis dzīvot. Mana sirds 
vienmēr ir piederējusi Latvijai.”) Tiesa, nākamā prezidente atšķirībā no viņiem 
bija vairākkārt apmeklējusi arī padomju Latviju – bet par to vēlāk. 

Toreizējais premjers Guntars Krasts šos notikumus atminas šādi: „Bija 
jautājums par Latvijas tēlu pasaulē, jo mēs toreiz ārkārtīgi tieši un tīrās 
formās sadūrāmies ar Krievijas propagandu ārvalstu medijos, līdz pat 
kurioziem, ka daudzos gadījumos Krievija atklāti pirka dažādos masu medijos 
kaut ko negatīvu par Latviju. Man pat Spānijā to gadījās redzēt. Tad tika 
attīstīta Latvijas Institūta versija, kas jau iepriekš bija pavīdējusi, bet tika 
vilkta no plaukta laukā. Tad pēc sarunām ar Zviedrijas premjeru, kurš aktīvi 
centās palīdzēt šajā jautājumā, konkrēti Krievijas krīzes gadījumā, mēs 
nonācām pie secinājuma, ka varētu izmantot Zviedrijas piemēru, kur ir tāds 
Zviedrijas institūts, daļēji valstisks finansēts, tomēr arī tāds pusvalstisks, 
semivalstisks.  

Zviedrijas valdība iedeva pirmo maksājumu – 35 tūkstošus latu tāda 
institūta izveidei. Mēs tajā laikā bijām konstatējuši, ka Latvija nevar pirkt 
labvēlīgus propagandas rakstus ārvalstu medijos, nav tāda budžeta. Visi 
politiskie principi bija, ka tādi izdevumi budžetā nav iespējami. Zviedri iedeva 
pirmo naudu. Mēs pēc ilgām diskusijām spējām izdomāt, kāda būtu tā ideja, 
ka Institūts būtu daļēji neatkarīgs, apmēram kā Zviedrijā. Ārlietu ministrs 
Valdis Birkavs aktīvi cīnījās, lai tas būtu Ārlietu ministrijas pakļautībā. Manā 
gadījumā bija domāts, ka Institūts būtu ar augstāku ticamību, ja tas nebūtu 
tieši valdības institūcijas sastāvā, bet pabīdīts nost. Ar pilnvarniekiem no 
Ārlietu ministrijas, Zinātņu akadēmijas. Tas būtu labāks veids, kā izplatīt 
informāciju kritiskos brīžos un ne tikai par Latviju.  

Tā radās ideja par Latvijas Institūtu. Man toreiz bija padomnieks Imants 
Ziedonis un akadēmiķis Andris Buiķis. Mēs tajā laikā kādus mēnešus 
meklējām Latvijas Institūta direktoru. Tas varēja būt vasarā – Buiķis un 
Ziedonis kā labāko kandidatūru ieteica, ko viņi bija sameklējuši, viņi bija 
aptaujājuši vairākas personas, tai skaitā Vairu Vīķi-Freibergu, un viņu 
ieteica...” 

Nedaudz ekscentriskā matemātiķa Andra Buiķa vēlāk publiskotajā atstāstā 
notikumu secība bija šāda: „1997. gada rudenī Ministru kabinets kārtējo reizi 
noraidīja Ārlietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu. Galvenais trūkums 
Latvijas Institūta koncepcijā, par ko es jau biju vairākkārt izteicies, bija tas, ka 
tika plānots pirmos divus gadus nodarboties ar Latvijas tēla pētījumiem 
ārvalstīs, neparedzot nekādu aktīvu darbu, lai vecinātu Latvijas atpazīstamību. 
Un, šķiet, oktobra vai novembra mēnesī tika izveidota kārtējā darba grupa, 



kurā biju iekļauts arī es, lai viena vai divu mēnešu laikā izstrādātu Latvijas 
institūta koncepciju. Šo darba grupu vadīja toreizējā Valsts pārvaldes 
reformas biroja direktora vietnieks Armands Kalniņš. Šajā komisijā es, šķiet, 
biju vienīgais, kurš tieši nepārstāvēja valsts struktūras (ministrijas, Latvijas 
Attīstības aģentūru).  

Kārtējā šī jautājuma apspriešana Ministru kabinetā bija paredzēta 1998. 
gada janvārī. Darba grupas izstrādātā koncepcija principiāli neatšķīrās no 
agrāk izstrādātiem līdzīgiem projektiem. Pēdējā brīdī pirms plānotās valdības 
sēdes toreizējā premjera Gundara Krasta biroja vadītājs arī mani uzaicināja 
piedalīties valdības sēdē. Gaidot ārpusē, pie kabineta sēžu zāles durvīm, mūsu 
jautājuma izskatīšanu, ārā iznāca ārlietu ministrs V. Birkavs aprunāties ar A. 
Kalniņu, un pēc brīža mums tika paziņots, ka jautājums tiek noņemts no 
dienas kārtības. Es to sapratu tā, ka ministram bija skaidrs, ka Ministru 
kabinets koncepciju šajā formā nepieņems.  

Drīz pēc tam, februāra mēnesī, es tiku uzaicināts uz pārrunām ar premjeru 
G. Krastu, un šīs tikšanās laikā Latvijas Zinātnes un dialoga centrs tika 
uzaicināts izstrādāt Latvijas tēla koncepciju. Un pēc pāris mēnešiem ar Valsts 
kanceleju tika noslēgts attiecīgs līgums. Taču, negaidot līguma oficiālo 
noslēgšanu, sāku veidot darba grupu koncepcijas izstrādei, uzaicinot tajā 
Imantu Ziedoni, Raitu Karnīti, Maiju Kūli, Annu Žīguri un Dainu Šveicu. 
Līgumā bija paredzēts, ka koncepcija jāizstrādā līdz maija mēnesim. Darbs 
bija ļoti intensīvs, taču arī sekmīgs - 2. jūnijā šī koncepcija tika apspriesta un 
akceptēta Ministru kabineta sēdē. Par koncepciju saskaņā ar reglamentu bija 
jāziņo Ārlietu ministram, taču viņš uzstājās nepilnu minūti, kuras laikā 
piedāvāja Ministru kabinetam noklausīties manu ziņojumu.  

Pēc šī ziņojuma, kurā darba grupa piedāvāja vairākas juridiskās formas 
Latvijas Institūta statusam (komandītsabiedrība, SIA), sākās gara diskusija, 
kura ilga aptuveni pusotras stundas. Rezultātā tika nolemts veidot Valsts 
bezpeļņas organizāciju SIA Latvijas Institūts. Īpaši gribas atzīmēt Ministru 
prezidenta G. Krasta lielu ieinteresētību un atbalstu (šo mēnešu laikā man bija 
vismaz trīs tikšanās ar premjeru un viena no tām turpinājās pusotru stundu). 
Valdības lēmumā Ārlietu ministrijai kopīgi ar Finansu ministriju un darba 
grupu tika uzdots divu nedēļu laikā sagatavot Latvijas Institūta nodibināšanai 
nepieciešamās dokumentu projektus: Ministru kabineta rīkojumu, Latvijas 
Institūta statūtus un darba programmu.  

Sākās ļoti nepatīkams darba cēliens, kurā abas ministrijas centās 
atkratīties no darba, un rezultātā iepriekšminētā darba grupa ar juristu 
palīdzību sagatavoja statūtu projektu, kurš ministrijām, protams, nepatika un 
sākās laika vilkšana. Tikai, kad septembra mēnesī es kopā ar I. Ziedoni 
ierados pie Ministru prezidenta biroja vadītāja J. Viņķeļa, paziņojot, ka 
demisionēsim no šī darba, ja lieta netiks virzīta uz priekšu, sākās aktīvs darbs. 
Taču ministrijas ierosināja Latvijas Institūta pamatkapitālu Ls 4 000 sadalīt 
vienādās daļās starp Ārlietu, Kultūras, Izglītības un zinātnes ministrijām, 
Latvijas Attīstības aģentūru un Latvijas Zinātnes un dialoga centru. Taču 
pēdējā brīdī šī jautājuma risināšanā iesaistījās Ministru prezidents un 
personīgi deva rīkojumu valsts kancelejai izstrādāt MK lēmuma projektu, kurā 
vienīgais Valsts kapitāla daļas turētājs būtu Latvijas Zinātnes un dialoga 
centrs (LZDC).  



Pēc I. Ziedoņa iniciatīvas mēs abi sarunās ar Ministru prezidentu 
ierosinājām par Latvijas Institūta direktori iecelt V. Vīķi-Freibergu. Ministru 
prezidents visas šīs idejas atbalstīja un Ministru kabinets 29. septembrī 
pieņēma lēmumu gan par Latvijas Institūta izveidošanu, gan par V.Vīķes–
Freibergas iecelšanu par Latvijas Institūta direktori. Cik atceros, V.Vīķe-
Freiberga ieradās Rīgā aptuveni oktobra vidū, drīz viņu pieņēma premjers, 
sarunā klāt bijām arī mēs abi ar I. Ziedoni. Diemžēl premjers nevarēja reāli 
palīdzēt jaunieceltajai direktorei ar dzīvokli un viņa apmetās pie radiniekiem 
Vecrīgā, kur turpināja dzīvot vēl kādu laiku pat pēc tam, kad bija ievēlēta jau 
par Valsts prezidenti.  

Otrs nepatīkamais jautājums bija platības izdalīšana Latvijas Institūtam – 
Ministru kabineta sēdē nekas par to netika nolemts, tādēļ pirmos 4-6 
mēnešus LZDC ļāva Latvijas Institūtam izmantot savas telpas (divas istabas 
Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē). Tā kā šajā laikā mums ar V. Vīķi-
Freibergu pat nācās kopīgi izmantot vienu rakstāmgaldu. Premjera birojam 
telpu jautājumu izdevās nokārtot aptuveni 1999.gada pavasarī (pa šo laiku ar 
Zinātņu akadēmijas vadības palīdzību Latvijas Institūts bija saņēmis izīrēšanai 
vēl divas istabas blakus LZDC telpām), kad arī Institūts pārcēlās uz savām 
telpām Smilšu ielā. Tādas īsumā ir manas atmiņas par Institūta tapšanu.” 

Apmēram to pašu A. Buiķis stāsta arī tagad: „Krasts deva rīkojumu savam 
birojam noslēgt ar manu institūtu līgumu par Latvijas Institūta koncepcijas 
izstrādi. Un man tā attieksme bija ļoti vienkārša: ka būtībā man kā vadītājam 
– es esmu matemātiķis – uzdevums ir faktiski savākt gudrus cilvēkus. Es 
paņēmu Imantu Ziedoni no sava institūta, paņēmu Maiju Kūli kā filozofi, 
uzaicināju Raitu Karnīti kā ekonomistu, Annu Žīguri, kura tikko bija 
atgriezusies kā sūtne no Zviedrijas, ka viņi man būs līguma izpildītāji, darba 
grupa. Visi šie te cilvēki, mēs sanācām kopā un vienkārši spriedām, kā īsti 
rīkoties. Un es vienkārši sēžu un fiksēju viņu idejas. Un tad – kad bija kāda 
ļoti interesanta ideja, katram cilvēkam teicu – vai jūs nevarētu par šo ideju, 
nu, teiksim, puslappusīti vai lappusīti kaut kādu, savas idejas pierakstīt. Un 
tad es vācu visu to kopā, un tad mēs kādas 18 lapaspuses tādu to koncepciju 
uztaisījām. Kādu trīs mēnešu laikā.” 

Tātad – tieši Imanta Ziedoņa prātā ienāca šī doma? Jau atkal – versijas 
var būt dažādas (piemēram, A. Buiķis atminas, kā viņi prāvā kompānijā – arī 
V. Vīķe-Freiberga un I. Ziedonis – jau deviņdesmito gadu sākumā pabijuši 
daudzu par svētvietu uzskatītajos Pokaiņos, kur notikusi „liela izrunāšanās”). 
Viņš pats A. Cimdiņai savulaik atzinis, ka bijis viens no „ļoti mazas cilvēku 
grupas”, kas „savārīja šo lietu”. Taču tas pats Freibergu ģimenes bijušais 
draugs apliecina: jau kopš deviņdesmito gadu pirmās puses brīdi pa brīdim 
bijis skaidri manāms – gan saviesīgos pasākumos, gan citās izdevīgās reizēs 
V. Vīķe-Freiberga mērķtiecīgi zondē savas perspektīvas Latvijā. 

Venlaikus ne tikai tam pašam labticīgajam I. Ziedonim vien, bet arī veselai 
virknei citu radošās inteliģences pārstāvju un sabiedrisko darbinieku dažādos 
veidos likts manīt, cik laba kandidatūra viņa būtu tādam vai citādam, bet 
noteikti labi atalgotam (kas, protams, nav skaļi izteikts) un, kas nesalīdzināmi 
svarīgāk, viņas vērtībai atbilstošam postenim tēvu zemē. Šī zondēšana īsti 
enerģiska kļuvusi 1997. gadā, kad V. Vīķe-Freiberga izmantojusi izdevību un 
pieņēmusi lēmumu par priekšlaicīgu došanos pensijā. („Vaira Vīķe-Freiberga 



allaž prata piemetināt ko tādu, kas šīs psihoterapeitiskās korekcijas veica tās 
tautas vidū, ko mēs saucam par akadēmisko sabiedrību,” savā pašas nākamās 
prezidentes publiski slavētajā grāmatā atzīst A. Cimdiņa.)  

Rezultātā, „nejauši” uzrunāta saistībā ar iespējamo Latvijas Institūta 
vadīšanu, V. Vīķe-Freiberga Latvijā ieradās jau ar skaidri noformulētu 
minimālo prasību sarakstu. „Viņa atbrauca, satikāmies. Viņa bija tāda – ļoti 
noslēgtu iespaidu atstāja. Viņa bija ļoti atturīga. Es vispār šaubījos, vai viņa 
varētu tādā institūcijā darboties. Bet varbūt tā bija stingra biznesa saruna, kur 
es tiku konfrontēts ar viņas interesēm. Un viņa precīzi noturēja, izturēja to 
līniju. Nesāka grozīties. Man tas savā ziņā neatstāja sliktu iespaidu. Tas jau 
nav sliktākais, ka cilvēkam ir kaut kādas ambīcijas, ka viņš nostāda, apzinās 
savu vērtību, savu cenu. Tas jau nav slikti,” atminas G. Krasts.  

Atturība izrādījās tikai daļēja, savukārt prasības – ne tik daudz pārmērīgas, 
cik gluži vienkārši neatbilstošas Latvijas realitātei. „Viņa man pajautāja, lai 
viņai tiktu dienesta dzīvoklis, ministra alga un dienesta automašīna. Es teicu, 
ka dienesta dzīvokļus mēs bijām tieši manas valdības laikā likvidējuši, ministra 
algu, lai gan tā nebija liela, mēs viņai nevarējām dot, protams, automašīna 
tika apsolīta,” stāsta G. Krasts. Un kas notika? „Viņa aizbrauca un pazuda...” 
Tiesa, ne pilnībā – tā paša 1997. gada 8. septembrī Rīgas Latviešu biedrības 
namā notikušajā Pasaules Brīvo latviešu apvienības konferencē V. Vīķe-
Freiberga nolasa augstākā mērā politisku referātu „Tautas nacionālā 
pašapziņa: problēmas un iespējas”, kurā cita starpā deklarē: „Kas attiecas uz 
mani, tad es vis negrasos atmest un atteikties no savām pirmdzimtības 
tiesībām kā latviešu tautas locekle. Es nekad neesmu tās pārdevusi - ne par 
lēcu virumu, ne par ko citu...” 

Ģimenei tuvs cilvēks Ziemeļamerikā atminas, ka V. Vīķes-Freibergas 
izturēšanās nākamajos divos mēnešos gan likusi domāt par vai visu dzīves 
plānu sabrukumu, - citkārt izturētā kundze bijusi nervoza, asa un satraukta. 
Pensija bija saņemta, atpakaļceļa īsti vairs nebija, bet jaunie plāni neīstenojās 
un neīstenojās.  

Un... izrādījās, ka sākotnējās prasības ir iespējams būtiski mazināt. G. 
Krasts: „Pēc apmēram mēnešiem diviem mēs atkal sākām meklēšanas ciklu 
institūta direktoram. Tad iznāca tā, ka tie, kas varēja būt atbilstoši, negribēja, 
bet tie, kas gribēja, nebija atbilstoši. Tad mēs atkal atgriezāmies pie viņas. 
Nezinu, vai Imants Ziedonis viņu bija pārliecinājis vai Andris, nezinu, kuram 
bija labāks kontakts ar viņu. Bet viņa atbrauca, un tad tā lieta aizgāja. Viņa 
saņēma ne visai lielo Volvo modeli, alga bija mazāka nekā ministram, bet viņa 
piekrita.” 1998. gada 19. oktobrī Latvijas Institūta dibināšanas sapulcē V. 
Vīķe-Freiberga tika iecelta institūta direktora amatā. 

Kāpēc tāda piekāpšanās? Vai savu vērtību tik labi zinošā kundze 
dzīvesgudri izlēma, ka labāk zīle – respektablais amats, mašīnīte un 650 latu 
mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas gandrīz 455 lati) - rokā nekā lāga 
nemanāmais mednis kokā? Jeb arī lēmums iztikt bez kārtīgāka auto un 
ministra algas bija ar tālejošākiem nodomiem? Faktiski nav šaubu – šāds 
lēmums bija loģiskākais, lai labticīgajiem pašmāju inteliģentiem iedvestais 
plāns sekmīgi ripotu uz priekšu. 

Labticīgie (bet varbūt tomēr lētticīgie) Latvijas inteliģenti gan visu traktēja 
pa savam. Piemēram, lāga dzejnieks Māris Čaklais savā V. Vīķes-Freibergas 



tāpat svētītajā un par labu atzītajā biogrāfiskajā grāmatā Izaicinājums 
notikumu secību veiksmīgi apmeta otrādi - sak, kad nu reiz cienītā kundze 
bija izvēlēta augstajā amatā, viņai nekas cits neatlika kā pamest spīdošo 
zinātnisko karjeru, protams, tikai valsts interešu vārdā: „1998. gada oktobrī 
par Latvijas institūta direktrisi top iecelta Vaira Vīķe-Freiberga. Tas nozīmē 
viņas agrāku Kanādas pensionēšanos, bet pēc Vairas deviņdesmito gadu 
kapacitātes, kas izpaudusies gan Spīdolas balvas pasniegšanas reizē 1995. 
gadā, gan PBLA kongresā Rīgas Latviešu biedrībā 1997. gadā, viņas domas ir 
centrētas Latvijas virzienā.” 

„Tas funktieris, ko mēs ar Imantu izštukojām, bija, ka viņai jāatbrauc uz 
Latviju, lai sabiedrība viņu iepazītu, tas jau bija no paša sākuma domāts,” 
tikmēr atzīst A. Buiķis. Un nu šis „funktieris” beidzot varēja sākt strādāt: 
cienījams amats bija, daudz brīvā laika arī, savukārt reāla darba un atbildības 
– faktiski nekādas. (Tā pa īstam Latvijas Institūtā V. Vīķe-Freiberga, izsakoties 
G. Krasta vārdiem, pavadīja tikai dažas nedēļas, - institūta kā tāda nemaz 
nebija, turklāt tā darbības sākumposmā neviens no jaunās struktūras 
negaidīja nekādus reālus darbus: tika runāts, ka pat pirmos divus darbības 
gadus Latvijas Institūts varētu tikai pētīt un pētīt.) 

Atklāti par šo „funktieri” tagad runā arī dzejniece Māra Zālīte, kurai jau 
nākamajos mēnešos pēc V. Vīķes-Freibergas iecelšanas Latvijas Institūta 
direktores postenī bija ļoti būtiska loma viņas tālākvirzīšanā: „Guntars Krasts 
ļoti bieži konsultējās ar inteliģences pārstāvjiem. Sasauca pie sevis tādas 
neformālas, tur [Jānis] Stradiņš, Zigmunds Skujiņš, tur [Māris] Čaklais, - viņš 
vienkārši aprunājās ar cilvēkiem. Guntars Krasts, Imants Ziedonis, Māris 
Grīnblats un Māra Zālīte, mēs sapratām, ka ir jāizstrādā kaut kāda taktika. 
Pirmām kārtām tātad bija jālūdz Vairai atgriezties, nevis jālūdz, bet jāpiedāvā 
viņai atgriezties Latvijā, - bet viņai ir vajadzīgs darbs. Nezinu, vai tā ir 
sakritība, es negribētu teikt, ka Latvijas Institūts tika dibināts tieši Vairai Vīķei-
Freibergai, - tā gluži nebija, bet tā gandrīz sanāca, jo tā doma, ka to institūtu 
vajag, jau bija dzimusi agrāk. 

Ka šo institūtu varētu vadīt Vīķe-Freiberga, - es nezinu, kur tā ideja īsti 
dzima, bet tā bija ģeniāla ideja. Jo līdz ar to bija pienācīgi kvalitatīvs un 
cienījams darbs, ko viņai piedāvāt, - galu galā viņa bija jau tolaik ļoti titulēts, 
viņai nevarēja piedāvāt korektora darbu vai ko tādu. Tā bija ārkārtīgi 
veiksmīga situācija, ka Guntars Krasts arī varēja ietekmēt to, ka tieši viņa 
kļūst par direktori, jo tur bija lielas batālijas. Daudzi vēlējās ieņemt šo amatu. 
Tur bija klāt vēl tāds savs aprēķins, un tas pilnībā arī realizējās, ka šis institūts 
sabiedrībā ir intereses epicentrā un līdz ar to arī direktore nonāks uzmanības 
epicentrā. Visas avīzes bija pilnas ar intervijām, ko viņa ļoti atraktīvi prata 
sniegt utt. Tur bija arī drusku arī tā doma, ka tautai drusku jāiepazīst tas 
cilvēks un, šajā amatā strādājot, viņa to var darīt...”  

Ir pietiekami skaidrs, kurš iepotēja I. Ziedonim domu par savu 
piemērotību institūta direktora postenim. Un tā nu Latvijas Institūts izrādījās 
ļoti piemērots tramplīns ambiciozajai (jau 1999. gada pavasarī viņa paziņoja, 
ka Latvijas Institūts – iestāde, kam tā kā būtu vajadzējis rūpēties par Latvijas 
tēlu pasaulē, - piedalīšoties diskusijā par valodas likuma projektu) kundzei, 
kurai tālāko vēlmju īstenošanai ar vienu dzejnieku un vienu akadēmiķi, 
protams, bija par maz – lai cik „pareizos” posteņos viņi arī neatrastos. Taču 



„apstrādāto” skaits tobrīd jau bija daudz ievērojamāks – faktiski varēja runāt 
par desmitiem radošās inteliģences pārstāvju. Šī apstrādāšana publiski 
redzama kļuva brīdī, kad laikrakstā Diena 1999. gada 10. jūnijā parādījās 
inteliģences pārstāvju atklātā vēstule Saeimas deputātiem – pietiekami 
nozīmīgs dokuments, lai to citētu pilnībā: 

„Vērojot un līdzdzīvojot debatēm par Latvijas Valsts prezidentu, nākas 
secināt, ka neviena no partiju līdz šim izvirzītajām kandidatūrām neatbilst 
augstajiem kritērijiem, kas izvirzāmi valsts pirmajai personai. Mēs aicinām 
Saeimu to godīgi atzīt un Latvijas valsts interešu vārdā upurēt politiskās 
ambīcijas. Mēs aicinām politiskās sīkmanības un ekonomiskās lielmanības 
nogurdinātos deputātus nezaudēt uzticību Latvijas valsts ideāliem un 
nenovērtēt par zemu Valsts prezidenta lomu šo ideālu uzturēšanā un 
spodrināšanā.  

Mēs uzskatām, ka pie pašreizējās politisko spēku konstelācijas par Valsts 
prezidentu jākļūst ārpus partijām stāvošai personībai. Tai jābūt augsti 
izglītotai, Rietumu demokrātijas pieredzē sakņotai personībai ar cieņpilnu 
patriotisku un pilsonisku stāju.  

Tādu personību mēs varam piedāvāt.  
Latvijas Valsts prezidenta amatam mēs iesakām Vairu Vīķi-Freibergu – 

Latvijas Institūta direktori, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Kanādas Zinātņu 
akadēmijas locekli, Kanādas Psihologu apvienības prezidenti, Kanādas 
Sabiedrisko zinātņu federācijas prezidenti, Kanādas Zinātņu padomes 
vicepriekšsēdi. V. Vīķe-Freiberga ir arī Baltu studiju apvienības (AABS) 
prezidente, piedalījusies NATO zinātniskajās programmās, bijusi konsultante 
dažādām Kanādas valdības iestāžu un ministrijas speciālistu komisijām. 
Latvijā V.Vīķe-Freiberga visplašāk pazīstama kā izcila latviešu folkloras 
pētniece. Šeit iznākušas viņas grāmatas Dzintara kalnā, Saules dainas, 
triloģijas Trejādas saules pirmie divi sējumi u.c. darbi. Visas pasaules latvieši 
viņu pazīst kā spožu sabiedrisku darbinieci, kas publicējusi pāri par 150 
rakstiem un runām periodikā visos kontinentos. Šie raksti daļēji apkopoti arī 
Latvijā izdotajā grāmatā Pret straumi.  

V. Vīķe-Freiberga brīvi pārvalda angļu, vācu un franču valodu ne vien 
saziņas, bet arī kultūrkodu līmenī. Viņa spēj sazināties arī spāņu un portugāļu 
valodā. Agrā jaunība, kas pavadīta Marokā, devusi iespēju iepazīt arī arābu 
valodu un kultūru.  

Tādējādi V. Vīķes-Freibergas personā mēs redzam ar Rietumu pasauli 
visaugstākajā līmenī komunicēt spējīgu personību ar starptautisku autoritāti.  

V. Vīķe-Freiberga ir nesaraujami saistīta ar Latviju un neatkarīgas Latvijas 
ideju visu savu dzīvi. Kopš 80. gadu sākuma viņa bieži uzturas Latvijā, aktīvi 
piedalās Atmodas procesos un labi pazīst Latvijas situāciju gan sabiedriski 
politiskā, gan sociāli psiholoģiskā aspektā. Tādējādi V. Vīķes-Freibergas – 
eksakti izglītota un humanitāri ievirzīta cilvēka – personā mēs redzam 
personību, kas uz vispārcilvēcisku un demokrātisku vērtību bāzes ir spējīga 
konsolidēt un harmonizēt Latvijas sabiedrību.  

V. Vīķei-Freibergai piemīt cilvēciskais šarms, ilggadējais lektores un 
profesores darbs izkopis viņas runas dāvanas un argumentācijas spējas. Gan 
iekšpolitiski, gan ārpolitiski vērtējot, kā vispiemērotāko kandidāti Valsts 
prezidenta amatam mēs redzam un iesakām Vairu Vīķi-Freibergu. Mēs 



aicinām Saeimas deputātus izrauties no partijas interešu „krīta apļa” un 
raudzīties brīvas, demokrātiskas, humānas XXI gadsimta Latvijas nākotnē.”  

Vēstules parakstītāji bija akadēmiķis Pēteris Cimdiņš, dzejniece Māra 
Zālīte, aktrise Dina Kuple, režisors Oļģerts Kroders, psihiatrs Voldemārs 
Gulēns, komponists Imants Zemzaris, medicīnas zinātņu doktors, akadēmiķis 
Ilmārs Lazovskis, gleznotāja Džemma Skulme, rakstnieks Zigmunds Skujiņš, 
aktieris Juris Strenga, dzejnieks Imants Ziedonis, matemātiķis Andris Buiķis, 
teologs Vilis Vārsbergs, kora Kamēr vadītājs Māris Sirmais, diriģents, LMA 
profesors Imants Kokars, dramaturgs Pauls Putniņš, filozofe Maija Kūle, 
akadēmiķe Baiba Rivža, diriģents Edgars Račevskis, kultūras darbinieks Ojārs 
Zanders, profesors Gundars Ķeniņš-Kings un ārzemju latvietis Bruno Rubess. 

V. Vīķes-Freibergas oficiālajiem biogrāfiem par šo vēstuli viss bija skaidrs: 
protams, jau līdz tam viņas kā potenciālas Valsts prezidentes vārds bijis 
dzirdēts „gan tautas mutē, gan „smalko aprindu” un politisko partiju kuluāros 
un līdz ar to izskanējis arī masu medijos”, taču diemžēl vēl „samērā 
neobligātā tonī”. Savukārt stihiski un atkal ar sava veida dievišķā pirksta 
palīdzību tapusī vēstule bijusi ne vairāk, ne mazāk kā „konsekventa politiska 
izšķiršanās, sava veida izlēciens”, pat „zināms risks tās rakstītājiem un 
parakstītājiem, jo varas loģika ir nežēlīga un vienkārša - kas nav ar mums, tas 
ir pret mums”: gandrīz vai slepeni tās „parakstīšanas procedūra” notikusi 
Rīgas Latviešu biedrības namā, bet, „lai tā laikus nonāktu Preses namā un 
sasniegtu savu adresātu, rūpējās tautfrontietis un 7. Saeimas deputāts no 
Tautas partijas Jānis Škapars”. 

Cik tad patiesībā „stihiski” tapa slavenā vēstule, kurai saskaņā ar kārtējo 
pieglaimīgo oficiālās biogrāfijas nostādni pēc labākajiem padomju valsts 
standartiem cita pēc citas „sekoja atbalsta vēstules Vairas Vīķes-Freibergas 
kandidatūrai - gan individuālas, gan kolektīvi parakstītas”? Kas galu galā bija 
tās autors? (Loģisks jautājums – pat bijušais J. Zīgerista algotnis M. Ruks 
savā grāmatiņā par V. Vīķi-Freibergu ir spiests negribīgi atzīt: „Nezinu, kas ir 
šīs vēstules teksta autors...”) Un kad un kā galu galā pirmoreiz parādījās 
doma – nebūtu taču slikti, ja tieši šī kundze kļūtu par Valsts prezidenti? Un te 
nu pamatīgāk ieklausīsimies Mārā Zālītē: kādreizējā V. Vīķes-Freibergas 
uzticamības persona nu izskatās no viņas pietiekami distancējusies (vai 
distancēta), lai viņas stāstītajam tiešām varētu ticēt. 

- Kam tad īsti radās ideja, ka viņu vajag izvirzīt par prezidenti? 
- Tagad es jums pateikšu diezgan precīzi. Man tās piezīmes ir tik ļoti bez 

nevienas izsaukuma zīmes, vienkārši ierakstīts „Pie Grīnblata ar VVF”... Man 
šķita, ka es to uz mūžu atcerēšos, ka tās ir ļoti būtiskas sarunas, bet es tagad 
īsti nezinu, vai tas bija 2. jūnijā vai 2. septembrī... Bet es mēģināšu.  

Es skatījos savas piezīmju grāmatiņas un kaut ko atradu. Vajadzētu Mārim 
[Grīnblatam] pajautāt, jo es vairs īsti neatceros, vai tas bija 17. martā, kad es 
arī tikos ar Māri, vai tas bija 2. jūnijā, kad es arī tikos. Tad es tikos vēl kādas 
trīs vai četras reizes, bet man pirmā tikšanās bija 17. martā 1997. gadā, labu 
laiku pirms prezidenta vēlēšanām.  

Tā politiskā situācija bija tāda, ka acīmredzot gudrākajiem prātiem politikā 
jau toreiz bija skaidrs - ar nākamajām prezidenta vēlēšanām būs ļoti smagi. 
Jo tur tā mētājās tādas kandidatūras, bet vispār par to maz runāja. [Guntis] 
Ulmanis bija prezidents, viņam vēl bija vairāk kā gads, ko strādāt. Bet tajos 



politiskajos kuluāros jau, kā redzams, notika nākamā prezidenta meklēšana. 
Un es ierados pie Māra Grīnblata. Viņš mani uzaicināja. Un teica, ka viņam ar 
mani ir nopietna saruna. 

- Jūs bijāt labi pazīstami? 
- Jā, mēs ar Māri Grīnblatu bijām pazīstami arī jau ne no bērna kājas, bet 

no agras jaunības, jo viņš kā nekā bija filozofs. Neteiksim, ka tuvu pazīstami, 
bet pietiekami pazīstami. Ka viņam vajagot ar mani nopietni aprunāties. Es 
domāju - kādēļ gan lai neaprunātos ar gudru cilvēku? Viņš nāca klajā ar mani 
ļoti pārsteidzošu priekšlikumu. Viņš teica, ka viņš ir pilnvarots Tēvzemes un 
Brīvības valdes vārdā uzaicināt mani ļaut izvirzīt sevi kā prezidenta 
kandidatūru.  

Protams, man tas bija pārstigums, bet mana atbilde bija - man nebija 
jādomā. Man nevajadzēja laiku apdomāties. Es atbildēju, ka es jūtos ļoti 
pagodināta un tā tālāk, un tā joprojām, bet ka es sevi neuzskatu par 
piemērotu šim amatam, un minēju arī dažus iemeslus, un pats galvenais, ka 
man nav ne mazākās vēlēšanās ieņemt šo amatu. Bet ka man ir kolosāla 
kandidatūra. Daudz labāka, nekā viņš varētu iedomāties. Kad viņš bija 
dzirdējis manus argumentus, tad saprata, ka tie tiešām ir nopietni, ka tā nav 
kaut kāda tur klīrēšanās un koķetēšana. Un es viņam nosaucu Vairu Vīķi-
Freibergu.  

Māris Grīnblats [par viņu] bija dzirdējis atšķirībā no viena otra Krištopana 
un lasījis, un es viņam arī izstāstīju un raksturoju, pamatoju, kādēļ viņa būtu 
piemērota. Un apsolīju, ka es viņu apgādāšu ar literatūru. Un es tiešām 
aiznesu dažas grāmatas un runas. Tad pagāja kāds laiks, kamēr viņš ar to 
visu iepazinās. Es pieņemu, es to nezinu, bet es pieņemu, ka viņi arī partijas 
valdē to apsprieda. Man tika dots uzdevums noskaidrot, vai Vīķe-Freiberga 
būtu ar mieru. Tad mums bija saruna ar Vairu, tiešām neatceros vairs 
apstākļus, kā tas notika. Vaira to uzņēma lietišķi, bez īpaša pārsteiguma, ļoti 
racionāli uztvēra un teica – kāpēc gan ne. Tas ir liels izaicinājums, bet kādēļ 
gan ne.  

Turklāt apstākļu sakritība: viņa pensionējās, turklāt priekšlaicīgi, tur bija 
kaut kāda tīri finansiāli. Ir tāda sistēma, ka tad, ja tu to dari agrāk, tu saņem 
lielāku pensiju un principā viņas dzīvē radās jautājums. Respektīvi, viņa bija 
uz krustcelēm. Pati viņas Kanādas dzīve [viņu] nolika uz krustcelēm. Pēkšņi 
viņai nāca šāds piedāvājums, vispirms jau mans neoficiālais piedāvājums. 
Vispirms Grīnblats gribēja pārliecināties, vai vispār ir vērts ar viņu runāt. Tā 
bija ļoti strauja izšķiršanās. Ja Dievs tā ir lēmis, jo es esmu tagad uz 
krustcelēm un tieši tagad domāju, ko tagad darīt – atgriezties Latvijā, turpināt 
pētniecību, principā atgriezties Latvijā, bet ko Latvijā darīt? Tad, kad viņa bija 
piekritusi tam, ka viņa varētu kandidēt, kādēļ ne. Ņemot vērā, ka iespēja nav 
sevišķi liela.  

Mēs jau tad sapratām, ka ir svarīga šī alternatīvā kandidatūra, salīdzināt ar 
citiem kandidātiem, pat ja viņu neievēl. Bet lai viņu salīdzina ar Anatoliju 
Gorbunovu, ar Raimondu Paulu, ar kas tur vēl bija, Vairu Paegli. Respektīvi, 
arī uz tādas nots, vēl galīgi neliekot kroni galvā, mēs jau abas devāmies pie 
Māra Grīnblata, un manā klātbūtnē Māris Grīnblats oficiāli bildināja Vairu, vai 
viņa ir ar mieru kandidēt par prezidenti. Viņa teica, ka ir ar mieru. Saruna bija 
ļoti īsa. Kas notika tālāk? Tie, kas domā, ka tas viss tā pats no sevis, baigi tā 



sakrita lodītes visos iedobumos, maldās. Es jums tagad gribu izstāstīt, kāds 
darbs tika ieguldīts, lai tas viss notiktu.  

- Vaira Vīķe-Freiberga darbojās Latvijas Institūtā līdz pat nākamā 
gada prezidenta vēlēšanām... 

- Kāda bija tā doma? Tā doma bija tāda, ka mēs prognozējām, vērojot 
partiju konfigurāciju, ka partijas nevienosies par prezidentu. Un tās šances 
izvirzīt... Tā mēs modelējām situācijas, kādās tās šances varētu kļūt reālas. 
Un tiešām prognozējām to, ka partijas nesadalīs savā starpā. Tas, ka būs otrā 
kārta, bija pilnībā paredzams, skatoties to visu. Pret Latvijas ceļu tobrīd bija 
ļoti liela opozīcija. Tautā un arī Latvijas ceļā mēģināja pierunāt Gorbunovu, lai 
viņš kandidē. Gorbunovs ļoti godīgi un publiski, manuprāt, tā bija Dienā 
publicēta vēstule, rakstīja, ka viņš nekandidēs. Ka viņš jūt, ka nebūtu labi 
viņam tā, ka viņš tomēr iepriekšējā tajā visā, iepriekšējā okupācijas režīma 
galvenais ideologs. Un viņš to saprata, ka viņam nav morālu tiesību to darīt. 
Un viņš atteicās principā.  

Kad tuvojās tas brīdis, arī Latvijas ceļš saprata, ka ne ar vienu citu 
kandidatūru... Birkavs taču vēl kandidēja, Birkavs nekad nav bijis populārs ne 
politiķu aprindās, viņi saprata, ka ar Birkavu cauri neies, un viņi pierunāja 
Gorbunovu kandidēt. Un Gorbunovs kandidēja. Un šinī mirklī mēs, šitā 
sazvērnieku grupa pēdiņās, sapratām, ka tas ir visbīstamākais pretinieks. Un 
ne tikai tādēļ, ka viņš ir pretinieks Vairai, bet tādēļ, ka viņš daudziem 
cilvēkiem... Inteliģencē jau šitas viss vārījās, visa Rakstnieku savienība par to 
vien runāja, vienkārši man bija tuvākas attiecības ar šiem politiķiem un caur 
Imantu Ziedoni. To nevarēja lielā barā - šito pārrunāt. Tur bija jāievēro tāda 
konfidencialitāte, lai to nebazūnē pa visām malām. Jo līdz šim viss bija 
kārtībā, jo neviens neuztvēra Freibergas kandidatūru nopietni.  

- Vai tad viņas vārds vispār kaut kur skanēja pirms tam? 
- Par visu pēc kārtas. Es vispirms pabeigšu par Gorbunovu. Tagad 

parādījās, ka Gorbunovs kandidēs. Gorbunovam jau cilvēciski nav nekādas 
vainas, man arī padomju laikā bija nācies tikties, un es neteiktu nevienu sliktu 
vārdu par viņu kā par cilvēku. Bet man bija pilnīgi nepieņemama tā doma, ka 
tādā veidā mēs speram soli atpakaļ, nevis uz priekšu. Ka mēs neredzam citu 
līderi kā tikai bijušo. Kas reprezentē, gribi vai negribi, veco režīmu. Kas būs 
īstenībā liels kauns Eiropas sabiedrībā, ka Latvijas prezidents būs bijušais 
centrālkomitejas ideoloģiskās daļas vadītājs. Nevar stādīties priekšā, kā viņš 
vispār sarunāsies ar demokrātisko pasauli. Nu, tas bija pilnīgs nonsenss. No 
domājošiem cilvēkiem tas bija pilnīgi neiespējami.  

Tad es, sakopojot visu viedokļu esenci, uzrakstīju atklātu vēstuli 
Anatolijam Gorbunovam Dienā. Apmēram to, ko jums teicu, es arī tajā vēstulē 
to uzrakstīju. Arī pārmetu Gorbunovam, ka viņš maina savu viedokli, ka es ļoti 
cienīju viņa iepriekšējo viedokli, ka šis, ka viņš maina, ka tas neliecina viņam 
par labu, un ka viņam nav morālu tiesību kļūt par Latvijas prezidentu. Pēc 
tam tika publicēta Karinas Pētersones pretvēstule, kur kaunināja mani, kādēļ 
es tā daru... 

Tālāk notika pirmā kārta, kad neviens... Kad viņu [V. Vīķi-Freibergu] 
nosauca no tribīnes, - laikam otrajā kārtā. 

- Bet kādēļ ne pirmajā? 
- Es domāju, ka tas bija taktisku apsvērumu dēļ.  



- Un kas to taktiku izdomāja? 
- Nu, šitie te, ko es... 
- Bet kādēļ Juris Bojārs viņu ieveda? 
- Jā, es pateikšu, kādēļ Bojārs. Tas vispār ir kuriozs, es uzskatu. Bet nu 

Dievs ar viņu. Es varbūt tās politiskās aizkulises tobrīd pārzināju, bet šobrīd 
man tas ir pagaisis. Bet tad bija skaidrs, ka tad, ja viņu [V. Vīķi-Freibergu] 
nosauks pirmajā kārtā, viņu izbalsos tāpat kā visus citus. Bija jātaupa uz 
pēdējo brīdi. Tā arī notika. Būtībā, ja teiktu lielīgi, tad teiktu – prognozējami. 
Ja teiktu godīgi, tad – cerējām. Īstenībā cerējām, ka pirmā kārta izgāzīsies, 
un tad Tēvzeme un Brīvība nāks klajā ar kandidatūru.  

Bet pirms tam tātad pirmā kārtā... Pirms tam taču bija šī inteliģences 
vēstule. Šo atklāto vēstuli rakstīju es, saskaņojot ar Imantu Ziedoni. Un 
savukārt Imants Ziedonis to sarunāja ar Sarmīti Ēlerti, ka viņa to publicēs. 
1999. gada 10. jūnijā Dienā bija publicēta šī vēstule ar apmēram šādu domu, 
ka, vērojot prezidenta kandidātu izvirzīšanu un tās personālijas, mēs, 
inteliģence, redzam, ka neviens no viņiem īsti neatbilst tām kvalitātēm, ko 
mēs vēlētos redzēt prezidentam. Ka mēs aicinām Saeimu to godīgi atzīt un 
nebaidīties iesaistīt bezpartejisku kandidāti no malas, ka mums – inteliģencei 
ir tāds kandidāts. Un tā ir Vaira Vīķe-Freiberga. Un tad mēs, protams, 
uzskatījām, un galvenais, ka ne visu. Mēs ar Imantu sēdējām Jumavas 
kafejnīcā ar to tekstu, ko es biju uzrakstījusi, un domājām, vai nav par daudz 
visu to viņas labumu, to nopelnu. Jā, bet, paklau, pusi no tā es vispār neesmu 
nosaukusi, tikai to pašu būtiskāko. Nolēmām, ka atstāsim visu to, lai tomēr 
zina, ka tā ir... 

- Kāpēc bija vajadzīga šī vēstule? 
- Šī vēstule bija vajadzīga, lai... nu, kā, tas bija spiediens. Tas bija 

sabiedrības spiediens uz Saeimu. Šodienas politiskajā terminoloģijā tas bija 
sabiedrības spiediens uz Saeimu. Toreiz mēs vēl neoperējām ar tādiem 
jēdzieniem. Mums nelikās, ka mēs kaut kā spiežam. Nebija tādas 
terminoloģijas. Mēs vienkārši ar sirdi un dvēseli, pilnīgi, mums nebija, 
iedomājieties, Imantam Ziedonim vai Mārai Zālītei, tiem cilvēkiem, kas 
parakstīja, mums nebija nekādu savtīgu interešu. Mēs vēlējāmies, lai Latvijai 
ir vislabākais prezidents no iespējamiem. Un bija pilnīga, simtprocentīga 
pārliecība, ka tā ir Vaira Vīķe-Freiberga. Un mums bija svarīgi šo inteliģences 
viedokli paust plašā sabiedrībā, lai tas atbalsts bija ļoti liels, cilvēki pēc tam 
ļoti atsaucās, un Dienai noteikti tas arhīvā ir, ka, jā, mēs arī tā domājam, mēs 
atbalstām utt., utt. Tas bija ļoti būtisks arguments. 

- Ar to vien, ka Tēvzeme otrā kārtā viņu izvirzīja, bija par maz? 
- Redz, tēvzemiešiem bija, uz ko atsaukties: tā ir intelektuāļu izvirzīta 

kandidatūra. Viņiem bija aizmugure. Turklāt inteliģence bija tolaik, kā lai saka, 
tomēr tautā cienīta un respektēta. Vairums no tiem cilvēkiem, kas to 
parakstīja. Pilnīgi to viedokli ignorēt būtu bijis grūti.  

- Un Bojārs?  
- Ar Bojāru ir tā, ka pēc tam, kad vajadzēja balsot, bija divi balsojumi. 

Pirmais bija 50 pret 50. Tajā brīdī, - to es nepārzinu, bet partijas tur jau 
taisīja kaut kādas savstarpējās rebes. Manas aizdomas ir tādas, ka 
sociāldemokrāti bija ieinteresēti, lai prezidents nenāktu ne no Latvijas ceļa, ne 
no Tautas partijas. Līdz ar to viņi metās uz vienu roku; viņi paši nevarēja 



neko cerēt, kā krievi saka – draudzējās pret, nevis draudzējās par Vairu Vīķi-
Freibergu ar Tēvzemi, un pēc tam Tautas partija jau ar’ „uzmeta” savu 
kandidātu, kad juta, ka tur nebūs. Sociāldemokrāti acīmredzot kaut ko 
izrēķināja, ka viņiem tas ir izdevīgi. Un līdz ar to arī tās sociāldemokrātu balsis 
jau pie balsošanas bija svarīgas. Es domāju tāpēc Bojārs - viņš jau nebija 
Saeimas loceklis - aizmetās uz Saeimu un tupēja tuvumā, lai varētu, tā teikt, 
ievest Vairu Vīķi-Freibergu kā prezidenti un nostiprināt tautas apziņā mītu, ka 
viņam ir jelkādi nopelni šajā ziņā... 

 
Bet varbūt tomēr Māra Zālīte kaut ko traktē pa savam? Kāpēc lai mēs 

ticētu viņai vienai? Tad uzklausīsim vēl vienu „sazvērnieku” – Māri Grīnblatu. 
- Tad kas pēc būtības ieveda Vīķi-Freibergu Saeimā? 
- Es varu izstāstīt to, ko es zinu. Neapšaubāmi, pirmā doma par prezidentu 

radās vienu gadu iepriekš. Es domāju, ka tas bija iepriekšējā gada maijā vai 
jūnijā. Saeima aktīvi strādāja. Tātad bija trīs sarunas, kas notika viena 
mēneša ietvaros. Pirmā man bija ar Māru Zālīti. Negribu teikt, vai tā bija 
mana iniciatīva vai ne, es pieņemu, ka mums bija kaut kāds iemesls par kaut 
ko runāt, jo es viņu pazinu vairāk kā publisku personu, ne tik daudz personīgi. 
Es ar viņu tikos un teicu apmēram šādi: Zālītes kundze, vēl gads līdz 
prezidenta beigām. Ulmanis ir strādājis. Mēs viņu pirmo reizi neatbalstījām, 
otrreiz pat atbalstījām, jo viņš likās labāks nekā pārējie, kas likās galīgi 
nejēdzīgi. Ir bijušas pozitīvas, nepozitīvas īpašības, un skaidrs, ka būs jauns 
prezidents, un mans ieskats ir, ka personai, kas tai pilī, nevajadzētu būt 
personai, kas sēž ļoti tuvu kādam partijas kodolam vai ekonomiskajam 
grupējumam, - labāk kāds neitrāls cilvēks.  

Es teicu – ja nu sagadīsies tā, ka nākamajā Saeimā būsim pārstāvēti arī 
mēs, tad mana prognoze ir tāda, ka divas partijas nevarēs vienoties par 
prezidenta ievēlēšanu. Es neticu, ka 51 balss Saeimā būs divām partijām. 
Mana prognoze - ka trīs. Līdz ar to es redzu situāciju tādu, ka trīs partijas 
visticamāk nevarēs vienoties ne par vienas partijas politisko kandidātu, jo, ja 
būtu tā, ka rudenī vēlē Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu un Valsts 
prezidentu, tad nebūtu nekādu problēmu vienoties trijām partijām, ka Valsts 
prezidents būtu ļoti politisks, teiksim, kāds bijušais ministrs vai deputāts.  

Bet, tā kā ir vairāk nekā pusgads - novembrī apstiprina Saeimas 
priekšsēdētāju un Ministru prezidentu un tad ir astoņi mēneši līdz Valsts 
prezidentam, - es domāju, ka vienošanās nekādas vairs spēkā nebūs, un līdz 
ar to mana prognoze ir tāda, ka kandidāti, kas uzticīgi partijām, netiks 
ievēlēti, līdz ar to varētu būt kāda neitrāla persona, nu, kāds kultūras vai gara 
darbinieks, varbūt pat no latviešu trimdas. Un, ja virzīs politiskā partija kaut 
kādu bezpartejisko, tad pārējie to uztvers kā viņu piederīgo un teiks: „Reku ir 
jūsējais!” – un tiks pielikta birka klāt. Es teiktu, ka bija ideja, lai nāk no vides, 
kas nav gluži politiska, un tad tie ierosina kādu citu. Viņa teica: es par to 
padomāšu.  

Pēc nedēļas vai pēc divām mēs tikāmies vēlreiz, un viņa teica, ka 
piemērota kandidāte būtu Vaira Vīķe-Freiberga. Tas man nebija ļoti liels 
pārsteigums, - es uzvārdu biju dzirdējis, bet nebiju domājis, ka Zālītei būtu 
kādas īpašas simpātijas vai antipātijas pret viņu. Es to vienkārši nezināju. Man 
iedeva vairākus rakstus. Tur bija latviešu kultūra, trimda un dažādi temati, lai 



es saprotu, kas tā ir par personu. Tad 1998. gada jūnijā, katrā gadījumā 
Saeima vēl strādāja, Vīķe-Freiberga bija Rīgā, un tad mēs trijatā runājām. Es 
viņu pirmo reizi redzēju. Viņa neizraisīja ne mazāko šaubu, ka viņa varētu būt 
kandidāte. Es biju paredzējis, ka viņa šaubīsies, klīrēsies, bet nē, - viņa tam 
uzreiz piekrita. Viņa bija par to bija domājusi iepriekš, ka viņa tāda kandidāte 
varētu būt. Viņa bija samērā runīga, kas mani mazliet pārsteidza.  

Mēs runājām par dažādām lietām, par to, ka viņas darbībai turpmāk 
vajadzētu būt saistītai ar Latviju. Tā drīzāk bija Māras Zālītes ideja nekā mana 
vai viņas. Viņai tika piedāvāts, es neatceros, kurā brīdī, bet viņai tika 
piedāvāts vadīt Latvijas Institūtu, kas būtu viņai piemēroti, ņemot vērā viņas 
izglītību, interesi un tā tālāk. Tas notika tajā laikā, kaut kā izdevīgi sakrita, 
bet, kā tas process tika virzīts, varbūt Zālītes kundze atceras to labāk - par to 
institūtu. Bet mēs tā runājām, ka viņa būtu gatava braukt uz Latviju, un viņa 
saprata, ka ir svarīgi, ka nebūs jāierodas pēdējā brīdī.  

Tad noslēgumā teicu, ka šai sarunai ir jāpaliek pēc iespējas konfidenciālai, 
jo, ja kāds iedomāsies, ka viņas virzīšana ir saistīta ar mani, vai, Dies pasarg, 
ar mūsu partiju, tad tas vairs nebūs neitrāli, un to jau jebkurš saprot. Pēc tam 
gada laikā nebija ne pušplēsta vārda, ka tāda saruna ir bijusi, no kā es, atklāti 
sakot, arī baidījos, jo tad jau kaut kāda politiska birka tiktu piekārta. Arī mūsu 
partijā es par to nerunāju. Par to zināja vēl labi ja viens cilvēks - no Tautas 
frontes, ticamākais. 

- Jūs pat valdē neapspriedāt? 
- Nekur. Nu priekš kam? Tur visa prese ir klāt. Tur desmit vai divdesmit 

cilvēku ir klāt, tur viss tiek atreferēts. Esmu pārliecinājies desmitiem reižu no 
senākiem laikiem, ka visas slepenās lietas tūlītās tiek izstāstītas. [Jānis] 
Straume ne, Straume ir mazrunīgs cilvēks, viņš tās lietas patur pie sevis, bet 
ir daudz cilvēku. Es domāju, ka par to runāt nevajadzētu, un tāpēc es arī 
nerunāju. Tā ka gada laikā par to būtisku sarunu nebija. Es savu kandidatūru 
paturēju pie sevis. Mums katram [katrai partijai] bija sava oficiālā kandidatūra 
– mums Jānis Priedkalns un, un... 

- Kāpēc? 
- Kāpēc mums bija savs kandidāts? Pirmām kārtām, katrai partijai bija 

savs kandidāts, un nekādas kompromisa sarunas nenotika, protams. 
- Kāpēc uzreiz ar Vīķi-Freibergu neizgājāt? 
- Viņa būtu izgāzta. Viņa būtu uztverta kā vienas partijas kandidāts. Bija 

plānots, ka viņa tiks izvirzīta tikai tad, kad partijas būs parādījušas gan sev, 
gan saviem biedriem, ka viņu kandidāti nevar tikt ievēlēti. Neapšaubāmi. Es 
domāju, ka tie, kas bija tajā procesā vistuvāk, sapratīs, ka nevar uzrakstīt 
nākošo skaitli, kamēr viens skaitlis nav parādīts līdz komatam.  

Es pieļauju, ka vēlēšanu dienā man bija kāda saruna ar... nu jā, tad jau 
sociāldemokrāti bija ievēlēti Saeimā, Juri Vilcānu. Viņš ir mans paziņa no 
Padomju laikiem, mēs esam mācījušies vienā fakultātē, kaut arī ne vienā 
kursā, un strādājuši vienā celtnieku vienībā. Es sapratu, ka viņiem kaut kādi 
kontakti ar Vīķi-Freibergu ir bijuši. 

Tad bija arī kāda maza replika presē, ko bija parakstījusi Māra Zālīte un 
vēl kādi desmit kultūras un inteliģences darbinieki, kuri ierosināja virzīt Vīķi-
Freibergu. Tas nebija no tiem uzsaukumiem, kurus paraksta parasti 150 
cilvēki. Ļoti pieticīgā formā, un apakšā nebija plašas kampaņas. Bija labi, ka 



šo ideju piedāvā kultūras darbinieki, nevis virza politiķu kopa. Saeimā, es 
domāju, līdz tam lielu sarunu nebija.  

Apmēram dienu vai divas pirms prezidenta vēlēšanām Jānis Straume mani 
informēja, ka viņam no Tautas partijas ir zināms, ka viņi apsver iespēju izvirzīt 
Ojāru Kalniņu. Es atceros, ka mēs bijām Straumes kabinetā, es palūdzu, lai 
savieno ar viņu, un teicu: „Ojār, tā un tā. Šeit ir runa par to, ka varētu būt 
prezidenta vēlēšanas. Mana prognoze ir tā, ka pirmajā kārtā nevienu 
neievēlēs. Vai ar jums ir runāts par kandidēšanu?” Viņš teica: „Jā, tāda runa ir 
bijusi.” „Tas ir ļoti interesanti, vai jūs pats tam arī piekrītat?” Viņš teica: „Jā.” 
„Ā. Nu, tad te ir nopietns kandidāts, ņemsim to vērā.” Un es vēl prasīju: „Vai 
jūs varat būt Rīgā, kad notiek vēlēšanas?” Viņš teica: „Nē, tik ātri uz Rīgu es 
tikt nevarēšu.” „Jā, tas ir mīnuss,” es teicu. „Bet tas nevar būt izšķirošais.”  

Tas, kas notika vēlēšanu dienā, - sākās konsultācijas gan ar Tautas 
partiju, gan ar sociāldemokrātiem kaut kur ap pusdienas laiku par to, kā var 
notikt tālākā virzība. Sociāldemokrāti izkrita vieni no pirmajiem, tad izkrita 
Paegle, tad izkrita Gorbunovs un palika tikai Pauls. Bija norunāts, ka sēde 
atsāksies sešos. Tai brīdī notika runas par tālāko procedūru. Divdesmit pāri 
pieciem atnāca ziņa, ka Pauls atsaucis savu kandidatūru pēdējā balsojumā. 
Laikam saprata, ka labāk būtu nebalsot, nekā, ka balsu nepietiek.  

Un tad notika vienošanās, kas bija būtiska. Biju es un Jānis Straume, no 
Tautas partijas – Andris Šķēle un Gundars Bērziņš, no sociāldemokrātiem – 
Juris Bojārs un Egils Baldzēns. Mēs pa dienu bijām runājuši, tāpēc nebijām 
galīgi nesagatavoti. Tika panāktas divas vienošanās. Bija skaidrs, ka ceļš 
prasīs pauzi līdz kādai pirmdienai, otrdienai. Šķēle toreiz laikam teica - 
kategoriski nē, mēs tam nekādi nevaram piekrist, viņi noteikti pa tām 
brīvdienām savāks jaunus variantus. Mēs nolēmām dot viņiem divas vai trīs 
stundas un sešos ierosināt nākamo sēdi sākt jau deviņos. Noteikt vienu vai 
divas stundas kandidātu iesniegšanai ar domu, ka mums kandidāts ir, un kam 
nav, tam nav – paši vainīgi. Tā doma tika izteikta, ka sēdi jāsasauc šodien un 
otrreiz jābalso par kandidātiem.  

Manuprāt, Šķēle teica apmēram šādus vārdus: mēs varētu atbalstīt gan 
Ojāru Kalniņu, gan Vairu Vīķi-Freibergu, lai nebūtu strīdu, mums galvenais ir 
vienoties pret Latvijas ceļu. Nebija doma, ka mēs vienojamies par kandidātu, 
kuru būtu rūpīgi izpētījuši. Tā tas noteikti nebija. Mums svarīgi bija nepieļaut 
Latvijas ceļa kandidāta ievēlēšanu.  

- Vienalga, ka tik ne Latvijas ceļš? 
- Tas bija centrālais jautājums. 
- Vīķe-Freiberga vai Kalniņš, tas nebija svarīgi? 
- Citu kandidātu jau nebija. Trešā kandidāta nebija. Es teicu, ka mēs 

varam piekrist gan Vīķei-Freibergai, gan Kalniņam. Sociāldemokrāti teica, ka 
viņi labāk izvēlas Vīķi-Freibergu, jo man tai dienā koridorā bija saruna ar Egilu 
Baldzēnu, un viņš teica: „Mēs uzskatām, ka Ojārs Kalniņš ir pārāk oranžs un 
pārāk pietuvināts Tautas partijai.” Es teicu, ka mums nav problēmas, jo es 
esmu runājis tikai ar Vīķi-Freibergu, bet ar Ojāru Kalniņu tikai tā, pieklājības 
pēc. Man pret viņu nekādu īpašu pienākumu nebija. Mēs ar Šķēli teicām - jā, 
ka mēs tam piekrītam. Šķēle netielējās par to jautājumu. Sociādemokrātiem 
bija izšķirošā loma tai nozīmē, ka tad, ja arī viņi būtu pateikuši, ka viņiem 
vienalga, būtu sākusies kaut kāda izvērtēšana. Tad es, protams, būtu teicis, 



ka ar Vairu Vīķi-Freibergu esmu runājis ilgāk un man viņa šķiet piemērotāka. 
Tā pusstundas laikā starp pieciem un sešiem tika izlemts šis jautājums. Ātri, 
varbūt ne pārāk demokrātiski. 

Un tad noskaidrojās, ka kādam jākārto tie papīri. Iespējams, ka Bojārs 
uzņēmās kaut kādu signālu došanu Vīķei-Freibergai, lai viņa steidzīgi ierodas 
Saeimā. Es šīs tehniskās nianses ne pārāk labi atceros. Mēs ļoti ātri 
parakstījām iesniegumu par viņas izvirzīšanu. Vajadzēja lapu ar viņas 
parakstu. Tas tajos laikos bija tik nebirokrātiski, ka prasīja desmit, 
piecpadsmit minūtes. Prezidenta kandidātu varēja izvirzīt viens deputāts, bet 
mēs, loģiski, parakstījāmies vairāki. Pēc tam notika mūsu frakcijas sēde, kurā 
es informēju par jauno situāciju.  

- Vai jums tobrīd bija pārliecība, ka viņa varētu būt laba 
prezidente? 

- Viņa bija kultūras darbiniece, viņai nebija politiskās pieredzes, viņa 
nebija saistīta ne ar vienu politisko partiju un nevienu ekonomisko 
grupējumu. Viņa bija izglītots cilvēks, es neredzēju nekādu problēmu viņas 
spējai izteikties, par kaut ko runāt. Viņai nebija politiskas pieredzes, bet 
Guntim Ulmanim 1993.gadā arī nebija nekādas politiskās pieredzes, viņš 
nebija Augstākajā Padomē, viņš nebija aktīvi darbojies Tautas frontē, viņam 
bija pieredze tikai Kārļa Ulmaņa fonda vadīšanā.  

Cik bija tā Bojāra ievešana... Es domāju, ka viņš brīvprātīgi uzņēmās 
atvest Vīķi-Freibergu līdz Saeimai. Droši vien tā bija. Man bija viņas telefons 
no Latvijas Institūta. Kādu dienu vai divas pirms tam es ar viņu sazvanījos par 
kādu tīri tehnisku jautājumu. Bet ļoti ciešu kontaktu es neuzturēju.  

Tur bija interesanta situācija. Pirmajā kārtā bija tieši piecdesmit balsis. 
Balsu skaitīšanas komisija ilgi nenāca ārā. Es pat iegāju pie viņiem iekšā. 
Kristiāna Lībane teica, ka piecdesmit balsis ir pilnīgi noteikti, bet vienai zīmei 
ir nosvītrots vārds vai uzvārds. Mēs izlēmām, ka tik būtiskā jautājumā nevar 
riskēt, un nākamajā balsojumā jau bija piecdesmit trīs balsis. Ap pusnakti 
Vīķe-Freiberga tika ievēlēta. Es atceros, ka viņa ienāca zālē un visi piecēlās 
kājās, izņemot Latvijas ceļu. Viņi palika sēžot ļoti neapmierināti ar to 
rezultātu. 

- Bet vai jūs arī Mārai Zālītei piedāvājāt kļūt par prezidenti? 
- Tā varēja būt tāda zondējoša saruna kontekstā ar kultūras darbinieku. Ja 

viņa būtu izrādījusi interesi, tad es būtu virzījies savādāk... 
 
Visbeidzot, enerģiskās kundzes jau ļoti laikus izteiktu interesi par tieši 

vienu un ļoti konkrētu amatu atzīst arī Juris Bojārs - viņas oficiālais „ievedējs 
Saeimā” (kas gan lielā mērā tā notika tikai tāpēc, ka viņš izrādījās vienīgais, 
kurš „pieteicās” uz šo lomu). 

- Tad kā - vai tā bija jūsu ideja virzīt Vairu Vīķi-Freibergu 
prezidentes amatam? 

- Grūti pateikt. Tagad jau visādas fantāzijas ir. Inteliģence viņu virzījusi un 
kas tik viss. Nu, kāda inteliģence ko var virzīt Saeimā?! Savācieties, 
inteliģence, un virziet kādu Saeimā! Kurš ir ievirzīts? Neviens nav. Tā ka tā 
lieta bija ļoti praktiska un skaidra. Mums, sociāldemokrātiem, toreiz bija 
pietiekami liela frakcija Saeimā. Un bija skaidrs, ka neviena grupa nebalsos 
par otras grupas kandidātiem. Bija jāmeklē risinājums, un man bija risinājums 



skaidrs tanī ziņā, ka var ievēlēt kādu, kas nepārstāvēs nevienu partiju. 
Jāmeklē pietiekami tāda ja nu ne izcila, tad vismaz personība, kam būtu 
pietiekams intelekts.  

Pirms tam Vaira Vīķe-Freiberga bija atnākusi pie manis. Viņa tad bija 
ievēlēta par Latvijas Institūta direktrisi...  

- Pati atnākusi? Kāpēc? 
- Es to galīgi nevaru pateikt – kāpēc, bet viņa bija sadomājusi pie manis 

atnākt pakonsultēties. Man toreiz institūts bija pilnā uzplaukumā, par partiju 
es nerunāju, partija arī bija pilnā uzplaukumā tajā laikā. Man viņa tad atstāja 
gudras, rezervētas, inteliģentas sievietes iespaidu. Es tā padomāju, ka viņa 
varētu būt labs kandidāts. Es parunāju ar savu partijas valdi, nu, ne valdi, bet 
ar tiem deputātiem, kas bija Saeimā. Tur nu reaģēja kā nu kurais. Viens – 
precīzi, kas arī nobalsoja pret. Tas ir [Jānis] Ādamsons. Viņš tur vēlāk visādi 
taisnojās.  

Tad, kad mēs Anatoliju Gorbunovu izgāzām un visus tos pārējos Latvijas 
ceļa kandidātus, tad [Kristāna] Lībane pilnīgi satracināta pienāca man klāt, 
notvēra [Egīlu] Baldzēnu un teica – mēs taču jums samaksājām, kāpēc jūs tā. 
Mēs pēc tam noskaidrojām, ka tā maksa ir bijusi 11 tūkstoši. Tas bija tā. To 
nevarēja nekur piesiet... 

Pirmais, ko es darīju, - es aizgāju aprunājos ar Grīnblatu. Grīnblats man tā 
mīklaini teica, ka viņš jau ir runājis ar Vairu. Vai tā ir taisnība vai ne, to es 
nevaru pateikt. Bet man izdevās viņu pierunāt. Tas, ko viņi virzīja, – kaut 
kādu Amerikas latvieti. Es teicu – neviens ne par vienu nebalsos. Tas ir 
skaidrs. Jāņem neitrāls kandidāts, kas nav ne no vienas partijas. Jo kāda 
toreiz bija situācija. Toreiz Latvijas ceļš bija tas visvarenais. Viņu rokās ir viss. 
Viņi, ko grib, to ieliks, ko grib, to noņems. Un tādā veidā. Es saku, nu, bišķi 
jāapgriež tam Latvijas ceļam…  

Grīnblats piekrita, un mēs vienojāmies, ka sākumā laidīsim katrs savu 
kandidātu. Mūsu kandidāts bija Arnis Kalniņš, akadēmiķis, ļoti goda vīrs. Viņš 
lielu darbu Saeimā izdarīja. Viņš beidza savu darbu Saeimā ar to, ka sāka jau 
virzīt rapša projektu. Un tas aizgāja. Vienojāmies, ka katrs pa priekšu virzīsim 
savējos, paskatīsimies, kā nu tur iet. Bija skaidrs, ka nevienu neievēlēs. 
Nevienu arī neievēlēja. Otru Vairu [Paegli] arī neievēlēja no Tautas partijas. 
Pēc Grīnblata es aizgāju aprunāties ar Šķēli. Protams, nekad nav īpašu baudu 
sagādājušas sarunas ar Šķēli. Bet lieta spiesta. Ko tur darīt. Šķēle bija ļoti 
apķērīgs. Viņš saprata – ja izgāzīs Latvijas ceļu, tas stipri samazinās viņu 
reitingu. Šķēle bija aprēķinājis, ka tad vajadzētu nokrist Latvijas ceļam 
[valdībai]. Un nokrita arī. Viņi paši… Tāpēc, ka neuzvarēja vēlēšanās, viņi 
uzreiz sakāvās, kas vainīgs. Vainu uzgrūda Krištopanam. Noņēma Krištopanu. 
Es tās detaļas neatceros, bet Krištopana valdība krita. Latvijas ceļš nedabūja 
prezidenta vietu, valdība krita. Un Šķēle uztaisīja savu valdību, veikli 
kombinējot. Tāda bija tā tehnika.  

Balsošana gāja ilgi, jo viņi tur virzīja arī Raimondu Paulu. Un mēs drusku 
atbalstījām arī Paulu, bet ne par daudz. Mēs saskaitījām balsis, lai, nedod 
Dievs, viņu neievēlētu. Viņu tāpat nebūtu ievēlējuši. Un tad pašās beigās jau 
Ingrīda Ūdre gribēja kandidēt, tie jau bija joki. Un beigu beigās Vairu Vīķi-
Freibergu ievēlēja.  



- Viņas ierašanās Saeimā arī ir daudziem atmiņā. Jūs toreiz 
nemaz nebijāt Saeimas deputāts... 

- Redziet, jā, bet man ir mūža caurlaide Saeimā. Es biju Augstākās 
Padomes deputāts, kas balsoja par neatkarību. Tā ir tā mūža caurlaide. Es jau 
viņu speciāli vedu pats. Tā nelietība, kas ir notikusi uz mūsu politiskās 
skatuves, īpaši tad, kad notiek cīņa par šādām lietām, - es nezinu, tur varēja 
visu kaut ko izdarīt ar to Vairu Vīķi-Freibergu. Viņi jau nedomāja, ka to ievēlēs 
- Latvijas ceļš. Viņi neticēja. Citādi būtu sasolījuši lielāku naudu.  

Tāpēc viņa bija tieši fiziski jāieved iekšā, lai viņu nekur nenomušītu. Jūs 
atceraties, cikiem ir lapsenes iekodušas tajā laikā? Iekož lapsene, beigts 
cilvēks. Divi vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji nošāvās. Jauni cilvēki. Kāpēc? 
Sakiet! Nu, tur ģimenes problēmas? Muļķības! Viens no viņiem pilnīgi bija ar 
skaidru galvu.  

Tad, kad tā balsošana jau gāja ļoti karsti, tad mani sazvanīja Krištopans 
un teica – ja es šitā, tad viņi izmetīs Gundaru [Bojāru] no prezidija laukā. Kad 
viņi man tā piedraudēja, tad es teicu, es jums tādu joku tagad uztaisīšu, ka 
jūs aizmirsīsiet, ka jūs gribējāt Gundaru no prezidija mest laukā. Nākamajā 
dienā aiztipināju uz prokuratūru un uzliku [ģenerālprokuroram Jānim] 
Skrastiņam uz galda iesniegumu, ka mani, pirmkārt, gribēja nopirkt, otrkārt, 
draudēja. Nu, bet Skrastiņš bija no tās pašas komandas cilvēks. Sistēmas 
cilvēks simtprocentīgi.  

- Un kā tieši jūs atvedāt Vairu Vīķi-Freibergu uz Saeimu? 
- Es nekad nepievēršu uzmanību sīkumiem. Tie nav svarīgi. Dzīvē ir 

svarīgas būtiskas lietas.  
- Jūs viņai piezvanījāt, teicāt - es jums aizbraukšu pakaļ? 
- Pirms tam jau bija sarunāts tikšanās laiks, un es viņu ievedu iekšā.  
- Tas ir – viņa ar jums jau bija sarunājusi, kur un kā jūs 

tiksieties? 
- Tad es viņai sēdēju blakus, lai viņu tur kaut kur nenozog. Tur tādi žuļiki 

bija uz tās politiskās skatuves, ka tur ar to Vairu varēja izdarīt jebko. Iznāciet 
tur ārā, jums tur jāparaksta, papīri jāaizpilda vai tur ko. Bet to man visu 
izdarīja. Sakārtoja cilvēki, kas man uzticējās un kuriem es uzticējos. Tieši no 
Saeimas aparāta. Viņi sadarbojās nevis ar visiem tiem toļikiem tajā laikā, bet 
ar mani.  

- Vai Vaira Vīķe-Freiberga bija nobijusies? 
- Nē, nebija. Es mēģināju viņu iesaistīt sarunā, bet mums tā saruna 

neiznāca. Tur bija apkārt daudz cilvēku, varbūt tāpēc. Man bija svarīgi, lai ar 
viņu nekas nenotiek. Es viņu gandrīz turēju aiz rokas. Nu, tad tur visus tos 
papīrus turp un atpakaļ nēsāju.  

- Viņa ir ārzemju latviete, un tas daudziem negāja kopā ar jūsu 
personu. 

- Jā, jā. Tas bija ļoti izdevīgi. Tas bija vienīgais, ar ko varēja ar mani 
manipulēt. Nopirkt nevarēja. Viens no vislielākajiem Latvijas oligarhiem jau 
brīdināja – Bojāra kungs, ja jūs nāksiet pie varas, jūs nošaus. Es to arī vēsi 
pieņēmu. Tā kā es redzēju, ka tas jau notiek ar visām lapsenēm, tad tas arī 
varēja notikt. Tajos laikos es vienmēr staigāju bruņots. Man jaunībā bija 
pirmā klase šaušanā ar pistoli un arī ar šauteni. Tā kā tas nemaz nebūtu bijis 
tik vienkārši.  



 
Kas tad mums kļūst skaidrs no šiem dažādajiem stāstījumiem un 

pietiekami drošajiem faktiem? Lielos vilcienos – tas, ko nojautām jau iepriekš; 
būtībā – divas lietas. Pirmā – pretēji oficiozo biogrāfu mītiem V. Vīķe-
Freiberga kā prezidenta amata kandidāte neparādījās ne nejauši, ne no 
nekurienes, ne arī kāda stihiska atbalsta negaidīti un pēkšņi izvirzīta: patiesībā 
aizkulišu spēlmaņi ar viņas kandidatūru sāka ņemties jau nepilnus divus 
gadus pirms prezidenta vēlēšanām, kad „īstie politiķi” par šādu tēmu pat 
nedomāja, un pirms 1999. gada 17. jūnija notikušais – bīdīšana uz Latvijas 
Institūta direktora amatu, „stihiskais” atbalsts utt. – bija viss kas, tikai ne 
nejaušība. Nejauši bija varbūt vienīgi tas, ka ievēlēta viņa tika jau 17. jūnijā, 
ko nebija gaidījusi arī pati – par ko uzskatāmi liecina kaut vai leģendārā raibā 
blūzīte un īpatnā frizūra ievēlēšanas vakarā (frizieris, cik zināms, bija sarunāts 
uz nākamo rītu). 

Otrā – ne jau aizkulišu spēlmaņi bija tie, kas sāka ņemties ar V. Vīķes-
Freibergas kandidatūru: ārkārtīgi maldīgs ir vispārpieņemtais viedoklis, ka V. 
Vīķe-Freiberga tikai ļāvās, lai inteliģences un šo atsevišķo spēlmaņu, bet pēc 
tam arī tautas atbalsts viņu ienes augstajā krēslā, uz šo virzību vēl 
noskatoties pat ar nelielu nožēlu (izsakoties A. Cimdiņas oficiālās biogrāfijas 
vārdiem, „iespējams, ka, stājoties prezidentes amatā, viņai bija pat žēl šķirties 
no iemīļotā pētniecības darba, kurā ir ielikts tik daudz no sevis, bet nu 
tuvākajos gados tam nebūs iespējams atvēlēt ne minūti”). 

Patiesībā ir skaidri redzams, kā jau kopš deviņdesmito gadu vidus, bet īsti 
nopietni no 1997. gada viņa mērķtiecīgi un enerģiski pūlējās, lai pēc 
aiziešanas pensijā Kanādā tiktu pie saviem nopelniem un vērtībai atbilstoša 
posteņa Latvijā. Gan inteliģences pārstāvji, gan politiķi tika apstrādāti viens 
pēc otra, turklāt bez īpašiem smalkumiem: atminaties eksčekista J. Bojāra 
izbrīnu – „galīgi nevaru pateikt – kāpēc, bet viņa bija sadomājusi pie manis 
atnākt pakonsultēties”?  

Vērā ņemams arī tas, ka lielais nākotnes mērķis V. Vīķei-Freibergai vismaz 
brīžam nelika aizmirst arī vēlmi pēc tūlītējiem materiāliem labumiem, - 
atminēsimies, kā Latvijas Institūta direktora postenis viņai gandrīz gāja gar 
degunu iekārotā dienesta dzīvokļa, ministra algas un mašīnas dēļ. Tikai citu 
kandidātu trūkums komplektā ar pašas V. Vīķes-Freibergas pārdomu laika 
„latiņas nolaišanu” ļāva pārvarēt nepatīkamo situāciju, lai gan lēmumu 
pieņēmējos zināmas grēmas tā atstāja arī pēcāk („Es pats tagad savā 
stāstījumā saklausīju pretrunu,” saka G. Krasts uz jautājumu, kā viņam radās 
pārliecība, ka Latvijas prezidenta postenim varētu derēt cilvēks, kas atbrauca 
no Kanādas, paprasīja dzīvokli, mašīnu un ministra algu...). 

Papildus šiem pamatfaktoriem V. Vīķe-Freiberga par savu nokļūšanu 
prezidenta postenī ļoti tieši varēja pateikties arī partiju savstarpējām 
nesaskaņām, Latvijas ceļa lielmanībai un jo īpaši tobrīd opozīcijā sēdošās 
Tautas partijas vadītāja Andra Šķēles īpatnībai, ko J. Jurkāns raksturo šādiem 
vārdiem: „Atceros, ka sarunā ar Andri Šķēli viņa kabinetā es viņam toreiz 
jautāju – vai jūs tiešām atbalstīsiet Freibergu? Viņš teica – jā, lai sariebtu 
Latvijas ceļam. Tas ir tā – es izduršu sev aci, lai sievasmātei būtu riebīgi uz 
mani skatīties.” Rezultātā A. Šķēle, izsakoties cita politikas vērotāja vārdiem, 



„lai izdr...tu ceļu, izdr...za pats sevi, - Gorbunovs pret viņu nekad nebūtu 
izturējies tā, kā atļāvās Vīķe-Freiberga”.  

Nu, bet tumšajam zirdziņam raibajā blūzītē ilgi plānotais amats bija rokā, - 
8.jūlijā V. Vīķe-Freiberga ķērās pie Valsts prezidenta pienākumu pildīšanas. 
Jau pāris gadus vēlāk viņa, spriežot pēc intervijas Vakara Ziņām, jau bija 
veiksmīgi piemirsusi aizkulišu spēlmaņus un pašas aktivitātes, - nu ievēlēšana 
bija ja ne „Dieva pirksts”, tad „brīnums” gan: „Ja kāds trīs dienas pirms 
prezidenta vēlēšanām būtu prasījis, vai Saeima ir gatava ievēlēt tādu cilvēku 
kā mani, vairums būtu teikuši, ka ne. Nez vai Saeimas deputāti tādā gadījumā 
būtu teikuši, ka mani ievēlēs. Vai domājat, ka mana ievēlēšana nebija 
brīnums? Vai domājat, ka tas bija šausmīgi loģiski? Cilvēks, kas nekad nav 
bijis nevienā partijā, nav darbojies politiskajā dzīvē, kļūst par prezidentu… Tas 
bija brīnums!”  

Turklāt īpaši interesanti, ka augstāko spēku iejaukšanos saskatīja arī 
„mazās cilvēku grupiņas” pārstāvis I. Ziedonis, jau pieminētajā „no augšas” 
par labu esam atzītajā grāmatā Brīvības vārdā apliecinot: „Man nav ne 
mazāko šaubu, ka šis process, tas ir, prezidentes ievēlēšanas situācija, bija 
augstāku spēku garantēts...” 

 
II. Sistēmas sakārtošana „atbilstīgi līmenim” 
1999. gada 8. jūlijā Rīgas pilī ienāca kundze, kura izcili labi zināja, kas 

viņai pienākas, - tas, kas daudziem citiem šķistu dārgs, varbūt pat pārmērīgi 
dārgs, viņai bija tikai „atbilstīgs”. Paradoksāli, taču vienlaikus tobrīd viņa vēl 
bija vai līdz matu galiem pārbiedēta un bažīga pusmūža sieviete, - lūk, kā V. 
Vīķes-Freibergas pirmās dienas Rīgas pilī atminas kāda tālaika Valsts 
prezidenta kancelejai tuva persona: 

- Atceros, kā pirmajās dienās bija pāris tādi brīži... Tā jau viņa turējās kā 
tāds skolmeistars, kurš ieradies pie skolniekiem, kas atstāti pēc stundām, - 
stingri, pat augstprātīgi. Bet tai pašā laikā bija tā, ka tad, kad viņai šķita, ka 
viņu neviens neredz, viņa izskatījās, ka gribētu aizbēgt. Ka viņai vienkārši ir 
bail... Nezinu, cik lielā mērā tā ir taisnība, taču kancelejā runāja, ka viņa 
gandrīz vai aizbēgusi no svarīga pasākuma pirmajā ārvalstu vizītē. Ka līdzi 
braukušie viņu gandrīz vai ķēruši, pierunājuši, mierinājuši, gandrīz aiz rokas 
vilkuši atpakaļ. 

- Tiešām bija tik traki?  
- Jā, sākumā jā. Bet viņa ārkārtīgi ātri saņēmās. Patiesībā varēja redzēt 

dienu pēc dienas, kā viņa mainās. Pirmo dienu viņa vēl gāja pa telpām tā 
piesardzīgi, gandrīz vai ar aizrautu elpu. Un ar cilvēkiem runāja ārkārtīgi 
pieklājīgi, gandrīz vai pazemīgi. Tad skaties – otrajā dienā ir jau pilnīgi cits 
cilvēks. Neteikšu, ka uzreiz deguns gaisā... Bet, jā, vispār jau deguns gaisā. 
Ārpus pils viņa, protams, spēlēja demokrātiju, bet šeit viņa jau pēc pāris 
dienām bija tāda kundze, tāda kundze... It kā mēdz runāt, ka visi cilvēki esot 
vienādi, bet no viņas toņa un skatiena momentā bija skaidrs, ka viņa gan tā 
neuzskata. 

- Tikai no toņa vai tomēr no tā, ko viņa sacīja? 
- Viņa jau ar mums, ar plebejiem pilī neko īpaši nerunāja. Ko tur tādiem 

pievērst uzmanību... Bet bija skaidrs, ka viņai ir pilnīgi skaidrs priekšstats par 
to, kas viņa ir un ko viņa ir pelnījusi. Ka viņai ir viņas lielais uzdevums, kura 



dēļ tieši viņu kāds... nezinu, Dievs, vai... ir izvēlējies un nolicis šajā postenī. 
Un ka viņai tāpēc, ka viņa ir izvēlēta, pienākas viss tas labākais. Ka visiem ir 
jāskatās grīdā un jānodur galva. Un, nedod, Dievs, kaut ko neizdarīt laikā vai 
pareizi. 

- Ko tad – tiešām lamājās, vai? 
- Nē, viņa jau ne. Reizēm bija tāda sajūta, ka mēs viņai vispār neesam īsti 

cilvēki. Vismaz viņas līmeņa un aprindu cilvēki noteikti ne. Viņa taču ir tāda – 
nu, no augšas iecelta. Mesija, tā varētu teikt. Īsta mesija. Brīžam likās, ka 
viņa tiešām par sevi tā domā un no visas sirds nesaprot, ka kāds to var 
nesaprast. Viņa taču visu ir pelnījusi, jo tā taču ir viņa! Viņai vajag absolūtu 
godbijību, viņai vajag ērtības un komfortu, viņai visu vajag tā, kā viņai 
attiecībā uz sevi šķiet pareizi... 

 
Pie sarunas ar bijušo kancelejas darbinieku vēl atgriezīsimies. Šim 

skatījumam, protams, var gan ticēt, gan uzskatīt to par kāda, teiksim, slinka 
un nolaidīga darbinieka atriebīguma izpausmi. Taču par vienu varam būt 
droši: pirms gada V. Vīķe-Freiberga, speciāli ieradusies no Kanādas Latvijā uz 
darba pārrunām, kā Latvijas Institūta direktore nebija tikusi pie prasītā 
dienesta dzīvokļa, ministra algas un labas dienesta mašīnas (nācās 
aprobežoties ar „mazo” Volvo), - nu situācija bija principiāli mainījusies. 
Finansiālā puse nebija tā svarīgākā, jo, pateicoties priekšlaicīgai aiziešanai 
pensijā, V. Vīķe-Freiberga bija finansiāli labi nodrošināta. Toties jau no pirmās 
dienas gan Valsts prezidenta kancelejas darbinieki, gan līdzšinējie sabiedrotie 
skaidri uztvēra signālu: ņemiet vērā, ka visam ir jābūt, jāizskatās un jānotiek 
atbilstoši tā cilvēka izcilajai vērtībai un nopelniem, kurš nu ir kļuvis par jūsu 
prezidentu. 

Ne jau visi to saprata nekavējoties, - daudziem bija grūtības aptvert, ka 
Valsts prezidenta krēslā vairs nav lāga Guntis Ulmanis, kurš arī otrā 
prezidentūras termiņa beigās, krietni apbružājies augstajās aprindās, būtībā 
joprojām bija un palika padomju sadzīves pakalpojumu kombināta direktors 
Guntis Rumpītis bez īpašas misijas, kur nu vēl mesijas apziņas. Rezultātā arī 
viņa prasības pret apkārtējo pasauli bija caurmērā pieticīgas – attiecībā gan 
uz vizīšu nodrošinājumu un svītas iztapību, gan uz dzīves un darba 
apstākļiem, gan uz transporta nodrošinājuma līmeni, valsts apbalvojumiem un 
pārējiem nepieciešamās pompozitātes atribūtiem. 

1999. gada 8. jūlijā tas mainījās. Māra Čaklā sarakstītās pieglaimīgās 
biogrāfijas vārdiem izsakoties, „pēc ievēlēšanas sagriezās virpulis. Nebūtu 
vasaras, varētu teikt - sniegputenis. Un tad nu uzpeldēja tādi kukainīši, un tad 
nu notika tādas izdarības, ka ir vērts pie tiem un tām apstāties. 
Pārsteigumam, neziņai un nezināšanai tuvākajās nedēļās sekoja plašas 
sabiedrības cerības, intelektuāļu prieks un liels „augšu” apjukums”. Un viens 
no pirmajiem to uz savas ādas izbaudīja Latvijas pārstāvis ANO Jānis 
Priedkalns, kandidāts uz Valsts prezidenta posteni tajā pašā 17. jūnija 
balsojumā, kurā viņa partija – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, spriežot pēc 
tagadējiem tēvzemiešu vadītāju atzinumiem, viņu faktiski bija nodevusi vēl 
pirms balsošanas sākuma.  

Lielā mērā tieši J. Priedkalns bija atbildīgais arī par jaunās valsts vadītājas 
– tāpat kā iepriekšējā Valsts prezidenta – un visas Latvijas delegācijas 



uzturēšanos Ņujorkā, ANO Ģenerālās asamblejas 54. sesijā, kas notika jau trīs 
mēnešus pēc V. Vīķes-Freibergas ievēlēšanas. Un... cienījamā vecuma kungs 
acīmredzami nebija laikus noorientējies situācijas maiņā. 

Valsts prezidenta kancelejas oficiālā informācija bija lakoniska un skaidra: 
„Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 19.septembrī darba vizītē dosies uz 
ANO Ģenerālās asamblejas 54.sesiju. Diemžēl presē ir parādījusies maldinoša 
informācija, kas saistīta ar Latvijas delegācijas uzturēšanos Ņujorkā. Valsts 
prezidentes kanceleja nav lūgusi ANO misijai nodrošināt delegāciju ar 
konkrētu viesnīcu, misijas vadītājs Jānis Priedkalns, organizējot vizīti, ir 
demonstrējis neizdarību un neprasmi. 

ANO misijai informācija par Latvijas delegācija vizīti ANO Ģenerālās 
asamblejas 54. sesijā bija zināma pirms vairākiem mēnešiem. Izprotot 
sarežģīto finansiālo situāciju, Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga jau 
augustā personīgi tika lūgusi ANO misijas vadītāju Jāni Priedkalnu nodrošināt 
lētākas viesnīcas izmaksas. Valsts prezidentes kanceleja ir darījusi visu 
iespējamo, lai prezidente varētu veikt sev uzticēto uzdevumu un plānotās 
darba vizītes izmaksas netiktu pārsniegtas. Valsts prezidentes kanceleja 
uzskata, ka ANO misija nav spējusi veikt savus pienākumus. Vizītes 
organizēšana ir izvērtējama jau tuvākajā laikā un atbildība par to jāuzņemas 
ANO misijas vadītājam Jānim Priedkalnam.” 

Tātad – V. Vīķes-Freibergas kanceleja kategoriski paziņoja, ka Valsts 
prezidente visādi vēlējusies samazināt savas vizītes izmaksas, bijusi gatava 
dzīvot normālā vidusmēra viesnīcā, taču neizdarīgais Latvijas pārstāvis J. 
Priedkalns ņēmis un viņai rezervējis numuru Ņujorkas vai visdārgākajā 
naktsmītnē. Jaunais Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Mārtiņš Bondars vēl 
pielēja eļļai uguni, nākot klajā ar J. Priedkalnam pavisam nepatīkamām 
detaļām: V. Vīķe-Freiberga, lūk, jau augustā personiski lūgusi J. Priedkalnam 
nodrošināt mazajai Latvijas delegācijai lētāku viesnīcu, taču viņš reaģējis 
īpatni – sarīkojis visu tā, ka Valsts prezidentei būtu vizītes laikā jāpārvācas no 
vienas viesnīcas uz otru. 

Sašutumu nespēja slēpt arī V. Vīķe-Freiberga, kuras vēlme pēc normālas 
lētas viesnīcas nu, lūk, sabrukusi viena stīva diplomāta neizdarības dēļ. Valsts 
prezidente medijiem pavēstīja gan to, ka „vēstniecība neizpildīja savu 
uzdevumu, izvēloties viesnīcas”, gan to, ka „ļaudis ir aizmirsuši, ka es dodos 
uz ANO sesiju, lai aizstāvētu Latviju, tādēļ arī prezidentei pienākas atbilstīga 
viesnīca”. Ne viņa, ne kancelejas darbinieki nekādā gadījumā neesot 
pieprasījuši ekstradārgu viesnīcu, taču „prezidentei sēdēt Centrālparkā ar 
koferīšiem un gaidīt, kad viņu uzņems kādā viesnīcā, nav pieņemami (..) 
Ļaudis ir aizmirsuši, ka es neesmu viesnīcniece, bet Valsts prezidente”. Un 
vispār – rodoties iespaids, ka „latviešu nacionālais sports ir šausmināties”. 

Sašutums šķita tik īsts, ka gan sabiedrība, gan mediji lāga neiepīkstējās ne 
tad, kad kļuva skaidrs, ka prezidentes uzturēšanās dārgajā viesnīcā izmaksās 
līdz pat 500 dolāriem diennaktī, ne tad, kad Ārlietu ministrija nāca klajā ar tā 
arī noslēpumā turētas dienesta izmeklēšanas gana pretrunīgu slēdzienu: 
saskaņā ar to valstij nekādi finanšu zaudējumi, par viesnīcas numuru divsimt 
dolāru vietā maksājot piecus simtus, neesot nodarīti, taču neizdarības gan 
esot bijušas, tāpēc J. Priedkalns un Valsts prezidenta kancelejas 
protokolnodaļas vadītāja vietas izpildītāja Evija Ķēniņa pelnījuši pa oficiālai 



piezīmei. Un vispār – Ārlietu ministrija izsakot nožēlu, ka iejaukta šīs lietas 
izmeklēšanā. 

Tā arī viss noklusa, savukārt V. Vīķe-Freiberga vēl pēc gadiem šo 
gadījumu Latvijas radio visā nopietnībā saistīja ar „tumšo spēku” – savu 
politisko pretinieku „melnā PR” metodēm: „Tas stāsts par to dārgo viesnīcu, 
ko es pieprasīju Ņujorkā, kad būtībā es biju vēstniekam augusta mēnesī 
lūgusi, lai viņš cenšas dabūt lētāku viesnīcu, bet viņš nebija nevienu viesnīcu 
rezervējis, un tātad pašā pēdējā minūtē mūs izmētāja, tā ka katru nakti citā 
viesnīcā bija jāiet! Un mana kanceleja lūdz, lai viņš, lūdzu, parūpējas, ka ar 
tādu programmu, kas man bija no astoņiem rītā līdz vieniem naktī, kad es 
nevaru pa to starpu vēl pārvākties uz citu viesnīcu katra nakti! Ka lai, lūdzu, 
nogādā, ka mēs esam trīs naktis tajā pašā viesnīcā.  

Tāme, starp citu, tai vizītei, par kuru tik ilgi tika rakstīts un mēģināts 
pastāstīt, cik šī ārzemniece pēdiņās, cik ļoti ne ar tādām... ne... nu, kā lai 
saka... iedomīga ar augstām prasībām pēc dārgām viesnīcām, izlutināta, 
nabaga tautai, kā sakot, ņem kumosu no mutes ārā utt., un... Faktiski tāme, 
ko mēs izdevām tajā rudenī 1999. gadā Apvienotajās Nācijās, es pārbaudīju, 
bija precīzi puse no tās, ko iepriekšējā gadā, 1998. gadā, ko bija izmaksājis 
prezidenta Ulmaņa brauciens uz Apvienotajām Nācijām, bet ne to informāciju, 
ne tos skaitļus, neviena publikācija neturēja par vajadzīgu publicēt. Tikai 
turpinājās tas stāsts par lielo skandālu, par dārgo viesnīcas numuru, kas esot 
pieprasīts, kas ir absolūti un pilnīgi meli no sākuma līdz beigām.” 

Un kam tad šī zemiskā apmelošana, pēc V. Vīķes-Freibergas domām, bija 
vajadzīga? „Nu, es domāju, kas tas bija daļa tiešām no šitā melnā PR. Bija 
redzams, ka mana ievēlēšanas tautā izsauca burtiski gaviles daudzās 
aprindās, tika liktas lielas cerības uz cilvēku, kas tiešām nav saistīts ar 
politiskiem spēkiem. Es domāju, ka dažiem politiskiem spēkiem tāda pārāk 
augsta jaunās prezidentes popularitāte šķita nevēlama, jo tas nozīmētu, ka 
viņai varētu būt autoritāte un ka viņas sacītam varētu arī būt savs svars, un 
ka uz viņu varētu būt jāklausās. Būtu vieglāk nosist viņas popularitāti, un tas 
nozīmētu, ka, ja viņai būtu kaut kāds spriedums šāds vai citāds, tad viņai 
tautā būtu mazāk svara. Tas ir tā, kā, kad es dabūju savu pirmo kontaktu ar 
melnā PR aspektiem...”  

Pie tā, cik bieži un pēc būtības vienveidīgos apstākļos V. Vīķei-Freibergai 
arī turpmākajos gados nācās saskarties ar šādu te „melno PR”, vēl 
atgriezīsimies. Bet tagad – izrādās, desmit gadus pēc savas „nepieļaujamās 
kļūdas” līdz tam klusējušais J. Priedkalns beidzot ir gatavs atklāti pastāstīt, 
kurš tad īsti vēlējās lētāku, kurš – dārgāku viesnīcu, kurš izvēlējās jau savus 
pirmos mēnešus amatā apēnot ar meliem, bet kurš uzskatīja par solīdāku 
paklusēt, lai neciestu Valsts prezidentes un līdz ar to arī valsts prestižs.  

- Kas tur īsti bija? Mārtiņš Bondars, prezidenta kancelejas 
toreizējais vadītājs teica, ka jūsu kompetence ir apšaubāma, un 
rezultātā jums izteica rājienu... 

- Jā, jā, jā, tā ir pilnīgi absurdā Bondara un tamlīdzīgu cilvēku rīcība... Mēs 
to viesnīcu viņiem bijām rezervējuši lētāku, bet viņi gribēja dārgāku. 

- Kā? 
- Mēs rezervējām viesnīcu Beekman Tower Hotel. Un tā ir vidēja, vidēja 

dārguma viesnīca. Mēs to bijām maija, 1999. gada maija mēnesī rezervējuši, 



un, kad pienāca laiks tuvāk, man liekas, jūlijā vai augustā, man liekas, 
augustā mums bija tā saruna – viņi teica, ka viņi esot dzirdējuši, ka tā 
viesnīca nav piemērota un ka tur esot Ulmaņa delegācijai bijušas kaut kādas 
problēmas, Ulmanis palika tai viesnīcā arī, Beekman Tower. Un ka viņi tiešām 
tur negribot palikt.  

Un tā saruna bija ar prezidenta kancelejas darbiniekiem, Bondars toreiz 
bija vadītājs tajā kancelejā, un tad mēs teicām, nu, tagad, ziniet, jau ir 
augusta mēnesis, septembrī ierodas 190 delegācijas no visām pasaules 
valstīm, un tās piemērotākās viesnīcas gandrīz nevar dabūt: vai nu var dabūt 
lētāku, vai ļoti lētāku, vai arī ļoti dārgāku. Nu, viņi pieprasīja, ka ir jāmaina, ka 
Beekman Tower nepatīk, kaut gan tur bija Ulmanis palicis un tur arī Zviedrijas 
karalis vienmēr apmetās. Bet delegācijai no Latvijas tā nebija pietiekoši laba. 
Un tā mēs dabūjām rezervēt Waldorf Astoria, kas ir viena no visdārgākajām 
Ņujorkā.  

Un tad, kad tas izskanēja presē, ka prezidente paliek Waldorf Astoria, tad 
sākās. Tad teica: jā, nu, kā, kāpēc viņa paliek tik dārgā viesnīcā, kad Latvijā 
tieši bija tāda finansiāla maza krīzīte tajā laikā, un cilvēki ļoti pētīja, kuri 
ierēdņi iztērē, cik daudz un par ko. Bet mēs katru gadu maijā norezervējām 
jau uz septembri viesnīcu, tā bija regulāra darbība, ko mēs darījām arī tajā 
gadā. Un mums prezidenta, Valsts prezidenta kanceleja pieprasīja citu 
viesnīcu. Man liekas, ka mēs piedāvājām tur, pāris no tām dārgajām, un viņi 
izvēlējās Waldorf Astoria.   

- Kāpēc tad jūs neteicāt presei, ka – jā, mēs jau visu pareizi, bet, 
lūk, viņi?... 

- Es atbildēju, man liekas, kādā nākošā, kādā desmitā septembrī vai 
tamlīdzīgi. Jo prezidente pati arī, būdama diezgan, nu, tāda literāri talantīga 
dāma, kad padzirdēja, ka viņa ir tādā viesnīcā, kas viņas darbiniekiem 
nepatīk, teica, ka viņa vadīšot Latvijas pārstāvniecību, sēžot uz soliņa 
Centrālparkā, tādā veidā. Nu, un tas to lietu labāku nepadarīja, tas bija presei 
ārkārtīgi interesanti komentēts. 

- Bet ko viņa pati - kāda vispār bija viņas nostāja tajā visā? 
- Nu, viņa bija... Nu, viņa bija, kā saka, drusku dezinformēta par to 

patieso situāciju. Un tāpēc viņas komentāri arī... Nu, viņai ļoti nepatika, un 
Ārlietu ministrijai nepatika, ka es atbildēju presei par to, ka mēs jau bijām 
atraduši viņai lētāku viesnīcu, bet ka viņa to nepieņēma. Kaut gan, kā es 
saku, Zviedrijas karalim tā bija pietiekami laba, un Ulmaņa kunga delegācijai 
tā bija pietiekami laba.  

Tās sarunas jau es personīgi nevedu ar viņiem. Man bija tikai viena saruna 
ar Bondara kungu laikam, kad viņš man mēģināja, nu, kā skolas puikam no 
augstiem plauktiem stāstīt, ka viņš Amerikas situāciju zinot ļoti labi un vai es 
nezinot, ka mums ir tikai viena prezidente un ka viņai vajag to vislabāko. 
Īstenībā tā delegācija pati gribēja sev to foršāko vietu. 

Mums, piemēram, teica, kā vajag, lai mēs visu to noklusinām... kancelejas 
darbinieki - lai es tikai pasakot, ka es esmu vainīgs par to, kur es nebiju 
vainīgs, un tad viss būs labi... 

 
Ar vārdu sakot, trīs mēnešus pēc ievēlēšanas augstajā amatā Valsts 

prezidente vai viņas tuvākie līdzgaitnieki sabiedrībai gluži vienkārši sameloja, - 



pastāstot, ka tieši Latvijas pārstāvis ANO rezervējis superdārgo Waldorf 
viesnīcu, „aizmirsa” piebilst, ka paši atteikušies no lētās Beekman viesnīcas, 
kas bija laba gan G. Ulmanim, gan pat Zviedrijas karalim, bet „nepietiekami 
atbilstīga” V. Vīķei-Freibergai. („Par prezidentiem un viņu darbiem es neko 
nekomentēšu. Par viesnīcu varu tikai pateikt, ka es astoņus gadus šajā 
viesnīcā dzīvoju. Tā laikam arī ir mana atbilde,” tagad diplomātiski saka G. 
Ulmanis.) 

Toties – turpmāk un līdz pat prezidentūras otrā termiņa beigām ierēdņiem 
un ierēdnīšiem bija skaidrs, kāds minimālais komforta un greznības līmenis 
atbilst Latvijas Valsts prezidentes un viņas svītas prasībām. Turklāt šis 
incidents nekādā veidā netraucēja V. Vīķei-Freibergai publiski atgādināt, ka 
starp Jupiteru un vērsi ir liela starpība: jau nākamā gada februārī viņa publiski 
paziņoja, ka valdības ēkas pagrabā ierīkotais atpūtas komplekss gan esot kaut 
kas „pusceļā starp Karakallas pirtīm un Teksasas meitumājas instalācijām”. 

Kādreizējā „dienesta dzīvokļa, ministra algas un mašīnas” vietā jau 
nākamajās dienās un nedēļās pēc stāšanās amatā radās arī citas „atbilstīgas” 
prasības, taču to piepildīšanā tik nepatīkami incidenti negadījās. Kad 1998. 
gada novembrī pirmās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (ar visu ķēdi) tika 
piešķirts tobrīdējam Valsts prezidentam G. Ulmanim, aizejošais valsts galva 
tika diezgan pamatīgi kritizēts, - sabiedrībā un to pašu inteliģentu vidū 
atradās daudzi, kuri uzskatīja, ka prezidentam viņa pilnvaru laikā ordeni 
piešķirt nudien nevajadzētu. 

V. Vīķe-Freiberga savu programmu šajā jomā īstenoja savdabīgi, toties 
efektīvi: jau nepilnas divas nedēļas pēc ievēlēšanas viņa paziņoja, ka, no 
vienas puses, „izklausās mazliet dīvaini, ka, cilvēkam stājoties amatā, tiek 
piešķirts ordenis, jo tradicionāli tas tiek pasniegts par mūža darbu”, taču tai 
pašā laikā „varbūt mums visiem ir jāliek galvas kopā un jādibina protokolārais 
ordenis Latvijā”.  

Saeimā šis signāls tika uztverts precīzi, un nekādi asumi nebija vajadzīgi: 
jau 20. jūlijā V. Vīķe-Freiberga varēja izsludināt likuma grozījumus, kuri arī 
viņai faktiski ar atpakaļejošu datumu paredzēja I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 
līdz ar stāšanos amatā – un sabiedrība šoreiz lāga pat neiepīkstējās, savukārt 
doma par protokolāro ordeni no Valsts prezidentes dienas kārtības ātri vien 
pagaisa. 

Bija vajadzīgi vēl daži jaunās Valsts prezidentes nopelniem „atbilstīgi 
sīkumi”. Viena no jau 1999. gadā radītajām idejām bija godasardzes 
atjaunošana pie Rīgas pils („Tā bija prezidentes iniciatīva, ka būtu jauki 
atjaunot, ja nemaldos, šādu tradīciju,” atzīst M. Bondars); nekavējoties pēc 
stāšanās amatā sekoja balle Rundāles pilī, par kuru jaunā prezidente nespēja 
noturēties, publiski neieminējusies, ka „prezidenta pieņemšana solās būt 
grandioza”; tāpat jau tā paša 1999. gada septembrī V. Vīķes-Freibergas 
kanceleja no valsts budžeta pieprasīja papildu 90 tūkstošus latu jaunas ložu 
necaurlaidīgas automašīnas iegādei. 

Kaimiņi igauņi jau tā paša 1999. gada rudens pusē sāka vīpsnāt par 
kaimiņvalsts jaunās prezidentes „sievišķo kaisli pēc luksusa”, kā to publikācijā 
nodēvēja laikraksts Eesti Päevaleht. Igauņu avīze pieminēja gan Ņujorkas 
viesnīcu, kas G. Ulmanim bijusi laba diezgan, bet V. Vīķei-Freibergai vairs 
neesot bijusi piemērota, gan to, kā prezidentes kanceleja pārsimt kilometru 



braucienam pasūtījusi speciālu lidmašīnu, gan kāroto bruņuauto, gan vēlmi 
vēl pastiprināt Valsts prezidentes apsardzi, kaut V.Vīķe-Freiberga jau tā esot 
visrūpīgāk apsargātā valsts galva Baltijas valstīs. 

Bija tikai viena nelaime – visām šīm jaunās Valsts prezidentes nopelniem 
un statusam „atbilstīgajām” lietām bija nepieciešami pietiekami nopietni 
finanšu līdzekļi. Un ar tiem bija paknapi. Finanšu līdzekļi Valsts prezidenta 
kancelejai valsts budžetā bija apstiprināti jau krietni iepriekš, - un neko lieli 
nudien nebija: 1999. gadā Valsts prezidenta kancelejai bija paredzēti kopumā 
904 tūkstoši latu, turklāt gada pirmajos piecos mēnešos vēl iepriekšējā 
prezidenta pilnvaru laikā no tiem bija iztērēts jau gandrīz 51 procents (tiesa, 
tīrais nieks, salīdzinot ar situāciju astoņus gadus vēlāk, kad pēc V. Vīķes-
Freibergas un viņas svītas aiziešanas kancelejas budžets tika atstāts vienkārši 
katastrofālā stāvoklī, - taču kurš nu to varēja paredzēt tālajā 1999. gadā). 

Gadu pēc gada sīvā cīņā par „atbilstīgā līmeņa” nodrošinājumu valsts 
galvai šo summu gan izdevās palielināt un palielināt, līdz 2005. gadā Valsts 
prezidenta kancelejas budžets jau bija faktiski dubultots. Taču arī ar to 
nepietika ne visām ārvalstu vizītēm „atbilstīgā līmenī”, ne prezidentes 
iecienītajai privātlidmašīnu izmantošanai pat niecīgiem pārbraucieniem, ne 
citiem nepieciešamiem un valsts galvas statusam atbilstošiem tēriņiem. Pat 
iecerētās bruņu automašīnas vietā no valsts izdevās saņemt tikai 50 tūkstošus 
latu, ar ko pietika vien parasta (kaut pilnīgi jauna) sudrabaina Mercedes S 500 
iegādei. 

Ir gan publiski izteikts viedoklis, ka runas par V. Vīķes-Freibergas 
aizraušanos ar privātlidmašīnu izmantošanu esot tikai nepamatotas baumas. 
Te skaidrību var ieviest daži sausi skaitļi – dati par Valsts prezidenta 
kancelejas tēriņiem šādiem pakalpojumiem. Uzreiz pēc ievēlēšanas, 1999. 
gada otrajā pusē V. Vīķe-Freiberga vēl pārsvarā braukāja ar reisu lidmašīnām, 
piemēram, aptuveni 6600 latu tika samaksāti Finnair, mazākas summas – vēl 
pāris aviokompānijām, savukārt privātlidmašīna tika izmantota diezgan 
pieticīgi: novembrī un decembrī tobrīdējai Parex līzinga filiālei VIP Aviation par 
tās pakalpojumiem tika samaksāti tikai nedaudz vairāk kā septiņi tūkstoši latu. 

2001. gadā mēs jau redzam principiāli citu ainu. Lufthansa no kancelejas 
gan saņēma aptuveni 12 tūkstošus latu, taču tas bija tīrais sīkums, salīdzinot 
ar privātlidojumu izmaksām. Lidojums uz Lietuvu (!) ar VIP Avia lidaparātu 
izmaksāja 2250 latu, uz Austriju – vairāk nekā 10 tūkstošus latu (nav ziņu, vai 
šis ir rēķins par lidojumu uz pērienu, ko V. Vīķe-Freiberga saņēma no Krievijas 
prezidenta – bet par to vēlāk), vēl citi – kopumā nepilnus 19 tūkstošus. Un vēl 
jau bija arī aviokompānijas Latčarter pakalpojumi – kopā par aptuveni 16 
tūkstošiem latu. 2002. gadā lidojumi ar VIP Avia privātlidmašīnu izmaksāja 
jau vairāk nekā 50 tūkstošus, Latčarter – vairāk nekā 106 tūkstošus latu, 
tūrisma aģentūras Via Rīga pakalpojumi – vairāk nekā 40 tūkstošus latu. 
2002. gadā par lidostas Rīga VIP pakalpojumiem vien tika samaksāti vairāk 
nekā trīs tūkstoši. 

Ar vārdu sakot, apetīte auga strauji un apjomīgi. Ko bija darīt? Kaut ko 
vajadzēja izdomāt. Un kaut kas arī tika izdomāts – shēma, kā formāli likumīgi 
V. Vīķei-Freibergai saglabāt šķietami puslīdz pieticīgus Valsts prezidenta 
kancelejas ikgadējo publiski redzamo tēriņu apmērus, bet vienlaikus, 
izsakoties nepieklājīgās igauņu avīzes vārdiem, apmierināt V. Vīķes-Freibergas 



„sievišķo kaisli pēc luksusa” uz valsts rēķina, vai, runājot viņas pašas vārdiem, 
nodrošināt „prezidentes, ne viesnīcnieces” statusam un nopelniem atbilstošu 
izdevumu un komforta līmeni. 

Šo shēmu izstrādāt palīdzēja apjausma, ka Valsts prezidente taču saskaņā 
ar likumdošanu ir arī bruņoto spēku pavēlniece, no kā loģiski izriet – 
aizsardzības budžeta sastādītājiem būtu pat ne tiesības, bet vienkārši 
pienākums kādu miljonu vai pāris ik gadu atvēlēt pavēlnieces vajadzībām – 
braucieniem, transportam utml. Cita lieta – ka shēmas iedvesmotājiem (nav 
droši zināms, vai to vidū bijusi pati V. Vīķe-Freiberga vai viņas svītas 
pārstāvji) nekavējoties bija skaidrs – sabiedrībai par šo „mazo 
papildfinansējumu” nudien neko nevajadzētu zināt. No neoficiāliem avotiem 
prezidenta kancelejā dzirdēts, ka uz šādu pastiprinātu slepenību uzstājusi tieši 
V. Vīķe-Freiberga. 

Rezultātā vēl 2008. gadā, ķeroties pie noskaidrošanas, cik miljoni tad 
kopumā V. Vīķes-Freibergas prezidentūras gados aizplūduši valsts galvas 
vajadzībām, sabiedrībai to pat nenojaušot, nācās saskarties ar amatpersonu 
ārkārtīgu negribīgumu atklāt pat to, kas saskaņā ar likumdošanu nu nekādi 
nevarēja tikt slēpts.  

Pirmām kārtām jau Valsts kancelejas direktorei Guntai Veismanei tika 
pieprasīts izsniegt kopijas no visiem Ministru kabineta vai Ministru prezidenta 
rīkojumiem, kuri laikā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. augustam 
izdoti saistībā ar konkrēta finanšu resursu apjoma piešķiršanu Valsts 
prezidenta kancelejai no Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem. Savukārt, 
ja kādi no minētajiem datiem būtu atzīti par ierobežotas pieejamības 
informāciju, par katru šādu gadījumu G. Veismanei tika lūgts sniegt 
informāciju, kura amatpersona, kad un uz kāda pamata pieņēmusi lēmumu 
par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu konkrētajiem 
datiem. 

Valsts galvenā ierēdne glābiņu atrada valsts noslēpuma likumdošanā, 
toties Aizsardzības ministrija pēc ilgstošas taujāšanas nespēja atrast variantu, 
kā neatzīt, ka jau kopš 2002. gada vismaz reizi gadā ir slēgusi līgumu ar 
Valsts prezidenta kanceleju, reglamentējot no Aizsardzības ministrijas 
resursiem „Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai” piešķiramo budžeta 
līdzekļu izmantošanu. Oficiālais skaidrojums skanēja šādi: 

„Valsts prezidenta kancelejai finansējuma piešķiršanas mērķis ir Valsts 
prezidenta kā Nacionālo bruņoto spēku augstākā vadoņa darbības 
nodrošinājums. Katrā konkrētā finanšu gadā Ministru kabinets lemj par 
konkrēto finanšu resursu apjomu, kas ir piešķirams šim mērķim.  

Balstoties uz Ministru kabineta lēmumu, Aizsardzības ministrija katru gadu 
slēdz vienošanos ar Valsts prezidenta kanceleju, kurā Valsts prezidenta 
kancelejai tiek uzdots par pienākumu nodrošināt Valsts prezidenta darbību, 
finanšu resursu administratīvo vadību un izlietojumu saskaņā ar Ministru 
kabinetā noteikto mērķi, kā arī nodrošināt valsts budžeta grāmatvedības 
uzskaites sistēmu un noteikumu ievērošanu atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un veikt analītisko uzskaiti par 
vienošanās izpildi. 

Aizsardzības ministrijas uzdevumos ietilpst nodrošināt finanšu līdzekļu 
vadību budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 



ietvaros ar Valsts prezidenta kancelejas starpniecību un nodrošināt Valsts 
prezidenta kancelejai konta atvēršanu Latvijas Republikas Valsts Kasē, kā arī 
apstiprināt finansēšanas plānu. 

Finansējums Valsts prezidenta kancelejai tiek piešķirts saskaņā ar likumu 
par valsts budžetu kārtējam gadam programmas „Valsts aizsardzība, drošība 
un integrācija NATO” ietvaros. Minētās programmas izlietojumu nosaka 
Ministru kabinets, balstoties uz Valsts prezidenta kancelejas un citu iestāžu 
finanšu resursu pieprasījumiem. (..) 

Ņemot vērā augstāk minēto kārtību, Aizsardzības ministrija neveic 
analītisko uzskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu valsts prezidenta 
konkrētiem braucieniem un vizītēm, kā arī nevar nodrošināt augstāk minēto 
lietvedības dokumentu kopiju izsniegšanu.” 

Tātad – īsi sakot, Aizsardzības ministrija oficiāli atzina, ka vismaz reizi 
gadā pieņem lēmumu par ievērojama finansējuma nodošanu Valsts 
prezidentes vajadzībām, turklāt nekādi neuzskaita šo līdzekļu izmantojumu. 
Turklāt, kā pēcāk izrietēja no ministrijas paskaidrojumiem administratīvajai 
tiesai, Ministru kabineta rīkojumi par katru konkrētu finansējuma piešķiršanas 
gadījumu esot klasificēti saskaņā ar valsts noslēpuma objektu sarakstu un līdz 
ar to - neizpaužami. 

Balstoties uz līdzīgu loģiku, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Eduards 
Stiprais centīgi izvairījās no konkrētu dokumentu nodošanas atklātībā, taču 
beigu beigās argumentus šīs informācijas un slēgto līgumu tālākai slēpšanai 
vairs nespēja sameklēt Aizsardzības ministrija. Tad arī izrādījās, ka laikā no 
2002. līdz 2008. gadam V. Vīķes-Freibergas kanceleja ar Aizsardzības 
ministriju ir slēgusi kopumā divus desmitus vienošanos un līgumu par papildu 
valsts finanšu resursu paslepenu piešķiršanu prezidentes aizvien augošajām 
vajadzībām.  

Pirmais no šiem dokumentiem, kas V. Vīķei-Freibergai paslepus 
nodrošināja jau tobrīd pietiekami iespaidīgu summu – gandrīz 120 tūkstošus 
latu -, ir pietiekami interesants, lai citētu tā būtiskākās sastāvdaļas. Un tātad 
„Līgums par Valsts prezidentes vizīšu uz NATO valstīm un NATO valstu 
uzņemšanas vizīšu sagatavošanu, veikšanu un finansēšanu 2002.gadā” 
paredz: 

„Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, turpmāk - AM, tās valsts 
sekretāra E. Rinkēviča personā, kas darbojas, pamatojoties uz 2001. gada 4. 
septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 392 „Aizsardzības ministrijas 
nolikums”, no vienas puses, un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, turpmāk 
- Kanceleja, tās vadītāja vietnieka J. Ruško personā, kas darbojas 
pamatojoties uz 1995. g. 2. novembra LR Saeimas likumu „Par Valsts 
prezidenta darbības nodrošināšanu”, no otras puses, 

pamatojoties uz 2001. gada 27. decembra Ministru kabineta sēdes 
protokola Nr. 62 § 54 „Par programmu „Valsts aizsardzība, drošība un 
integrācija NATO”” [šis paragrāfs ir konfidenciāls līdz pat šai baltai dienai – kā 
informē Ministru kabinetā, konfidencialitātes statuss tam līdz 2011. gadam 
pagarināts, pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 2007. gada 29. maija 
pieprasījumu], 



apzinoties nepieciešamību noteikt kārtību, kādā tiek īstenota budžeta 
programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2002.gadam 
plānotā summa ar Kancelejas starpniecību, vienojas par sekojošo (..): 

2.1. AM uzdod un Kanceleja sagatavo, veic un apmaksā Valsts prezidentes 
vizīšu izdevumus Ls 174 300,00 apjomā. 

2.2. Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanu, veikšanu un apmaksu 
Kanceleja veic, apgūstot 2002. gada budžeta programmā „Valsts aizsardzība, 
drošība un integrācija NATO” plānotos līdzekļus un kārtojot uzskaiti un atskaiti 
par šo līdzekļu izlietojumu. 

3.1. Kanceleja nodrošina Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanu, veikšanu 
un izdevumu apmaksu 2002. gadā pilnīgu administratīvo, tehnisko un finansu 
vadību saskaņā ar Līgumu, 2001.gada 27.decembra Ministru kabineta sēdes 
protokolu Nr. 62 § 54 „Par programmu „Valsts aizsardzība, drošība un 
integrācija NATO”, kā arī likumiem un citiem tiesību aktiem. 

3.2. Kanceleja nepieciešamo iepirkuma procedūru īstenošanu un līgumu 
slēgšanu veic saskaņā ar likumu „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību 
vajadzībām”, kā arī citiem likumiem un tiesību aktiem. 

3.3. Kanceleja divdesmit piecu dienu laikā pēc valsts iepirkuma pārskata 
perioda beigām (seši mēneši, deviņi mēneši un viens gads) iesniedz AM 
pārskatus par valsts iepirkumu Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanai un 
veikšanai saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību. 

3.4. Kanceleja ir pilnā mērā atbildīga par saistībām, ko tā uzņēmusies 
slēdzot iepirkuma līgumus Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanai un 
veikšanai. 

3.5. Katru mēnesi līdz 18. datumam Līguma darbības laikā Kanceleja 
iesniedz finansēšanas plāna grozījumus, ja tāds nepieciešams. (..) 

3.7. Ik mēnesi līdz 5.datumam Līguma darbības laikā, ja līdzekļi nav apgūti 
atbilstoši finansēšanas plānam, Kanceleja rakstiski sniedz motivētu 
paskaidrojumu AM FN par līdzekļu neapgūšanas iemesliem. (..) 

3.11. Pēc AM rakstiska pieprasījuma Kanceleja nekavējoties sniedz 
informāciju, kas saistīta ar Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanu, veikšanu 
un izdevumu apmaksu 2002. gadā. 

3.12. Kanceleja pilnībā atbild par Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanu, 
veikšanu un izdevumu apmaksu, kā arī izdevumu izlietojuma kontroli atbilstoši 
Valsts prezidentes vizīšu sagatavošanas, veikšanas un apmaksas darbu 
plānam, Līgumam, likumiem un citiem tiesību aktiem. 

3.13. Līdz 2003. gada 25. janvārim Kanceleja iesniedz AM pārskatu par 
Līguma darbības laikā veiktajām Valsts prezidentes vizītēm, norādot attiecīgo 
vizīti, termiņus, kopējo finansējumu un visu izdevumu tāmi.” 

Šo līgumu papildināja arī speciāla vienošanās, saskaņā ar kuru V. Vīķes-
Freibergas vajadzībām atvēlētā summa ar vienu rokas vēzienu tika vairāk 
nekā divkāršota – to pašu E. Rinkēviča un J. Ruško parakstītais dokuments 
lakoniski un skaidri paredzēja: „1. Izdarīt šādu grozījumu Līguma 2.1 .punktā: 
1.1. aizstāt vārdus „Ls 174 300,00” ar vārdiem „Ls 369 300,00”.” 

Šādi līgumi un vienošanās regulāri tika slēgti arī visus turpmākos gadus – 
un jau tā lielās summas tika vēl palielinātas. 2003. gadā Valsts prezidentes kā 
Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieces darbības nodrošinājumam tika 
atvēlēti 358 tūkstoši latu, bet 2004. gadā – 352 tūkstoši latu, kas vēlāk tika 



palielināti līdz 587 tūkstošiem un vēl pēc tam – līdz 642 tūkstošiem latu. 
2005. gadā pirmoreiz tika pārsniegta miljona robeža: sākotnēji V. Vīķes-
Freibergas vajadzībām tika piešķirti 642 tūkstoši latu, taču jau drīz summa 
tika palielināta līdz 842 tūkstošiem, bet vēlāk – līdz 1,14 miljoniem latu. 

2006. gadā līgumā, kas nu jau saucās vienkārši „Līgums par Valsts 
prezidentes darbības nodrošinājumu”, bija minēti 700 tūkstoši latu, kas vēlāk 
tika palielināti līdz 972 tūkstošiem, - un tiem vēl varēja pieskaitīt V. Vīķes-
Freibergas kancelejai tāpat no aizsardzības budžeta līdzekļiem slepus 
piešķirtos 814 tūkstošus latu „Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai, tajā 
skaitā darbiem, kas saistīti ar NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes 
nodrošināšanu”. (Salīdzinājumam – oficiālais Valsts prezidentes darbības 
nodrošinājums 2006. gadā bija 1,58 miljoni latu.) 

Gadu vēlāk atvēlētā summa, lai papildus Valsts prezidenta kancelejas 
budžetam paslepus „nodrošinātu Valsts prezidenta kā Nacionālo bruņoto 
spēku augstākā vadoņa darbību”, jau atkal pārsniedza miljona robežu, 
sasniedzot 1,1 miljonu latu, savukārt 2008. gadā atvēlētos 735 tūkstošus latu 
vēl papildināja 200 tūkstoši, kas oficiāli bija paredzēti „Valsts prezidenta 
darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas 90. gadadienas svinību ietvaros”, 
kaut ņemta šī nauda tika no tiem pašiem nodokļu maksātāju līdzekļiem – 
budžeta programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”. 

Papildus tam no aizsardzības budžeta visus šos gadus dāsni tika 
apmaksātas arī V. Vīķes-Freibergas kancelejas papildvajadzības: tā, 
piemēram, 2004. gadā par 24 tūkstošiem latu tika uzstādītas „drošības 
iekārtas Valsts prezidentes uzturēšanās objektos”, 2005. gadā datortīkla 
izveide izmaksāja vairāk nekā 69 tūkstošus latu, bet 2007. gadā aizsardzības 
budžets apmaksāja speciālas apspriežu telpas izbūvi prezidentes vajadzībām 
par 105 tūkstošiem latu un vēl citas īpaši aizsargātas telpas par 131 tūkstoti 
latu.  

Sākotnēji papildu izmaksas tika skaidrotas ar nepieciešamību visā plašajā 
pasaulē virzīt Latvijas iestāšanos ES un jo īpaši NATO. Taču... pēc iestāšanās 
šajās organizācijās finansējums nekļuva mazāks; tieši otrādi – tā palielinājums 
uzskatāmi rāda, ka Valsts prezidentes nopelniem un statusam „atbilstīgā 
līmeņa” nodrošināšanai nepieciešamās summas tikai pieauga, un rezultātā no 
aizsardzības budžeta līdzekļi bez mazākā mulsuma tika ņemti lietām, kam ar 
valsts aizsardzību un drošību vairs nebija ne mazākā sakara. 

Lai šī sistēma sekmīgi funkcionētu gadiem ilgi, protams, bija nepieciešams 
atstrādāt dažādus sīkumus, - vispirms jau atkratīties no nepieciešamības 
atbildēt uz neērtiem jautājumiem. No neoficiāliem avotiem bijušo prezidenta 
kancelejas darbinieku vidū dzirdēts, ka pašai V. Vīķei-Freibergai ienākusi prātā 
lieliska doma – kāpēc gan nepasludināt Valsts prezidenta kanceleju par īpašu 
struktūru, kurai nav kuram katram jāsniedz skaidrojumi par savām finanšu 
lietām? Kancelejas darbinieki padomāja – un atrada risinājumu, kurš portālā 
Delfi 2002. gada pavasarī tika detalizēti aprakstīts publikācijā ar virsrakstu 
„Uzņēmums „Valsts prezidentes kanceleja” un tā komercnoslēpumi”: 

„Domājams, ka vēl tagad Andris Šķēle atceras šo to no kritikas straumes, 
kas pār trīskārtējo premjeru savulaik gāzās saistībā ar viņa ideju par valsti, 
kura esot jāvada kā uzņēmums. Šī daudzlamātā, kaut arī varbūt ne tik sliktā 



ideja patiesībā nav mirusi, bet gan paklusām ir sagrozīta, pārtaisīta un nu tiek 
sekmīgi īstenota. 

Šā gada janvāra sākumā es nosūtīju Valsts prezidenta kancelejas 
vadītājam Mārtiņam Bondaram vēstuli, aicinot viņu sniegt pilnīgu informāciju 
par visiem kancelejas 2001. gada izdevumiem, kuri pārsnieguši desmit latu 
apmēru, – kam šī nauda tikusi, uz kāda pamata, kura amatpersona pieņēmusi 
lēmumu, utt. (..) Vai jūs tiešām neinteresē, kā Valsts prezidenta kanceleja 
tērē nodokļu maksātāju, tātad, piedodiet par banalitāti, arī jūsu naudu, kas 
turklāt nebūt nav tik maza – pērn kancelejas tēriņi pārsniedza 1,17 miljonus 
latu...  

Un tātad – vesels mēnesis pagāja, līdz kancelejas vadība izpētīja Latvijas 
Republikā spēkā esošos likumdošanas aktus un sniedza šāda satura atbildi: 
„Likuma „Par grāmatvedību” 4. pants nosaka, ka „grāmatvedībā par 
komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija un dati, kas saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem iekļaujami uzņēmuma pārskatos. Visa pārējā 
uzņēmuma grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu 
un ir pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu 
aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām 
likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos”.” 

Kāds absurds, jūs teiksiet – Valsts prezidenta kanceleju, valsts iestādi 
nodēvēt par uzņēmumu? (..) Taču arī LR Ģenerālprokuratūra, pārbaudījusi 
Valsts prezidenta kancelejas atbildi, izdarīja līdzīgu secinājumu: "Latvijas 
Valsts prezidenta kancelejas vadītāja p.i. J. Ruško sniegto atbildi, kurā 
norādīta informācija, kas iekļaujama uzņēmuma pārskatos, un nav norādīta 
informācija, kas saskaņā ar likumu ir atzīstama par komercnoslēpumu, 
uzskatu par pamatotu.”  

Tātad – arī Ģenerālprokuratūra atzīst, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu 
valsts iestāde, kas tiek finansēta no valsts budžeta, ir uzņēmums ar saviem 
komercnoslēpumiem. Un te nu tiešām rodas viela pārdomām.  

Visvienkāršākais, protams, būtu paņirgāties par to, kādi gan varētu būt 
Vairas Vīķes–Freibergas komercnoslēpumi, vai uz ātru roku sameklēt 
piemērotus Valsts prezidentes citātus un aši apsūdzēt nabadzīti liekulībā, 
nedemokrātismā un citos nāves grēkos.  

Patiesībā jau tālu nav jāmeklē – atcerēsimies, kā vēl pirms nepilnām pāris 
nedēļām prezidente Latvijas radio jau ierasti asi un principiāli izteicās gan par 
Latvijas Televīzijas vadību – viņai neesot zināms, cik „racionāli viņi 
apsaimnieko savu, kā varētu teikt, uzņēmumu”, gan par nevarīgo korupcijas 
apkarošanu – valsts galva „teiktu, ka vistiešākā un skaidrākā atbilde ir, ka 
trūkst gribas to darīt”. Sak, ko te daudz valsts galva daudz runā, ja pašas 
kanceleja arī skaitās gandrīz vai SIA un padarīt tās darbību atklātu nav ne 
vismazākās vēlēšanās...  

Taču patiesībā situācija ir krietni nopietnāka. Kamēr runa būtu tikai par to, 
vai daļu no viena konkrēta miljona viena konkrēta Vaira Vīķe–Freiberga 
patiesībā paklusām nenotērē kaķu barībai vai Nīcas tautas tērpiem, mēs 
varētu neuztraukties – vai tad mums žēl labam cilvēkam. Taču šeit nav runa 
tikai par viena nožēlojama miljona iztērēšanu un vienas augstas 
amatpersonas untumiem un savdabīgu demokrātijas izpratni, bet gan par 
vispārēju tendenci, – pēdējos gados lielākā daļa Latvijas Republikas 



likumdevēju un amatpersonu ietur kursu, kurš ir tieši pretējs jelkādai 
atklātībai. (..) 

Padomājiet, vai tiešām jums neinteresētu uzzināt, piemēram, kuru firmu 
pakalpojumi tiek izmantoti Valsts prezidentes kancelejas vajadzībām, kādas 
personas un kādas naudas summas saņem par Valsts prezidentes runu 
rakstīšanu vai tērpu šūšanu, cik lieli līdzekļi un kuram firmām tiek par galdu 
klāšanu, puķu pušķiem, dāvanām utt., vai tiešām stilista, friziera un citus 
pakalpojumus Valsts prezidente pilnībā apmaksā no savas kabatas – un, 
protams, kā visas šīs firmas un personas tiek izvēlētas, vai šajā izvēlē tiek 
rīkoti konkursi vai vismaz cenu aptaujas.  

Bet, ja nu tomēr neinteresē, tad jums pilnīgi vajadzētu pietikt ar šādām 
ziņām par SIA Valsts prezidentes kanceleja un to, kā tā tērē jūsu nodokļos 
samaksāto naudu: uzturēšanas izdevumi – Ls 1 178 311,00, atalgojumi – Ls 
287 284,00, iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni – Ls 1379,35, 
ārvalstu komandējumi – Ls 201 937,45. Un neaizmirstiet pateikt paldies par 
šo ziņu pieejamību, – ja tā turpināsies, drīz vien likumdevēji atzīs, ka arī šāda 
informācija jums ir nevajadzīga un lieka.” 

Šādi publiski pīkstieni gan situāciju nemainīja – kā redzam no tiem pašiem 
Delfiem, nekas nemainījās arī gadu vēlāk – joprojām, prokuratūras vai kādas 
citas tiesībsargājošās iestādes neapstrīdēta, spēkā bija „Valsts prezidentes 
kancelejas direktora vietnieka Jura Ruško vēstule, kurā, atsaucoties uz likumu 
„Par grāmatvedību”, norādīts, ka, izņemot publiskajos pārskatos iekļaujamo 
informāciju par Valsts prezidentes kancelejas tēriņiem, „visa pārējā 
uzņēmuma grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par 
komercnoslēpumu”.  

Kāds sakars valsts iestādei ar uzņēmuma statusu? Valsts prezidentes 
kancelejas oficiālais viedoklis ir, ka tā tomēr esot uzskatāma par uzņēmumu. 
Arī LR Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības 
departaments uzskata – Valsts prezidentes kancelejas grāmatvedībā esošā 
informācija „uzskatāma par komercnoslēpumu un ir pieejama vienīgi revīzijā, 
nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī 
citām valsts institūcijām likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos”. (..) 

Jautājums patiesībā ir par ko citu – vai Valsts prezidentes kanceleja var 
atļauties būt vienīgā valsts iestāde Latvijā, kas slēpj no sabiedrības savus 
izdevumus, tā rādot piemēru visiem „zemākstāvošajiem”? Protams, atklātībā 
vēl nav parādījies neviens, ne visniecīgākais fakts, kas konkrēti un skaidri 
rādītu, ka Valsts prezidentes kanceleja šķiež nodokļu maksātāju naudu 
nesaprātīgi vai pārāk dāsni. Taču presē mēs, piemēram, regulāri lasām gan 
par greznām ballēm un pieņemšanām, gan reprezentācijas dāvanām, un 
likumsakarīgs ir jautājums – vai tas viss tiešām ir pasūtīts saskaņā ar likumu, 
ekonomiski un pārdomāti?  

Atbildes nav – Valsts prezidentes kanceleja aizbildinās ar saviem 
„komercnoslēpumiem”, un interesanti, ka ne Iepirkumu uzraudzības biroja, ne 
Latvijas Vēstneša datu bāzē nav redzams, ka Valsts prezidenta kanceleja pērn 
vai šogad būtu izsludinājusi kaut vienu vienīgu konkursu par kādām piegādēm 
vai pasūtījumiem.  

Mēs, protams, varam cerēt, ka naudas līdzekļu izlietojumu Valsts 
prezidentes kancelejā uzmanīs, piemēram, Valsts kontrole. Taču šai cerībai 



nav reāla pamata – Raita Černaja vadītā struktūra ir pierādījusi, ka tā uz 
principialitāti ir gatava tikai gadījumos, kad skaidri apzinās „politisko 
pasūtījumu” pēc šādas principialitātes.  

Piemēram, pēdējā laikā vien tā ir izteikusi gatavību pārbaudīt faktiski visus 
iespējamos pārkāpumus, uz kuriem norāda Ministru prezidents Einars Repše, 
taču vienīgais politiskās opozīcijas ierosinājums – veikt revīziju par paša 
Repšes izlolotās Latvijas Bankas naudas glabātuves celtniecības likumību un 
lietderību – ir noraidīts ar motivāciju, ka ir taču apstiprināts revīziju gada 
plāns, turklāt nekas neliecinot par papildu riskiem šajā jautājumā.  

Līdz ar to ir skaidrs, ka totālu revīziju Valsts prezidentes kancelejā mēs, 
visticamākais, varam sagaidīt jau pēc Vairas Vīķes–Freibergas pilnvaru 
beigām: kā jau tas latvju zemē pierasts, „šokējošos atklājumus” mūsu 
„principiālās amatpersonas” izdarīs pēc tam, kad pārbaudāmā būs zaudējusi 
līdzšinējo ietekmi. Savukārt jautājums, cik ilgi vēl Vaira Vīķe-Freiberga un 
viņas kancelejas darbinieki slēps no sabiedrības, kā tiek tērēts pusotrs miljons 
latu nodokļu maksātāju naudas, paliek atklāts”. 

Ko tas viss nozīmē? To, ka salīdzinoši īsā laikā „atbilstīgā līmeņa” 
nodrošināšanas sistēma bija sakārtota, - V. Vīķes-Freibergas vajadzībām tika 
atrasts (cik zināms, ar viņas aktīvu līdzdalību un spiedienu) iespaidīgs, turklāt 
no sabiedrības slēpts finansējums, savukārt tiesības neatskaitīties sabiedrībai 
arī par „caurspīdīgi” piešķirtā finansējuma izlietojumu viņai faktiski oficiāli 
piešķīra Jāņa Maizīša vadītā LR Ģenerālprokuratūra.  

„Ja Laimes māte man stāvētu priekšā un prasītu, kas būtu tie trīs vēlējumi 
Latvijai, ko vēlētu savai zemei un tautai, tad pirmais būtu, lai viņai ir drošība 
un lai šai zemē valdītu tikai miers un saskaņa dažādo iedzīvotāju starpā. Otrs, 
ko vēlētos, ir, lai šai zemē valda pārticība un lai nebūtu un nekļūtu lielāka tā 
plaisa, kas valda starp tiem, kas pošas uz balli pilī, un tiem, kas nevar uz balli 
doties,” V. Vīķe-Freiberga paziņoja savā inaugurācijas runā. Tikmēr jau divus 
gadus vēlāk uz jautājumu, cik ērti viņa jūtas Latvijas valstī, V. Vīķe-Freiberga 
Vakara Ziņām pilnīgi godīgi varēja vēstīt: „Paldies, ļoti ērti!” Un ļoti 
pārliecinošs prezidentes: „Jā!” skanēja uz papildjautājumu, vai šis „ļoti ērti” 
nozīmē „komfortabli”. 

Kā tieši šis „komfortabli” izpaudās? Par to – nākamajā nodaļā. 
 
III. Vairas Vīķes-Freibergas treknie gadi 
Mans sarunas biedrs ir plecīgs un acīmredzami enerģisks 

trīsdesmitgadnieks - izsakoties Einara Repšes vārdiem, „vīrs kā ozols”. Un... 
gluži tāpat kā E. Repšes it kā uzrunātajam kandidātam uz atbildīgu valsts 
amatu, arī manam sarunas biedram acīs ik pa brīdim pazib atklātas bailes. Lai 
gan ir vasara un esmu tērpies vienā kreklā un džinsos, sarunas sākumā viņa 
skats bažīgi pārslīd manam apģērbam, tad vēl un vēl reizi. Beigu beigās „vīrs 
kā ozols” neiztur un mulsi noprasa – vai tikai man kabatā neesot kāds 
diktofons? Godīgi atbildu – nav vis, un tas arī nu nemaz nav melots, jo 
dīvaino sarunu ieraksta bez kādas slēpšanās uz Melnā kaķa āra kafejnīcas 
galdiņa noliktais mobilais telefons. Taču „vīrs kā ozols” to, protams, nenojauš 
– un, šķiet, kaut nedaudz atslābst. 

Tieši viņš mani ir izsaucis uz šo tikšanos, un tas noticis neilgi pēc tam, kad 
jaunā Valsts prezidenta Valda Zatlera kancelejai esmu nosūtījis pāris 



iesniegumus ar apjomīgu interesējošo jautājumu klāstu: kancelejai pieprasīti 
gan visi Valsts prezidenta kancelejā pieejamie dokumenti par Valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu, gan visi Valsts prezidenta kancelejā pieejamie dokumenti par 
apstākļiem, kādos tika pieņemts lēmums par Triju Zvaigžņu ordeņa 
piešķiršanu Imantam Freibergam, gan dati par V. Vīķes-Freibergas ārvalstu 
vizīšu izmaksām 1999.-2007. gadā, gan informācija par to, vai no Valsts 
prezidenta kancelejas līdzekļiem 1999.-2007. gadā veiktas kādas izmaksas 
stilistu, frizieru, apģērbu veidotāju u.tml. pakalpojumiem, gan dati par visiem 
kancelejas veiktajiem iepirkumiem šajā pašā laika periodā. 

No neoficiāliem avotiem man jau tikšanās brīdī ir zināms, ka jaunā 
prezidenta kancelejā šie jautājumi radījuši neviennozīmīgu reakciju. No vienas 
puses, jaunā administrācija arī gadu pēc prezidentu maiņas un lietu 
pārņemšanas jūtas, maigi izsakoties, sarūgtināta par V. Vīķes-Freibergas un 
viņas svītas rīcību, - pat grāmatvedības dokumenti jaunajai kancelejas vadībai 
ar Eduardu Stipro priekšgalā nodoti, viņa paša vārdiem izsakoties, sabērti 
parastajos melnajos atkritumu maisos. Turklāt, ja G. Ulmanis savai pēctecei 
atstāja visnotaļ pieklājīgu kancelejas budžeta daļu, tad V. Vīķe-Freiberga un 
tuvākie līdzgaitnieki acīmredzami bija rīkojušies pēc vecā labā principa – pēc 
mums kaut ūdens plūdi. 

Un tas nav tukšs apgalvojums. Kā jau neilgi pēc lietu pārņemšanas 
Latvijas Avīzei atklātības brīdī atzinis tas pats E. Stiprais, „acīm redzami 
iestādes budžets tika tērēts ar tādu aprēķinu, lai pēc kancelejas vadītāja 
nomaiņas kancelejas darbiniekiem līdz gada beigām varētu izmaksāt tikai un 
vienīgi pamata algu. Tas nozīmē, ka ienākumu līmenis kancelejas 
darbiniekiem uzreiz kritās. Bet tie, kas no darba kancelejā aizgāja, saņēma 
kompensācijas piecu mēnešu vidējā atalgojuma apjomā. Zīmīgi, ka šīs 
kompensācijas tika aprēķinātas nevis no vidējās mēneša algas, bet no vidējā 
atalgojuma, ieskaitot prēmijas un piemaksas. Iznāk, ka darbinieki, kas no 
kancelejas aizgāja, par to tika prēmēti, bet tie, kas palika, - materiāli sodīti. 
Jā, atstāto algu budžetu var saukt par juridiski korektu, bet patiesībā tā bija 
pļauka sejā tiem kolēģiem, kas turpināja strādāt”. 

Tā ka – no tās pašas vienas puses, V. Zatlera līdzgaitniekiem tā vien rokas 
niez piepalīdzēt kādam, kuru nopietni ieinteresējušas V. Vīķes-Freibergas 
pašas un viņas tuvāko līdzgaitnieku (tātad – kancelejas vadītāja Mārtiņa 
Bondara un viņa vietnieka Jura Ruško, tā paša, kura izpratnē valsts augstākās 
amatpersonas kanceleja ir tas pats, kas privātuzņēmums) izdarības ar 
nodokļu maksātāju naudu. Bet no otras puses – bail, bail un vēlreiz bail. 
Negribas ķēpāties, negribas iepīties varbūtējos konfliktos, - un rezultātā tiek 
pieņemts V. Zatleram raksturīgs „lēmums”: aizsūtīt kādu uz pārrunām, kaut 
ko pasolīt, kaut kur nedaudz sameloties, kaut kur pamēģināt novilcināt laiku, - 
un tad paskatīties, kas no tā sanāks.  

Tā nu, pēc visa spriežot, par šādu īpatnu vidutāju atsūtītais „vīrs kā ozols” 
it kā sēž stīvi, bet vienlaikus lokās kā zutis uz āķa. Jā, kaut ko viņi „tur, pilī” 
noteikti varēšot pasākt. Jā, prasītā informācija lielākoties neesot nekas 
slepens. (Bet vai man tiešām kabatā neesot diktofons? Un vēl bažīgs skatiens 
visapkārt.) Jā, arī oficiālas atbildes viņi sagādāšot. Bet man esot jāsaprot – 
viņi tā vienkārši nevarot „iet pret Vairu”. Vienkārši nevarot – un viss. „Viņa” 



joprojām regulāri interesējoties. „Viņa” pieprasot pārsūtīt dokumentus – gan 
ienākušus pieprasījumus, gan uz tiem sniegtas atbildes. Tāpēc – jā, viņi man 
atbildēšot uz uzdotiem jautājumiem, taču tikai tad, ja tie būšot pilnīgi precīzi 
un skaidri. Nekādu iniciatīvu no savas puses viņi nevarot izrādīt, - jo tad 
„viņa” sarīkošot kaut ko tāāāāādu... 

Te nu es kaut ko lāga nesaprotu – ne tik daudz to, kā izbijusi Valsts 
prezidente, lai ar cik lielu autoritāti apveltīta, var „kaut ko tāāāāādu” sarīkot 
pašreizējam Valsts prezidentam, cik to – ko nozīmē ieteikums par pilnīgi 
precīziem jautājumiem. Un man nekavējoties tiek paskaidrots – acīmredzami 
„vīram kā ozolam” ir izsniegtas atsevišķas tēmas, par kurām viņš drīkst 
izteikties plašāk. Viņš pat izvelk no kabatas papīrīti un nolasa – tā, vai varētu 
būt, ka es esmu pieprasījis „informāciju par to, vai no Valsts prezidenta 
kancelejas līdzekļiem 1999.-2007. gadā veiktas kādas izmaksas stilistu, 
frizieru, apģērbu veidotāju u.tml. pakalpojumiem; par katru no šādām 
izmaksām lūdzu minēt tās apmēru, pamatojumu, veiktos darbus un izmaksu 
sankcionējušo personu (klātpievienojot attiecīgo dokumentu kopijas)”. 

Jā, esmu gan, - pilnīgi droši. Tad nu, lūk, atbilde, ko es saņemšot uz šādu 
jautājumu, būšot – nekādas šādas izmaksas V. Vīķes-Freibergas laikā nav 
veiktas. Pilnīgi un absolūti nekādas. Un, redzot manu neticīgo sejas izteiksmi 
(jo kurš gan nav dzeltenajā lasījis par prezidentes frizūrām un tērpiem), „vīrs 
kā ozols” kā taisnojoties piebilst: tā patiešām esot pilnīga taisnība – līgumu 
par stilista vai friziera pakalpojumiem Valsts prezidenta kancelejā tiešām 
neesot.  

Bet, lūk, pavisam cita lieta, ja es ņemšot un pieprasīšot man nodot Valsts 
prezidenta kancelejas līgumu ar kādu man tobrīd pilnīgi un absolūti neko 
neizsakošu SIA ULU un attiecīgos izmaksu dokumentus. Tad atbilde būšot 
pavisam cita, - un arī „viņa” pret šādu atbildi neko nevarēšot iebilst, jo, ja reiz 
cilvēki ko tādu prasa, tātad jau skaidri zina atbildi. Un vēl vairāk – gluži 
nejauši viņam atbilde ar visām vēl nepieprasītajām dokumentu kopijām jau 
esot paķērusies līdzi, rau, šajā mapītē. Ja nu mani interesējot, tad – varot 
ņemt ciet. Tikai iesniegumu gan lai noteikti uzrakstot – vēlams, ar kādu 
nedaudz agrāku datumu. 

Vēlāk gan izrādās, ka staltais vīrs man ir nedaudz samelojies – un laikam 
arī Valsts prezidente, vēlāk publiski apgalvojot, ka visus savus neskaitāmos 
reprezentācijas tērpus iegādājusies valsts labad un tikai un vienīgi uz pašas 
rēķina: Valsts prezidenta kancelejas maksājumu analīze atklāj – ja 1999. gadā 
kanceleja apmaksājusi tikai vienu Parex bankas līdzīpašnieka Viktora 
Krasovicka sievas Ņinas Kondratjevas un meitas Aleksandras Krasovickas 
augstās modes uzņēmuma Ateliers rēķinu, tad 2000. gadā šādi rēķini bijuši 
jau vismaz astoņi (tiesa, par salīdzinoši nelielām summām). 

Toties kancelejas jaunā atbilde tiešām izrādās visnotaļ interesanta – un 
sniedz vēl papildu skaidrību par to, kāpēc gan V. Vīķei-Freibergai un viņas 
svītai ap 2001. gadu ievajadzējās tik rūpīgi slēpt visu informāciju par saviem 
izdevumiem un pasludināt Latvijas valsts galvas kanceleju par saimnieciskam 
uzņēmumam līdzīgu struktūru ar veselu kaudzi komercnoslēpumu. Jo, rau, 
2001. gada 28. decembrī parakstītais vienlapiņas līgums ar reģistrācijas 
numuru 1. patiešām ir, maigi izsakoties, ārkārtīgi dīvains – taču vienlaikus, 



spriežot pēc Valsts prezidenta kancelejas zīmoga lapiņas apakšā, laikam jau 
neglābjami īsts. 

Ko tad paredz Valsts prezidenta kancelejas noslēgtais „līgums Nr. 1”? 
Dokuments nav garš – varam to citēt pilnībā: „Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību Ulu, reģistrācijas Nr.000356456, tās direktores Baibas Gorlovas 
personā, kura darbojas uz Sabiedrības Statūtu pamata, turpmāk tekstā 
„Izpildītājs”, no vienas puses un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, tās 
vadītāja vietnieka Jura Ruško personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, 
turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no otras puses, šajā līgumā, dēvēti – „Puses”, 
noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. Puses vienojas, ka Izpildītājs sniegs pakalpojumus saskaņā ar 
Pasūtītāja norādījumiem pēc Izpildītāja noteikta izcenojuma, kas ir šī līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

2. Izpildītājs apņemas: 
- sniegt pakalpojumus augstā kvalitātē, ierasties pie Pasūtītāja norādītajā 

laikā, 
- savlaicīgi nodot rēķinu kopā ar aprēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem. 
3. Pasūtītājs apņemas: 
- par pakalpojumu sniegšanas laiku savstarpēji vienoties ar Izpildītāju, 
- apmaksāt piestādītos rēķinus saskaņā ar šī līguma punktu 4. 
4. Pasūtītājs apmaksā piestādītos rēķinus piecu bankas dienu laika no to 

saņemšanas brīža. 
5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes 

gaitā, Puses centīsies risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumos, kad 
savstarpējā vienošanās netiks panākta, visi strīdi un domstarpības izšķiramas 
šķīrējtiesā vai citā LR likumdošanas noteiktajā kārtībā latviešu valodā pēc 
prasītāja izvēles. 

6. Citi šī līguma noteikumi: 
6.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā uz 

vienu gadu. Ja šajā laikā Puses nemaina līguma saturu vai to nepārtrauc, tas 
pagarinās uz nenoteiktu laiku līdz puses vienojas par tā pārtraukšanu. 

6.2. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm vienojoties, kas rakstiski 
jānoteic īpašos pielikumos, kas jāuzskata par šī līguma neatņemamām 
sastāvdaļām. 

6.3. Puses var lauzt šo līgumu uz rakstiskas vienošanās pamata.” 
Jā, te gan „vīram kā ozolam” ir bijusi pilnīga taisnība: līgumu V. Vīķes-

Freibergas „atbilstīgā līmeņa” nodrošinātājs ar viņas kanceleju ir noslēdzis 
nevis par kādu skaidri aprakstītu – teiksim, friziera, kosmetologa, masiera vai 
tamlīdzīgu – servisu, bet vienkārši par līgumā nenorādītiem „pakalpojumiem 
saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem”, kuri gan „jāsniedz augstā kvalitātē”, 
turklāt nepieciešams „ierasties pie Pasūtītāja norādītajā laikā”. Atliek tikai pie 
sevis padomāt – interesanti, cik daudzi šādi līgumi vēl noslēgti un pēc tam aši 
pasludināti par V. Vīķes-Freibergas vai viņas kancelejas komercnoslēpumu.  

Kā tad tapa šis dīvainais līgums? Dati par kādu oficiāli izsludinātu vai rīkotu 
konkursu nav atrodami, un lieki teikt, ka bijušie Valsts prezidenta kancelejas 
vadītāji nebūt nealkst to paskaidrot, savukārt tagadējie no īpatnā līguma 
kategoriski norobežojas. Vienīgais, kas atliek – mēģināt apjautāties līgumā 
minētajai Baibai Gorlovai. 



- Kā jūs tikāt pie līguma apkalpot Valsts prezidenti? 
- Mēs jau pirms tam viņu apkalpojām. Viņa bija mūsu dāma. Jau tad, kad 

viņa brauca no ārzemēm, mēs toreiz strādājām viesnīcā Rīga, un viņa nāca 
pie mums. Viss kolektīvs ar viņu jau bija strādājis.  

Es atceros, ka viņa dzīvoja viesnīcā Rīga un nāca pie mums. Kad viņa jau 
sāka strādāt institūtā par direktori, viņa arī nāca frizēties. Es viņu atceros 
kādu pusgadu pirms prezidentūras. Viņa nāca arī pie citiem meistariem. Mēs 
zinājām, es zināju, ka viņa ir mūsu salona klients, bet nav tā, ka es viņu 
atcerētos no pirmās dienas.  

Mēs tur bijām piecas frizieres. Es šodien eju pa ielu un sveicinos ar katru 
otro, un es nezinu, kāpēc un kā es viņu zinu, tāpat viņš nezina, kāpēc mani 
zina. Es taču sveicinos arī ar tiem, kuri nāk pie manām kolēģēm.  

Kad viņu ievēlēja, mēs bijām tie, pie kā viņa tad arī gāja, bet nu, dabīgi, 
viņai tad bija citas prasības un citas domas, viņa taisīja matus tā, lai viņai viņi 
būtu uz divām nedēļām. Nu, ne divām, nu, uz desmit dienām. Agrāk vispār 
taču mazgāja matus arī tikai pa desmit dienām...  

Tad bija konkurss, mēs ilgi un dikti pārspriedām, vai mums vajag. Bet mēs 
ar Dzintriņu esam tādas, ka mums visu laiku vajag attīstīties. Nu, tad 
piedalījāmies konkursā un vinnējām. Noteikti nospēlēja tas, ka mēs jau divus 
gadus bijām ar viņu strādājuši. Mēs ļoti labi sapratām, ko mēs sākam darīt. 
Sapratām, ka tas ir ļoti atbildīgs darbs un ir jāuzdrošinās, lai to darītu. 

- Prezidente stipri nomainīja savu imidžu, kļūstot par prezidenti... 
- Jā, jūs jau arī šodien staigājiet šāda, un, ja jūs būsiet prezidente, jūs 

vairs nestaigāsiet šāda.  
- Tas bija jūsu ieteikums - šādi mainīt viņas matu sakārtojumu? 
- Tas bija kopīgs darbs. Kad sākām strādāt ar viņu kā prezidenti, mums 

vajadzēja izdomāt, kā mēs visu darīsim. Jo viņa katru dienu ir televīzijā un 
katru dienu viņu fotografē. Es, piemēram... mani vakar apstādināja uz ielas 
un gribēja intervēt, man bija mati briesmīgi, un es viņu nedevu. 

- Cik frizieres ar viņu strādāja? 
- Mēs bijām divi frizieri un vēl kosmetologs.  
- Kā izpaudās jūsu darba grafiks? Katru dienu septiņos no rīta 

bijāt pie prezidentes? 
- Kad vajadzēja, tad strādājām. Tā ir mana atbilde vienmēr un visiem.  
- Braucāt līdzi uz ārzemēm? 
- Jā, braucām. 
- Tad jau visa pasaule apbraukāta... 
- Mēs jau tāpat mainījāmies. Nu, man jāsaka tā: var jau apbraukāt, bet tas 

nenozīmē, ka visu pasauli redzi, - tu esi atbraucis līdzi prezidentam.  
- Brīvajā laikā? 
- Tu esi valsts darbā, tu nevari staigāt riņķī un skaitīt vārnas. Es to tā 

uztveru. Jo es nezinu, kā to citi uztver. Ārzemēs tas ir vēl daudz atbildīgāk. ir 
ļoti saspringts. Cilvēkam nav laika domāt par to, kā viņš izskatīsies, kad ies 
ārā. Līdz ar to tas bija mūsu pienākums. Lai mūsu valstij nebūtu kauns, lai 
man neviens nevarētu pārmest, ka es esmu tur bijusi un neesmu izdarījusi. 
Līdz ar to es centos, un mani kolēģi centās darīt savu darbu ar vislielāko 
atdevi un atbildību. 



- Vai viņa piederēja pie tiem cilvēkiem, kas skaidri zina, kādu 
matu sakārtojumu vēlas? 

- Es domāju, ka mēs katrs savā vecumā zinām, ko vēlamies. Mēs varam 
iet uz kompromisu, varam sarunāt, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Mēs 
esam modelētājas, arī kosmetologs mums bija augstas klases, lai mēs varētu 
šāda līmeņa personu apkalpot. Tas ir darbs, tas jau nav... Viņa bija 
prezidente, mēs bijām labi meistari. Es uzskatu, man nav kauns ne par vienu 
bildi, kur viņa ir.  

- Runā, ka viņa bijusi ļoti prasīga tieši attiecībā uz savu izskatu. 
- Cilvēks zina, ko viņš grib. Mēs zinām, ko viņa grib. Man nelikās, ka viņa ir 

ļoti prasīga. Mēs varējām strādāt. Gan es, gan Dzintriņa, gan Sandra. Mums 
sanāca tā, ka mana kolēģe Dzintriņa nomira un tad Sandra bija. Ļoti normālas 
attiecības. Es nekad nebūtu parakstījusies uz šādu darbu, ja es nevarētu 
strādāt. 

- Jūs viņu pazīstat kā savaldīgu un korektu cilvēku, kurš nemēdz 
sievišķīgi iziet no rāmjiem? 

- Nu. 
- Bet runā, ka viņa esot ļoti kaprīza... 
- Kas ir „kaprīzs”? Es nevaru uz šādu jautājumu atbildēt. Ziniet, es esmu 

meistars ar 36 gadu pieredzi, man ir savs viedoklis par cilvēkiem un viņu 
vēlmēm.  

- Vai taisnība, ka viņai vienai frizūrai tika izmantots vesels 
flakons matu lakas? 

- Nu, ziniet, cik vajadzēja, tik arī lietojām. Tā ir mana atbilde. Bet tās 
Vakara Ziņas, tās ir mani nogalinājušas līdz nenormālam. Tas, ko viņi rakstīja 
tanī laikā, kamēr es strādāju ar Latvijas Valsts prezidenti... 

- Un ko viņi rakstīja? 
- Viņi? Rakstīja, ka prezidentei galvā, kā vienmēr, ir kā papes kaste.  
- Par tām krāsām, teiksim, Vaira Vīķe-Freiberga – viņa jau nebija 

sākumā ruda, vai ne, tad, kad viņa atnāca? 
- Principā viņas krāsa astoņu gadu laikā mainījās apmēram par vienu toni. 

Bet to jau neviens pat man neticēs, kad es teikšu, ka tā formula, kādu mēs 
atradām, - mēs ar to krāsojām visu laiku. Bet tad, kad viņa bija televīzijā, es 
pati kādreiz skatījos, domāju, pag, kas tad, kāds man pārkrāsojis ir? Tās ir 
gaismas! Tās ir gaismas, tas ir papīrs, uz ko tiek... Tas ir – mēs nekad neviens 
nedomājam par to, ko izdara tieši gaismas un papīra kvalitāte. Paskatieties 
kaut vai vienu politiķi, kāds viņš izskatās LNT un Panorāmā... 

- Vai protokols kaut ko ierobežo, taisot matus? Ir dažreiz tā, ka 
pašam gribas to roku palaist kaut kā dzīvīgāk? 

- Nu, bet bija man, nu. Bija viņai dažādas tās frizūras. It sevišķi tad es 
sapratu, kad parādīja uz Jauno gadu, divi gadi atpakaļ, visu - katru gadu 
prezidentus Jaunā gadā. Es skatījos un brīnījos, cik daudz frizūras viņai ir 
bijušas! Astoņus gadus katru reizi viņa ir ar citādāku frizūru. Bet rudais ir 
viņas tonis, tā ir viņas matu krāsa. 

- Dabiskā? 
- Jā. Jā, viņa visu mūžu ir bijusi, nu, pie tāda toņa... 



- Par Zatlera rezidenci raksta, atsaucoties uz viņa darbiniekiem, 
ka tur no Vīķes-Freibergas laikiem vēl ir frizētava, nu, kabinets 
ierīkots... 

- Jūs ziniet, ja runā par rezidences frizētavu, man paliek ļoti slikts 
garastāvoklis, un es par šo tēmu negribu runāt tamdēļ, ka prezidentes 
frizētava sastāvēja no vienas mazas letītes, kas tikai pēc četriem gadiem tika 
uzlikta, jo pirms tam bija vienai mēbelei nozāģēts stūris, kas tur stāvēja, no 
kušetītes, un no spoguļa. Un spogulis bija arī uznests no apakšas, tur, kur bija 
pirms tam stāvējis Ulmaņa kungam. Vienīgais, kas tika nopirkts, tas bija 
normāls krēsls. Un, ja par to saka, ka bija iekārtota frizētava, tad man ir, nu, 
man ir savs viedoklis.  

 
Ir tikai viena lieta, par ko friziere necenšas pastāstīt, - kā tad īsti tapa 

līgums ar prezidenta kanceleju un cik tad izmaksāja šajā dokumentā vārdā 
nesauktie pakalpojumi. Taču „vīram kā ozolam” līdzi tāpat jau uzreiz ir 
paķērušās izdrukas no V. Vīķes-Freibergas laiku kancelejas izmaksu 
grāmatvedības, kurās jau parādās ne tikai abstrakti „pakalpojumi saskaņā ar 
Pasūtītāja norādījumiem”, bet arī frizētavas un friziera pakalpojumi. Un – 
summas, summas, summas.  

Skaitļi ir ļoti izteiksmīgi. 2002. gads: pakalpojumi kopumā sniegti par 6618 
latiem, kas ir vairāk nekā desmitā daļa no visa SIA ULU apgrozījuma, – vidēji 
par 550 latiem mēnesī (strādājošā vidējā samaksa Latvijā 2002. gada janvārī 
saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem bija 160 latu mēnesī). 2003. 
gads: pakalpojumi kopumā sniegti par 7221 latu – vidēji par 600 latiem 
mēnesī. 2004. gads: pakalpojumi kopumā sniegti par 7511 latiem – vidēji par 
625 latiem mēnesī. 2005. gads: pakalpojumi kopumā sniegti par 6947 latiem 
– vidēji par 578 latiem mēnesī. 2006. gads: pakalpojumi kopumā sniegti par 
8144 latiem – vidēji par 678 latiem mēnesī. 2007. gada pirmais pusgads: 
pakalpojumi kopumā sniegti par 4325 latiem – vidēji par 720 latiem mēnesī.  

Īsi sakot, viena lieta ir skaļi izteikumi – tādi kā Latvijas Radio, kur jau pēc 
prezidentūras beigām V. Vīķe-Freiberga uz jautājumu, vai viņa bijusi dārga 
prezidente, skaļi un skaidri atbildēja: „Sev dārga, jā! Es biju dārga pati pret 
sevi, tāpēc, ka es... Visu savu algu burtiski izdevu, lai, lai sevi varētu sakopt 
un prezentēt pēc iespējas... nu, pievilcīgā un korektā veidā. Jā! Un tas man 
dārgi maksājis, un man ir tagad pilns skapis ar drēbēm, kuras es līdz mūža 
lai... beigām droši vien nenovalkāšu, un man varbūt vajadzēs viņas likt uz 
eBay, uz izsoli, uz izpārdošanu, lai es savus līdzekļus, ieguldītos līdzekļus 
atgūtu. Tas man bija dārgi personīgi. Ne jau valstij tas bija dārgi, - man!” 

Drēbju izmaksas Valsts prezidenta kancelejas tāmēs tiešām nav atrodami, 
toties V. Vīķes-Freibergas frizūra vien pēdējos piecarpus viņas prezidentūras 
gados nevis viņai, bet tieši valstij un nodokļu maksātājiem kopā izmaksāja 
nepilnu 41 tūkstoti latu (neskaitot frizieres un stilistes līdzbraukāšanu uz 
ārzemēm), uz ko, salīdzinot šo tiešām iespaidīgo summu ar jaunā prezidenta 
nenozīmīgajiem tēriņiem, zīmīgi norāda „vīrs kā ozols”. Un tāpat viņš puslīdz 
īsi un skaidri iezīmē, uz ko no prasītās informācijas es varētu cerēt. Par to, kā 
no kancelejas līdzekļiem barojušies V. Vīķes-Freibergas oficiālie biogrāfi, citi 
„domubiedri” un izdevēji – visticamākais, jā. Par ārvalstu vizīšu izmaksām – 
arī jā. Par visiem iepirkumiem – tiem pašiem, kas V. Vīķes-Freibergas 



prezidentūras laikā tika uzskatīti par kancelejas komercnoslēpumu – arī. Par 
prezidentes mīklaino tikšanos Alpos ar Vladimiru Putinu un par Triju Zvaigžņu 
ordeņa reizēm dīvaino piešķiršanu – esot jāskatās.  

Ar vārdu sakot, šķiramies ar draudzīgiem un daudzsološiem vārdiem par 
drīzu sazināšanos. Bet tad... tad kaut kas notiek. Kaut kas, ko precīzi neviens 
neizskaidro, bet kas arī tāpat ir pietiekami skaidrs. Īpaši pēc tam, kad saņemu 
īsu telefonzvanu, kurā „vīrs kā ozols” lakoniski, gandrīz vai raudulīgā balsī 
paziņo: „Viņa uzspieda uz mūsējo. Man ļoti žēl, bet norunas nav spēkā. Ceru, 
kas tas mums neliks sastopoties pāriet uz ielas pretējo pusi.” Un... kopš šī 
brīža uz visiem iesniegumiem V. Zatlera kanceleja sāk centīgi atrakstīties.  

Tā un tā – šādas un vēl arī šādas informācijas tai nemaz neesot (kaut „vīrs 
kā ozols” apgalvojis ko pilnīgi citu), bet vēl cita – it īpaši tā, kas saistīta ar V. 
Vīķes-Freibergas personiskajiem tēriņiem uz nodokļu maksātāju rēķina – 
neesot sniedzama, jo, izsakoties Valsts prezidenta kancelejas vadītāja 
vietnieka Ērika Ozola vārdiem, „iestāde var atteikties izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus, ja informācijas pieprasījums vai tā 
izpildes nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, 
proti, informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir 
apdraudēts iestādes darbs vai citu personu tiesības”. 

Ja godīgi, šis ir viens no smagākajiem brīžiem visā grāmatas tapšanas 
gaitā, - informācija, uz kuru tik ļoti bijis cerēts, pēkšņi izrādās nepieejama. Vēl 
vairāk – neoficiāls avots kancelejā pavēsta, ka tai pašā laikā, kad V. Zatlera 
līdzgaitnieki visiem spēkiem novilcinājuši pieprasītās informācijas (par 
prezidentes tēriņiem, vizīšu izmaksām utt.) izsniegšanu, visa V. Vīķes-
Freibergas prezidentūras dokumentācija drudžainā ātrumā nodota Valsts 
arhīvam. Šīs neoficiālās ziņas pēc laiciņa apstiprina arī V. Zatlera kancelejas 
visnotaļ oficiālā atbilde: 

„Atbildot uz Jūsu 2008. gada 24. septembrī, kā arī 2. oktobrī Valsts 
prezidenta kancelejā saņemtajiem iesniegumiem ar lūgumu sniegt informāciju 
par Valsts prezidenta kancelejas darbību laikā no 1999. gada līdz 2007. 
gadam, tai skaitā informāciju par visiem šajā laika posmā veiktajiem 
iepirkumiem, katras šajā laikā notikušas Valsts prezidenta ārvalsts vizītes 
izdevumiem un citiem jautājumiem, informējam, ka visi dokumenti, kas 
attiecas uz Valsts prezidenta kancelejas darbību augstāk norādītajā laika 
posmā (Vairas Vīķes-Freibergas pilnvaru termiņš) kā Valsts prezidenta 
kancelejas arhīva fonds ir nodoti glabāšanai Latvijas Valsts arhīvā, 
pamatojoties uz likuma „Par arhīviem” 9. panta prasībām.” (Savukārt vēl pēc 
laika versiju par „viņas” spiedienu apliecina kancelejas kategoriskā atteikšanās 
dot atļauju iepazīties ar Valsts arhīvā nodotajiem V. Vīķes-Freibergas pilnvaru 
laika dokumentiem.) 

Taču... kādi brīnumi: faktiski vienlaikus ar šo atbildi savā pastkastītē 
saņemu nezināmu, kaut aptuveni nojaušamu labvēļu sūtītu iespaidīgu datu 
apjomu, kas pēc sīkākas izpētes izrādās liela daļa no prasītā. Ja precīzāk – 
informācija par visiem V. Vīķes-Freibergas kancelejas oficiālajiem izdevumiem 
2002.-2007. gadā (neskaitot tos no sabiedrības īpaši cītīgi slēptos miljonus, 
kas Valsts prezidentei tika nodoti no aizsardzības budžeta) – tiem pašiem, kas 
viņas prezidentūras laikā tika uzskatīti par sabiedrībai nekādi neizpaužamu 
komercnoslēpumu. 



Datu apjoms izrādās milzīgs (pilnā apmērā – izņemot vienīgi algu un 
nodokļu maksājumus – īpaši aizrautīgi un zinātgriboši ļaudis var iepazīties šai 
grāmatai pievienotajā datu diskā), - un jau drīz sāk kļūt skaidrs, kāpēc šie dati 
bijušajai Valsts prezidentei un viņas svītai šķita tik neizpaužami. Īsi sakot, 
nauda ir tērēta visneiedomājamākajām lietām. Spriežot pēc šiem datiem, 
budžeta līdzekļi enerģiski tērēti gan gultas veļas un pirtslietu veikalos, gan 
dizaineru un interjeristu pakalpojumiem, gan mākslas galerijās un 
juvelierizstrādājumu salonos, tautastērpu centrā un alkoholisko dzērienu 
vairumtirdzniecības uzņēmumā, dārza tehnikas un reklāmas kompānijās, un 
vēl, vēl, vēl. Nauda maksāta pat medijiem un Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
konsistorijai. 

Ja palūkojamies kaut vai uz 2003. gada izdevumiem, mēs te atrodam 
patiešām brīnumu lietas: SIA Sporta stils par „pamatlīdzekļiem” – 749 lati, 
Auzera juvelieru mākslas koledžai „par dekoriem” – 1080 latu, SIA Džordano 
par vēl citu dekoru – 700 latu, SIA Salons ITA par satelītiekārtu - 1844 lati, 
tautas tērpu centram Senā klēts – 242 lati, salonam Māksla – vairāk nekā trīs 
tūkstoši latu vairākos maksājumos, akciju sabiedrībai Lauku Avīze – 1000 latu, 
par ziediem gada laikā iztērēti vairāk nekā 19 tūkstoši latu („Viņai bija īpašas 
prasības ziedu ziņā, - kas nu bija, tas bija,” atzīst jau pieminētais cilvēks no 
Valsts prezidenta kancelejas bijušo darbinieku vidus), tūkstoši latu tērēti gan 
trauku tirgotājiem, gan viesnīcām tepat Latvijā (ieskaitot Radisson SAS), gan 
reklāmas kompānijām; V. Vīķes-Freibergas kanceleja patērējusies pat vannu 
kompānijā PAA un uzņēmumā ar visu izsakošo nosaukumu Pirts pasaule. 

Taču, iespējams, visiespaidīgākie bijuši V. Vīķes-Freibergas un viņas svītas 
tēriņi sabiedriskās ēdināšanas iestādēs.  

Labu ēdienu mīlēja arī V. Vīķes-Freibergas priekšgājējs prezidenta postenī 
– Guntis Ulmanis, taču šī viņam acīmredzami nebija īpaša aizraušanās. Ja 
paanalizējam Valsts prezidenta kancelejas 1999. gada pirmā pusgada – G. 
Ulmaņa prezidentūras izskaņas – gastronomiskos tēriņus, te varam atrast tikai 
dažus vērā ņemamus rēķinus: nepilni četri simti iztērēti pie vīnu tirgotājiem, 
piecarpus tūkstoši – zivju restorānā Skonto (no kuriem 5115 lati, spriežot pēc 
rēķinu datumiem, – dažas dienas pirms prezidentūras beigām), vēl aptuveni 
2300 latu – restorānā Vincents. Un arī V. Vīķe-Freiberga prezidentūras 
pirmajā pusgadā šajā ziņā bija vairāk nekā atturīga: pamatīgi tika patukšoti 
tikai vīnu piegādātāju krājumi (kopā vismaz seši rēķini par trīsarpus 
tūkstošiem latu) un vēl nepilni četri simti tajos pašos Skonto un Vincentā. 

Taču jau uz pirmā prezidentūras gada beigām kļuva skaidrs, ka Māras 
Zālītes atmiņas par austerēm, ar kurām restorānā Kanādā viņu sensenos 
laikos mielojis Freibergu pāris, nav nekāds izdomājums vai pārspīlējums. Šajā 
ziņā prezidente vēlējās to labāko – un to arī saņēma. 

„Kopš atvēršanas 1994. gadā restorāns Vincents ir kļuvis par iecienītāko 
mērķi visiem, kas augstu vērtē labu ēdienu un izsmalcinātus vīnus. Vincents 
atrodas vienā no Rīgas gleznainākajām vietām - jūgendstila arhitektūras 
piesātinātajā bulvāru lokā. Bagātīgus un mūžīgi mainīgus virtuves 
meistardarbus uzbur šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Visam fonā - mūsdienīgs 
interjera dizains. (..) Savos ēdienos Mārtiņš izmanto vienīgi labākos, 
attiecīgajai sezonai raksturīgus, Latvijas zemnieku īpaši Mārtiņa virtuvei 
audzētus produktus. Vai tie būtu tradicionālie angļu fish & chips, 



izsmalcinātākie itāļu ēdieni vai arī japāņu suši - Vincenta ēdienkarte mainās ik 
nedēļu un ir gards ceļojums kulinārijas pasaulē.” 

 Tā šo „īsto gardēžu paradīzi un pateicīgu medību lauku tiem, kas tīko 
vaigā redzēt pasaulē atzītas slavenības,” raksturo restorāna saimnieki. Tiek 
norādīts, ka „Vincenta viesu grāmatā meklējami ASV prezidenta Džordža 
V. Buša, prinču Čārlza un Endrū, Pako Rabanes, Pjēra Kardēna, Mstislava 
Rastropoviča, Montserratas Kabaljē, Maijas Pļiseckas, Ņikitas Mihalkova, Hosē 
Karrerasa, Eltona Džona un daudzu citu prominenču autogrāfi”, taču kautrīgi 
nav norādīts, ka šo „īsto gardēžu paradīzi”, kā tagad kļūst skaidrs no V. Vīķes-
Freibergas tēriņu reģistriem, lielu savas prezidentūras daļu bija iecienījusi arī 
mūsu bijusī prezidente. Iecienījusi apjomīgi un aizrautīgi – turklāt, kā 
saprotams, ne jau uz sava personiskā rēķina. 

Jau 2000. gadā Vincentā tika noēsti un nodzerti kopumā aptuveni 6700 
latu, bet Skonto zivju restorānā – vairāk nekā 22,6 tūkstoši latu. 2001. gadā 
no Vincenta jau tika saņemti vidēji trīs rēķini mēnesī – kopā par gandrīz 20 
tūkstošiem latu, bet no Skonto pusotrs desmits rēķinu par nepilniem desmit 
tūkstošiem; kancelejā bija pamanītas arī Nomedas (Salas kafejnīcu tīkls) 
kūciņas – par tām tika samaksāti pagaidām vēl tikai nieka deviņi simti latu; 
parādījās arī ēdinātājs Kuso – arī aptuveni pusotrs desmits rēķins par 16,5 
tūkstošiem latu. 2002. gadā apetīte vēl pieauga: Vincentā tika notērēti jau 38 
tūkstoši latu (vidēji pa vienam rēķinam katru nedēļu), Salas kūciņās – 4,6 
tūkstoši latu, bet par Kuso pakalpojumiem tika samaksāti 34,5 tūkstoši. 
Turklāt augošos apjomos patērējamajam ēdamajam un dzeramajam bija 
vajadzīgi arī trauki un citi piederumi – un kompānijai Arkolat 2001. gadā tika 
samaksāti gandrīz pieci tūkstoši. 

Tā nu apjomīgā ieturēšanās diezgan ātri pārvērtās par pamatīgām dzīrēm, 
un šī laikam ir tā reize, kad apjomīgas tabulas un vienmuļi skaitļi var būt gana 
izteiksmīgi. Un tātad – iepazīstieties: V. Vīķes-Freibergas kancelejas izdevumi 
SIA Vincents – pēc visa spriežot, tieši restorānā Vincents (iespējams ar retiem 
izņēmumiem, iegādājoties kompānijā arī ko citu), vēl tikai „iesildoties” –2003. 
gadā. 

 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 20,36 2003.01.16. VINCENTS SIA 1550 : 20.36 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

975113 03.01.03 MATR. 
Ls 116,33 2003.01.16. VINCENTS SIA 1550 : 5.62 1512 : 110.71 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 975228 13.01.02 MATR. 
Ls 31,39 2003.01.16. VINCENTS SIA 1550 : 31.39 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

703683 14.01.03 MATR. 
Ls 60,70 2003.01.27. VINCENTS SIA 1550 : 29.06 1512 : 31.64PAR MATERIĀLIEM 

UN INVENTĀRU R.NR975363 22.01.2003 
Ls 53,15 2003.01.28. VINCENTS SIA 1440 : 53.15PAR PAKALPOJUMU R.NR13 

27.01.2003 
Ls 21,22 2003.01.28. VINCENTS SIA 1550 : 21.22PAR MATERIĀLIEM R.NR703811 

27.01.2003 
Ls 34,08 2003.02.19. VINCENTS SIA 1550 : 34.08 RĒĶINS NR. 744088 18.02.03. 
Ls 60,94 2003.02.25. VINCENTS SIA 1550 : 60.94 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. 

Nr.975697 24.02.03 MATR. 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 97,98 2003.03.07. VINCENTS SIA 1550 : 97.98 rēķins nr.744271 05.03.2003 

MATERIĀLI 
Ls 2 901,27 2003.03.07. VINCENTS SIA 1440 : 2901.27 rēķins nr.35 03.03.2003 
Ls 812,55 2003.03.13. VINCENTS SIA 1440 : 812.55 rēķ. 40 11.03.03 
Ls 991,20 2003.03.14. VINCENTS SIA 1440 : 991.20 PAR PAKALP. ,RĒĶ. 43 

13.03.2003. 
Ls 105,02 2003.03.24. VINCENTS SIA 1550 : 105.02PAR MATERIĀLIEM R.NR975979 

21.03.2003 
Ls 131,25 2003.04.04. VINCENTS SIA 1550 : 131.25 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

744664 03.04.03 MATR. 
Ls 3 810,28 2003.04.11. VINCENTS SIA 1440 : 3810.28 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 61 

07.04.03 ĒDIN. 
Ls 105,09 2003.04.11. VINCENTS SIA 1550 : 55.59 1512 : 49.50 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 744741 09.04.03 MATR. 
Ls 256,77 2003.04.14. VINCENTS SIA 1440 : 256.77 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 67 

11.04.03 ĒDIN. 
Ls 121,19 2003.04.16. VINCENTS SIA 1550 : 40.84 1512 : 80.35 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 282793 15.04.03 MATR. 
Ls 47,73 2003.04.23. VINCENTS SIA 1550 : 34.20 1512 : 13.53 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 744847 16.04.03 MATR. 
Ls 200,01 2003.04.25. VINCENTS SIA 1550 : 99.93 1512 : 100.08 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 744933 24.04.03 MATR. 
Ls 289,54 2003.05.02. VINCENTS SIA 1550 : 40.43 1512 : 47.20 4180 : 201.91 

MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 282952 29.04.03 
MATR. 

Ls 89,34 2003.05.06. VINCENTS SIA 1550 : 17.11 1512 : 72.23 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 336043 05.05.03 INVENTĀRS 

Ls 771,96 2003.05.09. VINCENTS SIA 1440 : 771.96 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 82 
06.05.03 PAKALP. 

Ls 135,02 2003.05.09. VINCENTS SIA 1550 : 83.83 1512 : 51.19 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 336081 07.05.03 PRECES 

Ls 149,60 2003.05.13. VINCENTS SIA 1550 : 149.60 rēķins nr.283075 08.05.2003 
MATER. 

Ls 120,12 2003.05.13. VINCENTS SIA 1550 : 101.41 1512 : 18.71 rēķins nr.336102 
08.05.2003 materiāli 

Ls 112,41 2003.05.19. VINCENTS SIA 1550 : 75.78 1512 : 36.63 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 283197 16.05.03 MATR. 

Ls 40,19 2003.05.19. VINCENTS SIA 1550 : 24.03 1512 : 16.16 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 336133 12.05.03 MATR. 

Ls 378,65 2003.05.22. VINCENTS SIA 1550 : 342.16 1512 : 36.49 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 336262 20.05.03 MATR. 

Ls 75,82 2003.05.27. VINCENTS SIA 1550 : 62.42 1512 : 13.40 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 336316 23.05.03 MATR. 

Ls 443,29 2003.05.30. VINCENTS SIA 1550 : 140.38 1512 : 302.91 MAKSĀJUMS 
PĒC RĒĶ. Nr. 336375 28.05.03 PRECES 

Ls 180,39 2003.06.06. VINCENTS SIA 1440 : 180.39 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 15 
05.06.03 PAKALP. 

Ls 69,66 2003.06.09. VINCENTS SIA 1550 : 69.66 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
336543 06.06.03 MATR. 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 35,95 2003.06.11. VINCENTS SIA 1440 : 35.95 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 104 

04.06.03 PAKALP. 
Ls 158,92 2003.06.16. VINCENTS SIA 1550 : 158.92 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

336627 12.06.03 PRECES 
Ls 1 987,71 2003.07.04. VINCENTS SIA 1440 : 1987.71 PAR PAKALPOJUMIEM PĒC 

RĒĶINA NR.121 NO 02.07.03 
Ls 136,93 2003.07.04. VINCENTS SIA 1440 : 136.93 PAR PAKALP. PĒC RĒĶ. 

NR.336863 NO 02.07.2003 
Ls 159,47 2003.07.09. VINCENTS SIA 1440 : 159.47 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 124 

3.07.03 
Ls 12 980,00 2003.07.11. VINCENTS SIA 1440 : 12980.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

128 09.07.03 
Ls 378,65 2003.07.21. VINCENTS SIA 1550 : 378.65 rēķins nr.336916 07.07.203 

mater. 
Ls 118,00 2003.07.21. VINCENTS SIA 1440 : 118.00 par pakalp. rēķ.nr.136 17.07.03 
Ls 169,75 2003.07.25. VINCENTS SIA 1550 : 169.75 APMAKSA P'EC R'E'K. 

NR.647149 NO 24.07.03 
Ls 376,01 2003.08.01. VINCENTS SIA 1550 : 105.55 1512 : 270.46PAR 

MATERIĀLIEM UN INVENTĀRU 
R.NR648302,647244 31.07.2003 

Ls 215,70 2003.08.06. VINCENTS SIA 1550 : 73.60 1512 : 142.10 R.648229 NO 
28.07.03,647215 NO 30.07.03 

Ls 63,04 2003.08.22. VINCENTS SIA 1550 : 63.04 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
647456 14.08.03 

Ls 2 933,72 2003.09.08. VINCENTS SIA 1440 : 2933.72 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
156 25.08.03, 167 05.09.03 

Ls 1 034,67 2003.09.26. VINCENTS SIA 1440 : 1034.67 R.191 NO 22.09.03 
Ls 18,74 2003.10.06. VINCENTS SIA 1550 : 18.74 R.NR.200389,03.10.03 
Ls 667,99 2003.10.10. VINCENTS SIA 1550 : 237.56 1512 : 430.43 MAKSĀJUMS 

PĒC RĒĶ. Nr. 200478 09.10.03 
Ls 211,93 2003.10.14. VINCENTS SIA 1440 : 211.93 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 216 

13.10.03 
Ls 112,36 2003.10.17. VINCENTS SIA 1550 : 112.36 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

200484 09.10.03, 200534 10.10.03 
Ls 81,55 2003.10.22. VINCENTS SIA 1550 : 54.91 1512 : 26.64 par mater. , 

rēķ.nr., 200738, 21.10.03 
Ls 249,81 2003.10.28. VINCENTS SIA 1440 : 249.81 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 224 

27.10.03 
Ls 435,43 2003.11.04. VINCENTS SIA 1550 : 435.43 152.37 1512 : 205.85 4180 : 

77.21 Rēķins nr.200980 31.10.2003 
Ls 262,96 2003.11.05. VINCENTS SIA 1440 : 262.96,RĒĶ. N 232 03.11.03 
Ls 80,79 2003.11.06. VINCENTS SIA 1550 : 34.97 1512 : 45.82 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 807538 04.11.03 
Ls 118,74 2003.11.19. VINCENTS SIA 1550 : 118.74 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

807713 12.11.03 
Ls 252,52 2003.11.25. VINCENTS SIA 1440 : 252.52 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 250 

19.11.03 
Ls 29,12 2003.12.04. VINCENTS SIA 1550 : 29.12 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ.Nr. 

810100 03.12.03 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 15,34 2003.12.15. VINCENTS SIA 1550 : 15.34 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

810325 12.12.03 
Ls 102,88 2003.12.19. VINCENTS SIA 1550 : 24.09 4180 : 78.79 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 810449 18.12.03 
 

Kā redzams, „gardēžu paradīze” ir bijusi izcili iecienīta gan lieliem rautiem, 
gan pieticīgām ēdienreizēm. Turklāt visbiežāk ne jau prezidente devās uz 
restorānu, lai tur uz vietas ierakstītu jaunu lappusi „gardajā ceļojumā 
kulinārijas pasaulē”, - parasti jaunākie M. Rītiņa gastronomiskie brīnumi tika 
arī piegādāti pēc nepieciešamības. Un tas izmaksāja vēl papildu summas. 

Re, piemēram, kāds neliels pasūtījums divdesmit cilvēkiem ar faila 
nosaukumu „Prezidenta Ruško suši”: 2003. gada 22. novembra nelielās 
kompānijas mielastam pasūtītas 40 svaigas Vincenta maizītes ar garšaugu 
sviestu, 20 „vistas stilbiņi panētas”, 24 kājas, 24 „stilbas”, kā arī pamatīgs suši 
daudzums – pa diviem desmitiem „lasis futomaki”, „tuncis futomaki”, „garneļu 
futomaki” un „zutis un avokado futomaki”. Turklāt īpaši interesanti, ka šajā 
dienā Valsts prezidentes oficiāli publiskotajā dienaskārtībā nav bijis ierakstīts 
neviens pats oficiāls pasākums, pildot dienesta pienākumus, - vistu kājas un 
„stilbas” notiesāti visnotaļ privātā kārtā. 

Te – vēl cits, jau divdesmit pieciem cilvēkiem, kam 8. martā klājams galds 
Baltās zāles vidū. „Uz sagaidīšanu” - Itālijas viegli dzirkstošs vīns Prosecco un 
svaigi cepta Vincenta maizīte ar sviestu; tālāk - apsvilinātas jūras ķemmītes ar 
zirņu ravioli un vendace ikru sviesta mērci un Itālijas baltvīns Cappeletti Gavi 
il Vignale DOCG 2002, vēl pēc tam - kazlēna konfī ar dārzeņu kasulē un 
Itālijas sarkanvīns Ruffino Chianti Classico Reserva Ducale 1999 vai tvaikota 
jūrasvilka fileja garšaugu kažokā un Francijas baltvīns Domaine Laroche 
Chablis Saint Martin 2000; visbeidzot noslēgumā - dzērveņu pārsteiguma 
paciņa un Itālijas baltvīns Ruffino Vin Santo 1998, kā arī tēja vai kafija. 

2003. gads prezidentes un viņas svītas apetītes ziņā nav bijis nekāds 
izņēmums, - tādas pašas dzīres, spriežot pēc Valsts prezidenta kancelejas 
izdevumu tāmēm, ir turpinājušās arī nākamajos gados. To uzskatāmi rāda 
nākamās izteiksmīgās izmaksu tabulas. 

 
2004. gads:  

SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 80,63 2004.01.07. VINCENTS SIA 1550 : 80.63PAR MATERIĀLIEM R.NR 810569 

29.12.03 
Ls 158,43 2004.01.10. VINCENTS SIA 1440 : 158.43 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 2 

08.12.03 
Ls 180,49 2004.01.20. VINCENTS SIA 1550 : 180.49 PAR MATERIĀLIEM R.RN 

810674,810675 09.01.04 
Ls 24,79 2004.01.26. VINCENTS SIA 1550 : 24.79 PAR MATERIĀLIEM R.NR810956 

23.01.04 
Ls 2 613,82 2004.01.29. VINCENTS SIA 1440 : 2613.82 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 18 

28.01.04 
Ls 88,50 2004.02.02. VINCENTS SIA 1550 : 88.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. NR. 

810969 23.01.04 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 3 204,59 2004.02.12. VINCENTS SIA 1440 : 3204.59 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 27 

09.02.04 
Ls 108,74 2004.02.27. VINCENTS SIA 1550 : 108.74PAR MATERIĀLIEM R.NR267573 

25.02.04 
Ls 23,95 2004.03.01. VINCENTS SIA MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 267465 19.02.04 
Ls 182,65 2004.03.04. VINCENTS SIA 1550 : 182.65 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

267703 03.03.04 
Ls 156,36 2004.03.10. VINCENTS SIA 1550 : 105.66 1512 : 50.70 RĒĶ. 267755, 

05.03.04 
Ls 1 504,50 2004.03.12. VINCENTS SIA 1440 : 1504.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 55 

08.03.04 
Ls 30,10 2004.03.12. VINCENTS SIA 1550 : 30.10 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

267819 10.03.04 
Ls 107,72 2004.03.23. VINCENTS SIA 1550 : 107.72 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

267810 10.03.04 
Ls 164,56 2004.03.25. VINCENTS SIA 1550 : 58.59 1512 : 105.97 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ, Nr. 268069 23.03.04 
Ls 4 055,42 2004.04.13. VINCENTS SIA 1440 : 4055.42 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 77 

08.04.04 
Ls 168,04 2004.04.16. VINCENTS SIA 1550 : 168.04 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

268470 15.04.04 
Ls 61,48 2004.05.06. VINCENTS SIA 1550 : 44.61 1512 : 16.87 RĒĶ. 268772, 

29.04.04 
Ls 4 291,90 2004.05.06. VINCENTS SIA 1440 : 4291.90 RĒĶ. 90, 22.04.04 
Ls 127,18 2004.05.06. VINCENTS SIA 1550 : 127.18 RĒĶ. 268588, 21.04.04 
Ls 357,42 2004.05.08. VINCENTS SIA 1440 : 357.42 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 100 

05.05.04 
Ls 38,33 2004.06.04. VINCENTS SIA 1550 : 38.33 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

855312 28.05.04 
Ls 138,67 2004.06.14. VINCENTS SIA 1550 : 123.71 1512 : 14.96, PĒC RĒĶ. 

NR.855526 NO 09.06.2004. 
Ls 314,65 2004.07.06. VINCENTS SIA 1550 : 286.35 1512 : 28.30 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 855597 11.06.04, 855830 29.06.04 
Ls 517,80 2004.07.20. VINCENTS SIA 1440 : 517.80 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 192 

19.07.04 
Ls 296,14 2004.07.20. VINCENTS SIA 1512 : 64.48 1550 : 231.66 MAKSĀJUMS PĒC 

RĒĶ. Nr. 855973 07.07.04, 856013 09.07.04, 
856112 19.07.04 

Ls 1 334,34 2004.07.23. VINCENTS SIA 1440 : 1334.34 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
196 22.07.04 

Ls 37,24 2004.08.03. VINCENTS SIA 1550 : 37.24PAR MATERIĀLIEM R.NR856159 
21.07.04 

Ls 424,12 2004.08.11. VINCENTS SIA 1550 : 366.06 1512 : 58.06PAR MATERIĀLIEM 
UN INVENTĀRU R.NR856386 05.08.04, N 
R856440 06.08.04 

Ls 15,13 2004.09.02. VINCENTS SIA 1550 : 15.13 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. 
Nr.856567 16.08.04 

Ls 146,79 2004.09.06. VINCENTS SIA 1550 : 110.04 1512 : 36.75 MAKSĀJUMS PĒC 
RĒĶ. Nr. 856826 31.08.04 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 75,92 2004.09.15. VINCENTS SIA 1512 : 75.92PAR INVENTĀRU UN REMONTA 

MATERIĀLIEM R.NR856880 03.09.04 
Ls 479,54 2004.11.08. VINCENTS SIA 1440 : 479.54 rēķins nr.300 03.11.2004 
Ls 1 391,92 2004.11.12. VINCENTS SIA 1440 : 1391.92 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

303 8.11.04 
Ls 1 813,62 2004.12.01. VINCENTS SIA 1440 : 1813.62 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

314 23.11.04 
Ls 123,60 2004.12.24. VINCENTS SIA 1440 : 123.60 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 333 

17.12.04 
 

2005. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 211,55 2005.02.10. VINCENTS SIA 1440 : 211.55PAKALPOJUMI R.NR24 08.02.05 
Ls 189,96 2005.02.21. VINCENTS SIA 1440 : 189.96 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 32 

15.02.05 
Ls 274,74 2005.03.03. VINCENTS SIA 1440 : 274.74PAKALPOJUMI R.NR46 24.02.05 
Ls 3 969,30 2005.03.07. VINCENTS SIA 1440 : 3969.30PAKALPOJUMI R.NR53 

03.02.05 
Ls 3 659,90 2005.03.23. VINCENTS SIA 1440 : 3659.90 r.nr.73 no 22.03.05. 
Ls 204,40 2005.06.03. VINCENTS SIA 1440 : 204.40 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 171 

30.05.05 
Ls 287,77 2005.06.17. VINCENTS SIA 1440 : 287.77 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 187 

14.06.05 
Ls 7 317,51 2005.07.04. VINCENTS SIA 1440 : 7317.51 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

198 20.06.05 
Ls 239,66 2005.09.06. VINCENTS SIA 1440 : 239.66 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 268 

31.08.05 
Ls 4 369,59 2005.10.06. VINCENTS SIA 1440 : 4369.59 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

310 27.09.05 
Ls 412,55 2005.04.28. VINCENTS SIA 1440 : 412.55 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 107 

25.04.05 
Ls 286,10 2005.10.21. VINCENTS SIA 1440 : 286.10 R.331 NO 14.10.05 
 

2006. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 1 892,72 2006.04.20. VINCENTS SIA 1440 : 1892.72 rēķins nr. 99 

11.04.2006,nr.106 19.04.2006 
Ls 5 551,73 2006.04.28. VINCENTS SIA 1440 : 5551.73PAR PAKALPOJUMU R.NR 121 

28.04.2006 
Ls 503,58 2006.04.28. VINCENTS SIA 1440 : 503.58R.RN 112 24.04.2006PAR 

PAKALPOJUMU 
Ls 2 501,51 2006.05.10. VINCENTS SIA 1440 : 2501.51R.RN 129 28.04.2006 
Ls 146,45 2006.05.16. VINCENTS SIA 1440 : 146.45PAR PAKALPOJUMU R.RN 140 

09.05.2006 
Ls 3 056,80 2006.06.06. VINCENTS SIA 1440 : 3056.80PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR184 01.06.2006,NR176 30.05.2006 
Ls 5 790,47 2006.06.26. VINCENTS SIA 1440 : 5790.47PAR PAKALPOJUMIEM R.NR 

213 20.06.2006 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 2 008,68 2006.08.25. VINCENTS SIA 1440 : 2008.68par pakalpojumiem R.NR299 

23.08.2006 
Ls 16 351,89 2006.10.25. VINCENTS SIA 1440 : 16351.89, par pakalpojumiem rēķ. 385 

19.10.06. 
Ls 2 099,48 2006.09.22. VINCENTS SIA 1440 : 2099.48 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

331 15.09.06 
Ls 631,78 2006.10.25. VINCENTS SIA 1440 : 631.78, par pakalpojumu rēk. 388 

23.10.06. 
 

2007. gads (pirmais pusgads): 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 1 566,50 2007.03.06. VINCENTS SIA 2239 : 1566.50PAR PAKALPOJUMIEM R.NR53 

27.02.07,NR61 02.03.07 
Ls 702,82 2007.03.28. VINCENTS SIA 2239 : 702.82PAR PAKALPOJUMU R.NR85 

16.03.2007 
Ls 7 089,36 2007.04.18. VINCENTS SIA 2239 : 7089.36PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR119,12 11.04.2007,NR124 13.04.2007 
Ls 10 490,70 2007.04.26. VINCENTS SIA 2239 : 10490.70PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR139 24.04.2007 
Ls 655,70 2007.04.27. VINCENTS SIA 2239 : 655.70PAR PAKALPOJUMU R.NR136 

20.04.2007 
Ls 8 747,00 2007.05.29. VINCENTS SIA 2239 : 8747.00PAR PAKALPOJUMU R.NR177 

22.05.2007 
Ls 9 233,91 2007.05.31. VINCENTS SIA 2239 : 9233.91PAR PAKALPOJUMU R.NR186 

28.05.2007 
Ls 3 973,60 2007.06.05. VINCENTS SIA 2239 : 3973.60PAR PAKALPOJUMU R.NR190 

29.05.2007 
 
Ja paskaitīsim, sanāks, ka 2003. gadā V. Vīķe-Freiberga un svīta Vincentā 

notērēja vairāk nekā 35 tūkstošus latu. Nākamajos gados rēķinu skaitliski it kā 
ir mazāk, toties kopējās summas... 2004. gadā – aptuveni 25 tūkstoši latu, 
2005. gadā – aptuveni 21 tūkstotis latu, 2006. gadā – jau 40,5 tūkstoši latu, 
2007. gadā tikai pirmajā pusgadā – vairāk nekā 42 tūkstoši latu. Ar vārdu 
sakot, ja V. Vīķes-Freibergas matu sakārtojums (neskaitot frizieru ārvalstu 
braucienus utt.) Latvijas nodokļu maksātājiem četrarpus gados izmaksāja 41 
tūkstoti latu, tad kompānijas mielošanās „gardēžu paradīzē” un citu SIA 
Vincents pakalpojumu un produktu kopējās izmaksas bija četrreiz lielākas – 
vairāk nekā 163 tūkstoši latu. 

Ko par aizvadīto gadu brīnišķo sadarbību tagad var teikt pats restorāna 
Vincents saimnieks Mārtiņš Rītiņš (kuram, starp citu, V. Vīķes-Freibergas 
vadītais Ordeņu kapituls trīs mēnešus pirms viņas pilnvaru beigām gluži 
nejauši „par nopelniem Latvijas labā” piešķīra V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni)? 

- Kā jūs tikāt pie līguma ar prezidenta kanceleju? 
- Kā es tiku? 
- Jā. 
- Tas bija tik sen atpakaļ, ka es nevaru atbildēt uz to. 
- Kāds konkurss bija vai kā? 
- Es nevaru atbildēt. Tas bija deviņus gadus atpakaļ. 



- Un ko tad viņiem tur klājāt, kādus galdus? 
- Visas valsts pieņemšanas. Es atceros pirmo, kas bija. Kad tas Vairai bij’ 

Jūrmalā. 
- Un viņa tā dūšīgi pie jums ēda? 
- Neteikšu dūšīgi, - prātīgi ēda. Prātīgi ēda. Galvenais bija, ka viss, ko mēs 

devām, bija sadarbojoties ar vietējiem produkciju ražotājiem. Arī ka varēja tā 
riktīgi paļauties uz mums, jo mums bija profesionāla komanda, kas zināja visu 
to protokolu. Jo tas nav, Kanādā es arī esmu strādājis vienā no ... 

- Nu, un ko jūs viņiem devāt ēst? 
- Oi, viskautko zem saules. Bij’ tik daudzi. 
- Kas izvēlējās, vai jūs viņiem kaut ko piedāvājāt? 
- Katrreiz bija kāds, kas saskaņoja piedāvājumu. Katrreiz bija saskaņots 

caur prezidenta kanceli, Imantu Freibergu un vēstniecībām, kas bija saistītas. 
- Kāpēc Imantu Freibergu? 
- Jo viņš jau ir arī, teiksim, es pieņemu... es nevaru tik daudz jautājumus 

atbildēt. 
- Viņš taču nebija atbildīgs par prezidenta kanceleju... 
- Nezinu, nezinu. Bet nē, viņš zināja arī mani, mēs varējām, man bija labs 

kontakts ar viņu par ēdieniem. Mēs varējām runāt par ēdieniem. Ar daudziem 
tur nevarējām runāt par ēdieniem, – viņi nesaprata, kas ir kas. Un arī daudz, 
teiksim... kulinārijas valoda pieņemšanās ir franču valoda, un to visu arī [viņš] 
saprata. Ja kaut kas bija rakstīts franču valodā, tad arī to saprata, man 
nevajadzēja skaidrot. 

- Jūs jau pirms tam viņus pazināt, dāmu ar kungu? 
- Jā, jā. 
- Pirms viņa kļuva par prezidenti? 
- Jā, jā. 
- Viņi nāca pie jums ēst? 
- Nē, viņi jau tikai īsu brīdi bija šeit. 
- Kā tas notikās? Viņi zvanīja jums un teica - uztaisi 

piedāvājumu? 
- Jā, tieši tā. 
- Viņi paši arī kādreiz ir atnākuši pie jums paēst? 
- Ir bijuši, jā. 
- Bet tā privāti divatā ar Imantu viņi nemēdza būt? 
- Nē, nē. 
- Ko jūs teiktu par Vairas Vīķes-Freibergas gastronomijas gaumi? 
- Ļoti, ļoti zinoša. Teiksim, es kaut ko pasniedzu pie galda, piemērs ar eļļu. 

Man prasīja, no kurienes tā eļļa nāk. Es teicu - no Austrijas. Un tad prezidente 
varēja uzreiz zināt, no kurienes tas nāk un kāpēc no turienes nāk, un kāpēc 
ne no šejienes. Tā ka ļoti, ļoti zinoša. 

- Kas bija viņai mīļākais ēdiens? 
- Ja tu man pajautātu, kas man ir mīļākais ēdiens, es atteikšu, ka tas pats, 

kas Vairai – tas svaigākais, kas ienāk iekšā tajā dienā. Es atceros, ka es esmu 
viņai fazānu devis, viņa ir to noēdusi ar franču pārstāvjiem, un pilnīgi tas bija 
atbilstošs tai reizei, tam laikam. 

- Runā, ka viņa reizēm esot bijusi kaprīza... 



- Nekad balss nebija pacelta, nekad. Varēja redzēt pēc acīm, aha, vai viņa 
ir apmierināta vai nav apmierināta. 

- Varēja nolasīt no sejas? 
- Jā, jā, jā 
- Kā jums kā Latvijas pilsonim šķiet - vai nav bišku par dārgu ēst 

visu pie jums? Paskatoties uz tām summām, ko viņi jums ir 
skaitījuši, var sareibt galva.  

- Tur tu neskaties tikai, tikai uz tā šķīvja, tur tu skaties uz to procesu. 
Atceries, kad tu pārvieto virtuvi uz kaut kurieni, tās ir baigās izmaksas. Tur 
tev jāved ir krāsns, tev jāved ir galdi, tev jāved ir viss, viss, viss. Tev jāved ir 
cepeškrāsns, tev jāved ir plīts, galdi. Ja kādā vietā būtu virtuve. Bet nekur 
nav virtuves. Pārsvarā nav galdu. Pilnīgi nekur nevienā vietā nav virtuves. 
Viss tas ir jāņem līdzi. 

Visa apkalpe jāņem līdzi. Viesmīļiem jāmaksā, apkopei jāmaksā, tad vēl 
ļoti ilgi stāvēšana, gaidīšana. Ja viņi ēd katrs pa pusotru stundu, tas 
nenozīmē, ka kopā tas ir trīs stundas. Tas nozīmē, ka dienu esi aizņemts ar 
to. 

- Tur pilī nav nekāds restorāns? 
- Nav nekāds restorāns. Nekas tur nav. Maza izlietnīte. Būtu restorāns – 

okei, bet nav. 
- Jūrmalā neklājāt galdu? 
- Arī klājām, jā. 
- Cik personām bija jāklāj viņiem galdi? 
- Bija no 4 līdz 120. 
- Latvju tauta it kā grimst nabadzībā, kādēļ bija jāizvēlas 

dārgākais restorāns? 
- Es neteiktu, ka esmu dārgākais restorāns. Neatceros, kurš man jautāja: 

„Cik pie jums maksā Cēzara salāti.” Es: „Četrarpus lati.” - „Ko tik dārgi?” Es 
saku: „Varat aiziet tālāk uz ielas – būs lētāk, bet tur jums nedos riktīgos 
salātus, viņi nedos labāko eļļu, viņi iedos ģenētiski modificēto eļļu, anšovu 
vietā iedos brētliņas, viņi nedos parmezānsieru, viņi tev iedos kādu citu rīvētu 
sieru. Tur, tur ir tā milzīgā starpība.” Ja salīdzini to vērtību par to produkciju, 
tad mēs neesam tie dārgākie... 

 
Bet tas vēl ne tuvu nebija viss – jo ne jau vienmēr tika izmantoti tikai 

„gardēžu paradīzes” pakalpojumi. Nepavisam arī ne – V. Vīķes-Freibergas 
kanceleja nesmādēja arī salīdzinoši demokrātiskākus ēdinātājus un 
dzirdinātājus, pie kuriem izdevās noēst vēl lielākas summas. Kā jau minēts, 
spriežot pēc kancelejas izmaksu datiem, visus šos gadus darbojās vēl vismaz 
divi „galma ēdinātāji” – SIA Nomeda un SIA Kuso. To vairāk nekā uzskatāmi 
apliecina jau atkal izcili izteiksmīgās izdevumu tabulas.  

Sāksim ar Nomedu, kas pazīstamāka kā Salas kafejnīcu īpašniece un kura 
visos laikos ir lepojusies, izsakoties laikrakstam Diena teiktiem vārdiem, ar 
savu „vēlmi pēc kvalitātes”, lai „tā maizīte būtu tāda, ka pēc tās jāatgriežas” 
un lai no ēdiena būtu jūtams, ka „tas ir gatavots ar mīlestību. Un ir starpība, 
vai pīrāgu izmet mašīna vai izveido cilvēka rokas. Cita cena, protams, bet 
personiska attieksme ir jūtama un klienti to novērtē.” Jā, tiešām cita cena – ar 



mīlestību gatavotajām kūkām, cepumiņiem un tortēm Valsts prezidenta 
kancelejas iztērētās summas runā pašas par sevi. 

 
2003. gads: 

SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 3 206,00 2003.01.14. NOMEDA SIA 1440 : 3206.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr.7 

13.01.03 
Ls 14,00 2003.03.11. NOMEDA SIA 1440 : 14.00 
Ls 1 831,20 2003.03.27. NOMEDA SIA 1440 : 1831.20PAR PAKALPOJUMU R.NR 51 

21.03.20063, NR 55 26.03.2003 
Ls 108,00 2003.04.11. NOMEDA SIA 1440 : 108.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 64 

07.04.03 ĒDIN. 
Ls 255,00 2003.04.23. NOMEDA SIA 1440 : 255.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 73 

17.04.03 PAKALP. 
Ls 17,50 2003.05.22. NOMEDA SIA 1440 : 17.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 95 

16.05.03 
Ls 1 148,69 2003.07.07. NOMEDA SIA 1440 : 1148.69 RĒĶINS NR.123 01.07.2003,NR. 

129 02.07.2003 
Ls 7,00 2003.09.02. NOMEDA SIA 1440 : 7.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 161 

01.09.03 
Ls 5 900,00 2003.10.06. NOMEDA SIA 1440 : 5900.00 R.NR.208,01.10.03 
Ls 429,00 2003.10.09. NOMEDA SIA 1440 : 429.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 231 

07.10.03 
Ls 3 470,00 2003.10.31. NOMEDA SIA 1440 : 3470.00 AVANSS, rēķ.nr. 262, 29.10.03 
Ls 7 434,00 2003.10.30. NOMEDA SIA 1440 : 7434.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 261 

29.10.03 
Ls 15 587,00 2003.11.05. NOMEDA SIA 1440 : 15587.00 RĒĶ. NR., 262, 29.10.03 
Ls 1 691,80 2003.11.21. NOMEDA SIA 1440 : 1691.80 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 297 

20.11.03 
Ls 63,00 2003.11.25. NOMEDA SIA 1440 : 63.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 294 

20.11.03,,295 21.11.03 
Ls 98,00 2003.12.03. NOMEDA SIA 1440 : 98.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 306 

01.12.03 
Ls 119,00 2003.12.17. NOMEDA SIA 1440 : 119.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 325 

13.12.03 
 

2004. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 78,75 2004.01.2

1. 
NOMEDA SIA 1440 : 78.75 PAR PAKALPOJUMU R.NR 351 

29.12.03 
Ls 7,00 2004.02.0

5. 
NOMEDA SIA 1440 : 7.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 28 

03.02.04 
Ls 497,96 2004.02.1

3. 
NOMEDA SIA 1440 : 497.96 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr.40 

12.02.04 
Ls 207,09 2004.04.1

3. 
NOMEDA SIA 1440 : 207.09 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 103 

06.04.04 
Ls 188,80 2004.05.0

6. 
NOMEDA SIA 1440 : 188.80 RĒĶ. 109, 21.04.04 

Ls 2 818,00 2004.07.2
3. 

NOMEDA SIA 1440 : 2818.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 215, 
214 21.07.04 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 13 276,00 2004.11.1

2. 
NOMEDA SIA 1440 : 13276.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 370 

9.11.04 
Ls 2 784,80 2004.11.1

3. 
NOMEDA SIA 1440 : 2784.80 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 369 

09.11.04 
Ls 85,50 2004.12.2

4. 
NOMEDA SIA 1440 : 85.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 405 

25.11.04 
 

2005. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 3 793,00 2005.01.0

7. 
NOMEDA SIA 1440 : 3793.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ, Nr. 

9/2005 06.01.05 
Ls 157,50 2005.01.1

2. 
NOMEDA SIA 1440 : 157.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. 20 

10.01.05 
Ls 54,00 2005.03.0

9. 
NOMEDA SIA 1440 : 54.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ, Nr. 106 

02.03.05 
Ls 35,00 2005.03.3

1. 
NOMEDA SIA 1440 : 35.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 140 

21.03.05 
Ls 8 796,00 2005.07.0

5. 
NOMEDA SIA 1440 : 8796.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 334 

01.07.05 
Ls 4 300,00 2005.11.0

8. 
NOMEDA SIA 1440 : 4300.00PAKALPOJUMS R.NR511 

03.11.2005 
Ls 19 050,00 2005.11.0

9. 
NOMEDA SIA 1440 : 19050.00pakalpojumi r.nr512 03.11.2005 

 
2006. gads: 

SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 4 620,00 2006.04.28. NOMEDA SIA 1440 : 4620.00PAR PAKALPOJUMU R.NR 

136 27.04.2006 
Ls 255,00 2006.05.02. NOMEDA SIA 1440 : 255.00R.NR 137 28.04.2006 
Ls 1 400,00 2006.05.11. NOMEDA SIA 1440 : 1400.00PAKALPOJUMI R.RN 158 

08.05.2006 
Ls 3 209,00 2006.05.22. NOMEDA SIA 1440 : 3209.00PAR PAKALPOJUMU R.NR 

177 19.05.2006 
Ls 396,60 2006.05.26. NOMEDA SIA 1440 : 396.60R.NR 179 22.05.2006,NR184 

25.05.2006 PAR PAKALPOJUMIEM 
Ls 216,00 2006.06.21. NOMEDA SIA 1440 : 216.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR224 20.06.2006 
Ls 250,00 2006.08.02. NOMEDA SIA 1440 : 250.00 R.NR.258 25.07.06. 
Ls 5 286,40 2006.09.11. NOMEDA SIA 1440 : 5286.40PAR PAKALPOJUMU R.NR285 

05.08.2006 
Ls 638,80 2006.10.12. NOMEDA SIA 1440 : 638.80par pakalpojumiem 

r.nr338,337 09.10.2006 
Ls 280,80 2006.10.13. NOMEDA SIA 1440 : 280.80R.NR349 12.10.2006 
Ls 240,00 2006.10.23. NOMEDA SIA 1440 : 240.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR362 19.10.06 
Ls 4 800,00 2006.11.08. NOMEDA SIA 1440 : 4800.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

388 02.11.06 
Ls 5 964,00 2006.12.13. NOMEDA SIA 1440 : 5964.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR450 06.12.2006 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 35,00 2006.12.20. NOMEDA SIA 1440 : 35.00PAR PRECI R.NR474 19.12.06 
Ls 1 680,00 2006.06.02. NOMEDA SIA 1440 : 1680.00R./NR 185 25.05.2006 
 

2007. gada pirmais pusgads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 275,00 2007.01.18. NOMEDA SIA 2239 : 275.00PAR PAKALPOJUMU R.NR 10 

17.01.2007 
Ls 28 320,00 2007.03.30. NOMEDA SIA 2239 : 28320.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR123 29.03.2007 
Ls 2 869,60 2007.04.17. NOMEDA SIA 2239 : 2869.60PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR156,NR153 11.04.2007 
Ls 5 500,00 2007.04.19. NOMEDA SIA 2239 : 5500.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. NR, 

161 17.04.07 
Ls 2 312,80 2007.04.20. NOMEDA SIA 2239 : 2312.80PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR162 17.04.2007 
Ls 260,00 2007.04.25. NOMEDA SIA 2239 : 260.00PAR PAKALPOJUMU R.NR171 

24.04.2007 
Ls 2 832,00 2007.05.24. NOMEDA SIA 2239 : 2832.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR199 16.05.2007 
Ls 564,00 2007.06.05. NOMEDA SIA 2239 : 564.00PAR PAKALPOJUMIEM R.NR218 

29.05.07,NR210 24.05.2007 
Ls 48 380,00 2007.06.06. NOMEDA SIA 2239 : 48380.00PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR231 01.06.2007 
 
Kā tieši prezidentūras pēdējā pusgada laikā bija iespējams Salas kūkās un 

tortēs noēst vairāk nekā 91 tūkstoti latu? Nomedas īpašnieki un vadītāji – 
Bulzgu ģimene – gluži labi saprotamu iemeslu dēļ kategoriski atsakās pat 
pieminēt nu jau bijušās Valsts prezidentes ēdināšanas jautājumus. Un tikai 
nedaudz runīgāks ir trešais „štata” ēdinātājs – mazpazīstamā SIA Kuso, kura 
īpaši uzsver savu krietni demokrātiskāko raksturu. 

„Manam uzņēmumam ir kafejnīca prezidenta pilī. Slēgta tipa kafejnīca, 
kura paredzēta kancelejas darbiniekiem. Mēs reizēm arī apkalpojām nelielus 
banketus, piemēram, kad pie prezidentes nāca skolēni, tad mēs taisījām 
kādas uzkodas. Lielos banketus apkalpoja lielākas firmas,” saka kompānijas 
īpašniece Daina Stelcere. „Es prezidenti nenosauktu par izvēlīgu ēšanas ziņā. 
Viņa reizēm atnāca arī uz mūsu kafejnīcu. Un mums tur bija, piemēram, 
kāpostu zupa. Un viņa arī to ar gardu muti notiesāja. Tā kā es neteiktu, ka 
viņai bija kādas īpašas prasības pret ēdienu...” 

Sirsnīgajam stāstījumam traucē tikai neliels sīkums – arī par Kuso 
rīkotajiem „nelielajiem banketiem” iztērētās summas ir, maigi izsakoties, visai 
iespaidīgas. 

 
2003. gads: 

SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 115,23 2003.01.16. KUSO SIA 1440 : 115.23 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 3 

14.01.03 PAKALP. 
Ls 6,28 2003.05.07. KUSO SIA 1440 : 6.28 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 24 

06.05.03 PAKALP. 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 8,50 2003.06.26. KUSO SIA 1440 : 8.50 RĒĶ. 39 19.06.03 
Ls 16,21 2003.08.29. KUSO SIA 1440 : 16.21 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 53 

28.08.03 
Ls 3,80 2003.11.11. KUSO SIA 1440 : 3.80PAR PAKALPOJUMU R.RN68 

04.11.2003 
Ls 3,59 2003.12.03. KUSO SIA 1440 : 3.59 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 77 

01.12.03 
Ls 2 661,79 2003.01.08. KUSO SIA 1440 : 2661.79 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 1 

03.01.03 PAKALP. 
Ls 2 896,13 2003.01.30. KUSO SIA 1440 : 2896.13PA R PAKALPOJUMU R.NR5 

15.01.2003 R.NR4 28.01.2003 
Ls 268,40 2003.02.20. KUSO SIA 1440 : 268.40 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 8 

19.02.03 PAKALP. 
Ls 2 662,03 2003.02.27. KUSO SIA 1440 : 2662.03 PAR PAKALP. PĒC RĒĶ. NR.9 NO 

24.02.2003 
Ls 1 709,96 2003.03.04. KUSO SIA 1440 : 1709.96 PAR SERVISA PAKALP. ,RĒĶ. 

NR.10 26.02.2003. 
Ls 197,86 2003.03.12. KUSO SIA 1440 : 197.86 rēķins nr.12 03.03.2003 pakalp. 
Ls 98,73 2003.03.13. KUSO SIA 1440 : 98.73 rēķ. 14 10.03.03 
Ls 763,53 2003.03.24. KUSO SIA 1440 : 763.53PAR PAKALPOJUMU R.NR 16 

17.03.2003 
Ls 174,11 2003.03.26. KUSO SIA 1440 : 174.11PAR ĒDINĀŠANU R.NR17 

23.03.2003 
Ls 1 546,26 2003.03.28. KUSO SIA 1440 : 1546.26 rēķins nr.19 27.03.2003 PAKALP. 
Ls 717,39 2003.04.28. KUSO SIA 1440 : 717.39 RĒĶ. 21 24.04.03 
Ls 1 546,26 2003.05.07. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 23 

05.05.03 PAKALP. 
Ls 1 122,37 2003.05.07. KUSO SIA 1440 : 1122.37 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 25 

06.05.03 PAKALP. 
Ls 830,50 2003.05.19. KUSO SIA 1440 : 830.50 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 27, 28 

16.05.03 PAKALP. 
Ls 208,86 2003.05.26. KUSO SIA 1440 : 208.86 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 30 

21.05.03 PAKALP. 
Ls 119,79 2003.05.29. KUSO SIA 1440 : 119.79 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 32 

26.05.03 PAKALP. 
Ls 1 546,26 2003.05.30. KUSO SIA 1440 : 1546.26 PAKALP. LĪG. NO 20.03.03 
Ls 107,42 2003.06.26. KUSO SIA 1440 : 107.42 RĒĶ. 40 19.06.03 
Ls 3 846,61 2003.06.30. KUSO SIA 1440 : 3846.61 RĒĶ. 41, 42, 43 30.06.03 
Ls 154,58 2003.07.16. KUSO SIA 1440 : 154.58PAR PAKALPOJUMU R.NR 45 

02.07.2003 
Ls 1 546,26 2003.07.31. KUSO SIA 1440 : 1546.26PAR PAKALPOJUMU R.RN47 

30.07.2003 
Ls 1 616,03 2003.08.29. KUSO SIA 1440 : 1616.03 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 50, 51 

28.08.03 
Ls 122,67 2003.09.16. KUSO SIA 1440 : 122.67 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 53 

15.09.03 
Ls 951,61 2003.09.19. KUSO SIA 1440 : 951.61 rēķins nr.54 15.09.2003 PAKALP. 
Ls 1 546,26 2003.09.26. KUSO SIA 1440 : 1546.26 R.56 NO 25.09.03 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 348,96 2003.10.03. KUSO SIA 1440 : 348.96 APMAKSA PĒC RĒĶ. NR. 58, 59 NO 

01.10.03 
Ls 571,93 2003.10.14. KUSO SIA 1440 : 571.93 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 62 

10.10.03 
Ls 1 546,26 2003.10.29. KUSO SIA 1440 : 1546.26 rēķ. nr. 63, 27.10.03 
Ls 361,02 2003.10.30. KUSO SIA 1440 : 361.02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 67 

29.10.03 
Ls 86,53 2003.11.11. KUSO SIA 1440 : 86.53PAR PAKALPOJUMU R.RN69 

04.11.2003 
Ls 2 797,97 2003.11.13. KUSO SIA 1440 : 2797.97PAR PAKALPOJUMU R.NR 70,71 

12.11.2003 
Ls 181,48 2003.11.19. KUSO SIA 1440 : 181.48 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 70 

12.11.03 
Ls 422,95 2003.11.24. KUSO SIA 1440 : 422.95 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 73 

21.11.03 
Ls 1 546,26 2003.12.01. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 75 

28.11.03 
Ls 90,57 2003.12.03. KUSO SIA 1440 : 90.57 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 78 

01.12.03 
Ls 44,42 2003.12.23. KUSO SIA 1440 : 44.42 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 82 

22.12.03 
 

2004. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 993,25 2004.02.05. KUSO SIA 1440 : 993.25 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

5, 6, 7 03.02.04 
Ls 781,02 2004.02.06. KUSO SIA 1440 : 781.02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

9 05.02.04 
Ls 1 546,26 2004.02.09. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

8 04.02.04 
Ls 2 494,98 2004.03.04. KUSO SIA 1440 : 2494.98 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

4, 7, 10 03.03.04 
Ls 1 611,82 2004.04.01. KUSO SIA 1440 : 1611.82 MAKSĀJUMS PĒC RĒK. Nr. 

15 29.03.04 12 28.03.04 
Ls 768,39 2004.04.13. KUSO SIA 1440 : 768.39 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

18 07.04.04 
Ls 1 625,32 2004.05.06. KUSO SIA 1440 : 1625.32 RĒĶ. 19, 20, 05.05.04 
Ls 417,72 2004.05.14. KUSO SIA 1440 : 417.72 RĒĶ. 23, 12.05.04 
Ls 1 546,26 2004.06.02. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. 

Nr.26 01.06.04 
Ls 51,54 2004.06.04. KUSO SIA 1440 : 51.54 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

27 01.06.04 
Ls 2 603,16 2004.07.02. KUSO SIA 1440 : 2603.16 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

42, 41, 40, 34 
Ls 1 861,60 2004.08.04. KUSO SIA 1440 : 1861.60PAR PAKALPOJUMU 

R.NR43,46,47 02.08.04 
Ls 1 546,26 2004.09.01. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

51 23.08.04 
Ls 898,20 2004.09.06. KUSO SIA 1440 : 898.20 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
57 03.09.04 

Ls 60,06 2004.09.07. KUSO SIA 1440 : 60.06 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. 
Nr.155 02.09.04 

Ls 1 546,26 2004.10.04. KUSO SIA 1440 : 1546.26 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
58 01.10.04 

Ls 72,70 2004.10.06. KUSO SIA 1440 : 72.70 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
60 01.10.04 

Ls 392,35 2004.10.14. KUSO SIA 1440 : 392.35 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
63 13.10.04, 62 02.10.04 

Ls 2 004,84 2004.10.19. KUSO SIA 1440 : 2004.84 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
64, 65 14.10.04 

Ls 1 747,75 2004.11.02. KUSO SIA 1440 : 1747.75 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
66 19.10.04, 67 , 68 02.11.04 

Ls 2 847,03 2004.12.06. KUSO SIA 1440 : 2847.03 PROJ,. FINANS. 
MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 74, 76, 77 
01.12.04 

Ls 80,00 2004.03.31. KUSO SIA 1440 : 80.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
14 29.03.04 

Ls 7,01 2004.05.06. KUSO SIA 1440 : 7.01 RĒĶ. 21.05.05.04 
Ls 5,11 2004.06.02. KUSO SIA 1440 : 5.11 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr.25 

01.06.04 
Ls 4,63 2004.07.02. KUSO SIA 1440 : 4.63 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 44 

01.07.04 
Ls 241,90 2004.10.14. KUSO SIA 1440 : 241.90 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

61 04.10.04 
Ls 4,27 2004.12.06. KUSO SIA 1440 : 4.27 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 75 

01.12.04 
Ls 196,47 2004.12.06. KUSO SIA 1440 : 196.47 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

73 01.12.04 
 

2005.gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 4,20 2005.04.13. KUSO SIA 1440 : 4.20PAKALPOJUMI R.NR17 

07.04.2005 
Ls 7,56 2005.12.02. KUSO SIA 1440 : 7.56PAKALPOJUMS R.NR72 

01.12.2005 
Ls 1 757,91 2005.12.19. KUSO SIA 1440 : 1757.91R.NR75,78 15.12.2005 

PAKALPOJUMI 
Ls 3,07 2005.12.27. KUSO SIA 1440 : 3.07R.NR81 27.12.05 

PAKALPOJUMS 
Ls 3,54 2005.04.13. KUSO SIA 1440 : 3.54PAKALPOJUMI R.NR18 

07.04.2005 
Ls 189,04 2005.06.14. KUSO SIA 1440 : 189.04 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

31 07.06.05 
Ls 4,43 2005.12.27. KUSO SIA 1440 : 4.43R.NR82 27.12.05 

PAKALPOJUMS 
Ls 2 710,24 2005.02.07. KUSO SIA 1440 : 2710.24R.NR7 04.02.05, NR8 

05.02.2005 PAR PAKALPOJUMIEM 
Ls 2 713,43 2005.03.02. KUSO SIA 1440 : 2713.43 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
9 , 10 01.03.05 

Ls 940,10 2005.03.22. KUSO SIA 1440 : 940.10 rēķins nr.11 20.03.2005 
NR. 12,13 21.03.2005 

Ls 2 650,00 2005.04.05. KUSO SIA 1440 : 2650.00 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
14 01.04.05 

Ls 500,71 2005.04.13. KUSO SIA 1440 : 500.71PAKALPOJUMI R.NR16 
,NR20 07.04.2005 

Ls 2 746,04 2005.05.02. KUSO SIA 1440 : 2746.04 R.23 ,24 NO 01.05.05 
Ls 2 759,86 2005.06.02. KUSO SIA 1440 : 2759.86 PAR PAKALP. RĒĶ. 27 29 

01.06.05 
Ls 1 216,53 2005.06.21. KUSO SIA 1440 : 1216.53 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

32 20.06.05 
Ls 2 835,47 2005.07.04. KUSO SIA 1440 : 2835.47 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

33, 34, 35, 38 1.07.05 
Ls 2 727,00 2005.08.02. KUSO SIA 1440 : 2727.00PAKALPOJUMI R.NR41 ,42 

01.08.05 
Ls 4 544,79 2005.09.01. KUSO SIA 1440 : 4544.79 rēķ.nr.47, 48, 49, 50, 

01.09.05 
Ls 3 254,27 2005.10.04. KUSO SIA 1440 : 3254.27 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

54 26.09.05, 57, 58, 59 01.10.05 
Ls 2 740,64 2005.11.01. KUSO SIA 1440 : 2740.64 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

62 , 64 01.11.05 
Ls 3 386,72 2005.12.02. KUSO SIA 1440 : 3386.72PAKALPOJUMS R.NR66,69 

,71 01.12.2005 
Ls 79,12 2005.12.28. KUSO SIA 1440 : 79.12PAKALPOJUMS R.NR80 

27.12.05 
Ls 3,15 2005.04.13. KUSO SIA 1440 : 3.15PAKALPOJUMI R.NR19 

07.04.2005 
Ls 419,08 2005.04.28. KUSO SIA 1440 : 419.08 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

21 26.04.05, 22 27.04.05 
Ls 123,55 2005.05.31. KUSO SIA 1440 : 123.55 R. NR. 28 NO 30.05.2005 
Ls 44,84 2005.07.01. KUSO SIA 1440 : 44.84 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 

37 01.07.05 
Ls 75,05 2005.10.14. KUSO SIA 1440 : 75.05R.NR61 13.10.05 
Ls 52,27 2005.12.02. KUSO SIA 1440 : 52.27PAKALPOJUMS R.NR70 

01.12.2005 
Ls 57,00 2005.12.15. KUSO SIA 1440 : 57.00PAKALPOJUMS R.NR74 

14.12.2005 
 

2006. gads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 6,28 2006.03.02. KUSO SIA 1440 : 6.28R.NR 9 27.02.2006 

PAKALPOJUMS 
Ls 3,54 2006.06.12. KUSO SIA 1440 : 3.54PAR PAKALPOJUMU R.NR41 

07.06.2006 
Ls 195,17 2006.07.05. KUSO SIA 1440 : 195.17PAR PAKALPOJUMU R.NR 57 

04.07.2006 
Ls 9,44 2006.08.02. KUSO SIA 1440 : 9.44 R.NR.67 01.08.06. 
Ls 6,79 2006.11.02. KUSO SIA 1440 : 6.79 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 96 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
01.11.06 

Ls 3 034,27 2006.01.03. KUSO SIA 1440 : 3034.27 rēķins nr.79 
27.12.2005,nr.86 29.12.2005 

Ls 2 900,00 2006.01.31. KUSO SIA 1440 : 2900.00PAKALPOJUMS R. NR3 
31.01.2006 

Ls 78,84 2006.02.23. KUSO SIA 1440 : 78.84par pakalpojums r.nr6 
31.01.2006 

Ls 2 960,95 2006.02.27. KUSO SIA 1440 : 2960.95PAKALPOJUMI R.NR14,13 
27.02.2006 

Ls 3 173,47 2006.03.28. KUSO SIA 1440 : 3173.47R.RN 18,19 28.03.2006 
PAKALPOJUMI 

Ls 227,98 2006.03.31. KUSO SIA 1440 : 227.98R. NR 21 30.03..06 
Ls 63,46 2006.04.25. KUSO SIA 1440 : 63.46R.RN 24 21.04.2006 

PAKALPOJUMS 
Ls 4 292,57 2006.04.27. KUSO SIA 1440 : 4292.57R.NR 26,27 27.04.2006 
Ls 149,98 2006.04.28. KUSO SIA 1440 : 149.98r.rn 28 27.04.2006 

pakalpojums 
Ls 104,30 2006.05.08. KUSO SIA 1440 : 104.30PAR PAKALPOJUMU R.NR 30 

02.05.2006 
Ls 1 397,40 2006.05.22. KUSO SIA 1440 : 1397.40PAR PAKALPOJUMU R.NR 33 

21.05.2006 
Ls 177,36 2006.05.25. KUSO SIA 1440 : 177.36PAR PAKALPOJUMIEM R.NR35 

24.05.2006 
Ls 3 060,00 2006.05.30. KUSO SIA 1440 : 3060.00R.NR 36 29.05.06,37 

30.05.2006 
Ls 97,56 2006.06.12. KUSO SIA 1440 : 97.56PAR PAKALPOJUMU R.NR42 

05.06.2006 
Ls 348,34 2006.06.20. KUSO SIA 1440 : 348.34R.NR 47 20.06.2006 PAR 

PAKALPOJUMU 
Ls 1 611,03 2006.06.21. KUSO SIA 1440 : 1611.03PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR48 21.06.2006 
Ls 83,54 2006.06.26. KUSO SIA 1440 : 83.54PAR PAKALPOJUMIEM R.NR 49 

21.06.06 
Ls 2 900,00 2006.06.29. KUSO SIA 1440 : 2900.00R.NR 55 28.06.2006 PAR 

PAKALPOJUMIEM 
Ls 554,44 2006.07.05. KUSO SIA 1440 : 554.44PAR PAKALPOJUMU R.NR 

59,58 04.07.2006 
Ls 1 252,17 2006.07.19. KUSO SIA 1440 : 1252.17 R.NR.62 18.07.06. 
Ls 2 900,00 2006.07.28. KUSO SIA 1440 : 2900.00 RĒĶ.NR.64 
Ls 99,50 2006.08.02. KUSO SIA 1440 : 99.50 R.NR.68 01.08.06. 
Ls 1 513,10 2006.08.23. KUSO SIA 1440 : 1513.10PAR PAKALPJUMS R.NR71 

22.08.06 
Ls 3 139,99 2006.08.29. KUSO SIA 1440 : 3139.99R.NR71 28.08.06,NR72 

29.08.2006 
Ls 1 830,81 2006.09.08. KUSO SIA 1440 : 1830.81PAR PAKALPOJUMIEM 

R.NR76 08.09.06,NR 74 06.09.06,NR73 
06.09.2006 

Ls 87,86 2006.09.22. KUSO SIA 1440 : 87.86 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 78 
18.09.06 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 3 200,00 2006.09.29. KUSO SIA 1440 : 3200.00PAR PAKALOJUMUIEM 

R.NR82 27.09.06 
Ls 2 108,84 2006.10.05. KUSO SIA 1440 : 2108.84par pakalpojumiem r.nr83,84 

04.10.06 
Ls 414,98 2006.10.24. KUSO SIA 1440 : 414.98PAR PAKALPOJUMIEM R.NR88 

NO19.10.06,NR89 16.10.06,NR91 
20.10.2006 

Ls 3 332,38 2006.11.02. KUSO SIA 1440 : 3332.38 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 
95 , 97 01.11.06 

Ls 3 200,00 2006.12.01. KUSO SIA 1440 : 3200.00PAr pakalpojumiem r,.nr99 
01.12.2006 

Ls 97,11 2006.12.06. KUSO SIA 1440 : 97.11PAR PAKALPOJUMIEM R.NR102 
01.12.2006 

Ls 1 818,97 2006.12.15. KUSO SIA 1440 : 1818.97PAR PRECI R.NR102 
12.12.06,NR104 14.12.2006 

Ls 3 402,02 2006.12.18. KUSO SIA 1440 : 3402.02PAR PAKALPOJUMU 
R.NR105,107 18.12.2006 

Ls 100,89 2006.02.23. KUSO SIA 1440 : 100.89par pakalpojums r.nr8 
21.02.2006 

Ls 257,12 2006.04.25. KUSO SIA 1440 : 257.12R.RN 25 21.04.2006 
PAKALPOJUMI 

Ls 254,88 2006.05.25. KUSO SIA 1440 : 254.88PAR PAKALPOJUMIEM R.NR34 
24.05.2006 

Ls 211,57 2006.09.22. KUSO SIA 1440 : 211.57 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 80 
20.09.06 

Ls 9,86 2006.10.24. KUSO SIA 1440 : 9.86PAR PAKALPOJUMIEM R.NR92 
20.10.2006 

Ls 3,40 2006.12.19. KUSO SIA 1440 : 3.40PAR PAKALPOJUMU R.NR108 
19.12.2006 

Ls 20,80 2006.02.23. KUSO SIA 1440 : 20.80par pakalpojums r.nr7 
31.01.2006 

Ls 7,38 2006.02.27. KUSO SIA 1440 : 7.38PAKALPOJUMS R.NR11 
27.02.2006 

Ls 160,60 2006.03.28. KUSO SIA 1440 : 160.60R.NR 17 28.03.2006 
Ls 165,67 2006.05.08. KUSO SIA 1440 : 165.67PAR PAKALPOJUMU R.NR 29 

02.05.2006 
Ls 10,92 2006.06.12. KUSO SIA 1440 : 10.92PAR PAKALPOJUMU R.NR40 

06.06.2006 
Ls 103,84 2006.06.21. KUSO SIA 1440 : 103.84PAR PAKALPOJUMIEM R.NR 

50 21.06.2006 
Ls 11,80 2006.07.05. KUSO SIA 1440 : 11.80PAR PAKALPOJUMU R.NR 60 

04.07.2006 
Ls 3,54 2006.08.02. KUSO SIA 1440 : 3.54 R.NR.66 31.07.06. 
Ls 236,41 2006.09.22. KUSO SIA 1440 : 236.41 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 79 

18.09.06 
Ls 129,80 2006.09.28. KUSO SIA 1440 : 129.80PAR PAKALPOJUMIEM R.NR81 

27.09.2006 
Ls 110,33 2006.10.24. KUSO SIA 1440 : 110.33PAR PAKALPOJUMIEM R.NR90 

20.10.2006 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 55,17 2006.12.20. KUSO SIA 1440 : 55.17PAR PAKALPOJUMU R.NR109 

19.12.2006 
 

2007. gada pirmais pusgads: 
SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
Ls 6,70 2007.02.08. KUSO SIA 2239 : 6.70PAR PAKAPOJUMIEM R.NR13 

05.02.2007 
Ls 4,13 2007.02.28. KUSO SIA 2239 : 4.13PAR PAKALPOJUMIEM R.NR21 

28.02.07 
Ls 19,18 2007.07.03. KUSO SIA 2239 : 19.18PAR PAKALPOJUMU R.NR69 

01.07.2007 
Ls 78,93 2007.01.11. KUSO SIA 2239 : 78.93PAR PAKALPOJUMU R.NR2 08.01.07 
Ls 1 238,60 2007.01.26. KUSO SIA 2239 : 1238.60 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 6 

23.01.07 
Ls 3 200,00 2007.01.31. KUSO SIA 2239 : 3200.00PAR PAKALPOJUMIEM R.NR9 

30.01.2007 
Ls 60,76 2007.02.08. KUSO SIA 2239 : 60.76PAR PAKAPOJUMIEM R.NR11 

01.02.2007 
Ls 1 302,97 2007.02.13. KUSO SIA 2239 : 1302.97 rēķins nr. 15 09.02.2007 
Ls 3 200,00 2007.02.27. KUSO SIA 2239 : 3200.00PAR PAKALPOJUMU R.NR18 

26.02.07 
Ls 435,23 2007.02.28. KUSO SIA 2239 : 435.23PAR PAKALPOJUMIEM R.NR 19,20 

28.02.2007 
Ls 5 524,65 2007.03.23. KUSO SIA 2239 : 5524.65PAR PAKALPOJUMIEM R.NR23 

21.03.2007,NR24 22.03.2007 
Ls 303,31 2007.04.04. KUSO SIA 2239 : 303.31PAR PAKALPOJUMU R.NR28 

04.2007 
Ls 6 272,48 2007.04.26. KUSO SIA 2239 : 6272.48PAR PAKALPOJUMIEM R.NR46,47 

25.04.2007 
Ls 84,98 2007.05.14. KUSO SIA 2239 : 84.98PAR PAKALPOJUMIEM R.NR50 

11.05.2007 
Ls 3 200,00 2007.05.29. KUSO SIA 2239 : 3200.00PAR PAKALPOJUMU R.NR52 

26.05.2007 
Ls 6 115,95 2007.06.07. KUSO SIA 2239 : 6115.95PAR PAKALPOJUMU R.NR58 

01.07.07 
Ls 4 076,27 2007.07.02. KUSO SIA 2239 : 4076.27, par pakalpojumu r''ek. 61 

07.06.06, 68 25.06.07, 64 19.06.07 
Ls 6 101,86 2007.07.03. KUSO SIA 2239 : 6101.86PAR PAKALPOJUMU R.NR71 

01.07.07,NR72 03.07.07 
Ls 6,32 2007.02.08. KUSO SIA 2239 : 6.32PAR PAKAPOJUMIEM R.NR12 

05.02.2007 
Ls 171,81 2007.04.04. KUSO SIA 2239 : 171.81PAR PAKALPOJUMU R.NR26 

30.03.2007 
Ls 316,03 2007.05.14. KUSO SIA 2239 : 316.03PAR PAKALPOJUMIEM R.NR48 

10.05.07 
Ls 43,07 2007.06.08. KUSO SIA 2239 : 43.07PAR PAKALPOJUMU R.NR 60 

07.06.2007 
Ls 91,98 2007.01.10. KUSO SIA 2239 : 91.98PAR PAKALPOJUMU R.NR1 06.01.07 
Ls 150,45 2007.01.31. KUSO SIA 2239 : 150.45PAR PAKALPOJUMIEM R.NR8 



SUMMA DATUMS SAŅĒMĒJS MĒRĶIS 
29.01.2007 

Ls 5,31 2007.02.08. KUSO SIA 2239 : 5.31PAR PAKAPOJUMIEM R.NR14 05.02.07 
Ls 125,91 2007.02.20. KUSO SIA 2239 : 125.91PAR PAKALPOJUMIEM R.NR16 

09.02.07 
Ls 153,99 2007.02.23. KUSO SIA 2231 : 153.99R.NR 17 16.02.07 
Ls 2,66 2007.02.28. KUSO SIA 2239 : 2.66PAR PAKALPOJUMIEM R.NR22 

28.02.07 
Ls 197,06 2007.04.04. KUSO SIA 2239 : 197.06PAR PAKALPOJUMU R.NR25 

29.03.2007 
Ls 128,03 2007.04.12. KUSO SIA 2239 : 128.03PAR PAKLPOJUMIEM R.NR41 

10.04.2007 
Ls 271,28 2007.05.14. KUSO SIA 2239 : 271.28PAR PAKALPOJUMIEM R.NR49 

11.05.2007 
Ls 4,38 2007.06.07. KUSO SIA 2239 : 4.38PAR PAKALPOJUMU R.NR56 

01.06.2007 
Ls 109,15 2007.06.08. KUSO SIA 2239 : 109.15PAR PAKALPOJUMU R.NR 59 

07.06.2007 
Ls 23,95 2007.04.04. KUSO SIA 2239 : 23.95PAR PAKALPOJUMU R.NR27 04.2007 
Ls 265,71 2007.04.26. KUSO SIA 2239 : 265.71PAR PAKALPOJUMIEM R.NR45 

25.04.2007 
Ls 13,45 2007.06.07. KUSO SIA 2239 : 13.45PAR PAKALPOJUMU R.NR57 

01.07.2007 
Ls 10,48 2007.07.03. KUSO SIA 2239 : 10.48PAR PAKALPOJUMU R.NR70 

01.07.2007 
 

Ir vērts šīs summas paskaitīt arī kopā. Vincentā tātad četrarpus gados tika 
atstāti 163 tūkstoši latu. Par Nomedas – Salas garšīgo produkciju pa gadiem 
tika iztērēts 41 tūkstotis latu (2003. gadā), nepilni 20 tūkstoši (2004. gadā), 
36 tūkstoši (2005.gadā), 29 tūkstoši (2006. gadā) un iespaidīgais 91 tūkstotis 
(2007. gada pirmajā pusē) – kopā tātad 218 tūkstoši latu. Kuso ēdināšanas 
izmaksas pa šiem pašiem gadiem bija aptuveni 35, 27, 36, 56 un 42 tūkstoši 
– kopā savi 200 tūkstoši latu. Tas savukārt nozīmē, ka tikai V. Vīķes-
Freibergas prezidentūras pēdējos četrarpus gados viņa kopā ar svītu un 
viesiem noēda kopumā vairāk nekā 580 tūkstošus latu. Un tas – neskaitot 
daudzu tūkstošu rēķinus sabiedriskās ēdināšanas un dzirdināšanas 
uzņēmumiem vēl citviet Latvijā, kur bija uzturējusies „kundze ar nopelniem”... 

Kā dati par šiem, maigi izsakoties, pārmērīgajiem tēriņiem iet kopā tās 
pašas V. Vīķes-Freibergas dažus gadus vēlāk TV3 klāstīto – kā viņa premjeru 
Aigaru Kalvīti brīdinājusi par taupīguma nepieciešamību: „Tas nozīmē septiņus 
labas ražas gadus, kuru laikā jāveic uzkrājumi, nedrīkst visu apēst, nedrīkst 
visu iztērēt, nedrīkst izmest vējā. Katrā no šiem trekniem gadiem kaut kas 
jāpatur, un es tiešām atceros, ka es Kalvīša kungam teicu – nevar izdalīt visu 
budžeta pārpalikumu tādām un citām vajadzībām, lai viņas būtu cik varbūt 
populistiski pievilcīgas un politiski arī kārdinājums to darīt. Ka ir ļoti nopietni 
jādomā – tie liesie gadi nāks, neizbēgami nāks. (..) Es varu godīgi sist roku 
pie krūtīm un teikt – es jau katru trešdienu pēc tikšanās ar premjeru presei 
teicu – man prasa – ko jūs runājāt ar premjeru? Es teicu – mums ir jādomā 
par to, kā samazināt mūsu inflāciju...”? 



Primitīva liekulība un divkosība – klausieties uz maniem vārdiem, 
neskatieties uz maniem darbiem (kuri turklāt vēl rūpīgi tiek slēpti kā valsts 
galvas komercnoslēpumi)? Cilvēks ieradās augstajā postenī – un nu tik metās 
tērēt? Nē, protams, viss ne tuvu nebija tik vienkārši. Diezgan precīzs šķiet jau 
pieminētā ar bijušo Valsts prezidenta kancelejas sastāvu saistītā cilvēka 
raksturojums:  

- Viņa bija ļoti īpatna. Viņa tiešām bija kā apmāta ar savu posteni – ne tik 
daudz ar to, ka viss šis komforts un greznība pienākas viņai, cik ar to, ka tas 
viss pienākas postenim. Un, tā kā Dievs viņu ir tur ielicis, tad arī viņai 
jārūpējas, lai postenim tas viss tiktu. Lai viņu godātu un klanītos – tāpēc, ka 
tas ir tas postenis. Viņa tiešām sevi redzēja kā valsts simbolu: ja tu klanies 
viņai, tu klanies valstij, ja viņa kaut ko grib, tad to grib valsts, ja kāds 
apšauba viņas vajadzības, tad tās apšauba valsts pamatbūtību. 

- Bet kā tas sakrīt ar to, ko mums stāsta, piemēram, viņas 
friziere? Ka viņai nebija pat lāga frizēšanās telpas, ka mēbeles bija 
no padomju laikiem? 

- Tas var izklausīties īpatni, bet viņai, it īpaši pirmajos amata gados, 
patiesi bija gandrīz vienalga, kādas izskatās viņas reprezentācijas un arī 
dzīvojamās telpas; toties visa veida personiskais spožums bija pāri visam. Bet 
– ne pašas personiskais, bet posteņa personiskais, ja tā var izteikties. Viņa 
pati kā cilvēks varēja būt dažāda, bet viņa kā prezidents bija visu laiku 
vienāda – man pienākas, man pienākas, man pienākas. Jo es esmu valsts, un 
kā jūs to varat nesaprast? 

Tāpēc viņa arī varēja samierināties ar Kosigina laika mēbelēm savā 
Jūrmalas rezidencē un plaisām Rīgas pils sienās, bet ne ar vecu mašīnu, ar ko 
izbraukt publikā. Visam, kas bija vērsts uz publiku, bija jābūt nevainojamam. 
Izcilam. Un, protams, viņai patika arī personiskais komforts. Ja pareizi 
saprotu, tā viņa bija dzīvojusi visu mūžu. Nu, pēdējās mūža desmitgades. 
Tādā nelielā – ne zelta, bet kārtīgā akvārijā. Publikai tas nebija manāms, bet 
viņa nekad nebija nekāda strādātāja pirms pusdienas. Kāpēc? Ne jau tikai 
vecums un veselība vien. 

- Bet vai tā bija uzreiz, tikko viņa parādījās pilī? 
- Nē, protams. Kad viņa parādījās, viņa bija pavisam cits cilvēks. Tas, 

kāpēc viņa tā iepatikās tautai, bija tas, ka viņa bija pilnīgi svaiga, pilnīgi 
citāda. Jā, viņai bija viņas komforta saraksts un prasības, pilnīgi citādas nekā 
Ulmanim. Bet, pirmkārt, tos neviens atklātībā neredzēja, un tie arī nebija 
noteicošie. Viņai bija viņas misijas un mesijas apziņa, kā daži mēdza runāt. 
Pārējais bija tikai tā – fonā. Bet laika gaitā tas mainījās. Apkārt kļuva aizvien 
vairāk pielīdēju un lišķu, - patiesībā viņa pati tos sāka pievilkt. Vai nu vecums, 
vai kas cits pie vainas. Un tad lišķi un sistēma darīja savu – otrajā 
prezidentūras posmā viņa jau bija pilnīgi cits cilvēks. Komforts un savu milzīgo 
nopelnu sajūta apēda cilvēku... 

 
Ticēt vai ne šim atklātajam un neglaimojošajam raksturojumam? Lai to 

saprastu, nepietiek ar „Vairas trekno gadu” šausminošo summu uzskaitījumu, 
- ne jau viņa viena noēda divus desmitus vistas kāju un stilbu vienā 
piegājienā. Šī sistēma tiešām nebūtu varējusi darboties bez pašas V. Vīķes-
Freibergas pamazām savāktās lišķu, iztapoņu un pielīdēju svītas, kas ļāva 



īstenoties gandrīz jebkuram prezidentes untumam. Bet par to – nākamajā 
nodaļā. 

 
IV. Tuvāk Saulei 
Pie Valsts prezidenta pilnvaru pildīšanas Vaira Vīķe-Freiberga 1999. gada 

8. jūlijā stājās ar vienreizēju un fantastisku tautas uzticēšanās avansu, - neko 
tādu sociologi neatminas visos deviņdesmitajos gados. Viņai „gāja cauri” tas, 
ko ne mediji, ne politiķi, ne sabiedrība nebūtu pieļāvuši nevienai citai no 
valsts augstākajām amatpersonām. 

Spilgti tas parādījās saistībā ar prezidentūras pirmā pusgada nosacītajām 
ķibelēm – govs nobraukšanu Lietuvā, pēc kuras V. Vīķe-Freiberga pat ļoti īsu 
attālumu pārvarēšanai sāka izmantot privātlidmašīnu (atminaties Lietuvas 
privātlidojuma izmaksas?), vēlmi pēc 90 tūkstošu latu bruņotā auto un tobrīd 
pretrunīgajām ziņām par superdārgo viesnīcu Ņujorkā. Tikai atsevišķi mediji 
atļāvās uz prezidentes vēlmēm reaģēt kritiski, - toties nesalīdzināmi skaļāka 
bija „tautas balss”, kam visas šīs vēlmes šķita pilnīgi loģiskas, savukārt 
kritizētāji – acīmredzami tumsas spēku pārstāvji. 

Viena lieta – „profesionālie pielīdēji”. Tā, piemēram, Ausma Cimdiņa savā 
oficiālajā V. Vīķes-Freibergas biogrāfijā šajos notikumos un atsevišķo kritiski 
noskaņoto mediju pārstāvju nostājā saskatīja tikai „pret prezidentūras 
institūciju pēkšņi vērstu taupības akciju”, kuras mērķis bijis skaidrs – „iebaidīt 
prezidenti un atturēt viņu no patstāvīga sprieduma un rīcības. Sak, mums te 
pieder vara un teikšana, un, ja kāds mēģinās spuroties pretī, mēs pataisīsim 
viņu melnu un maziņu. Tā, ka pat suns no viņa rokas vairs maizi neņems”. 

Pieglaimības ziņā A. Cimdiņu vēl pārspēja dzejnieks Māris Čaklais, kurš 
V.Vīķei-Freibergai adresētajos aicinājumos uz kaut jel kādu pieticību un 
taupību savā prezidentes dzīvesgājumam veltītajā grāmatā saskatīja tikai 
vēlmi ierobežot Valsts prezidentes cēlos nodomus un pilnībā attaisnoja jau 
tobrīd spilgti parādījušos prezidentes īpatnību – norobežoties no netīkamām 
tēmām un jautājumiem: „Tā kā žurnālistus interesējis viens vienīgs jautājums, 
tad pēc tam, kad prezidente atbildējusi uz jautājumu par viesnīcu, viņa, 
pametusi žurnālistus, iegājusi lidostas teritorijā. Tā vēsta paši žurnālisti. Un 
pareizi darīja, ka iegāja. Ja žurnālistus tik vien kā viesnīca interesē, tad viņi 
būtībā nav gatavi savam darbam.” 

Pretstatā tumšajiem un neizglītotajiem spēkiem „štata pielīdēji” norādīja 
uz, teiksim, viesnīcas izvēles „lietas apstākļus apjēdzošiem cilvēkiem” – 
piemēram, kādu pensionāri: „Klausoties pa radio, kā apspriež mūsu 
prezidentes drošas, labas bruņumašīnas, pils remonta, augstākai sabiedrībai 
atbilstoša viesnīcas numura, apkalpojošā personāla, man ir ļoti neērti par tiem 
žurnālistiem, kas to dara. Vai tiešām viņi nesaprot, ka, lai ko sasniegtu 
augstākajā līmenī, vispirms šim cilvēkam, kas to dara ir jājūtas drošībā, 
sakoptam, apkoptam, jo visus spēkus viņa atdod Latvijas labumam. (..) 
Prezidentes automašīna veca, bojājas, bet jaunai bruņumašīnai valdība naudu 
nedod, izskatās, ka mērķtiecīgi grib Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 
izolēt no tautas...” 

Uz ātru roku tika sameklēta arī kārtējā parakstītāju – „intelektuāļu grupa”, 
kas jau tā paša 1999. gada 30. septembrī nāca klajā ar jaunu atklāto vēstuli 



„Kam traucē Valsts prezidente?” – no mūsdienu viedokļa pietiekami 
interesantu dokumentu, lai to publicētu pilnībā: 

Vairas Vīķes-Freibergas ievēlēšanu par Latvijas Valsts prezidenti Latvijas 
sabiedrība uzņēma ar sajūsmu un cerību - kā iespēju jaunā, augstākā morālā 
un intelektuālā līmenī veidot un piepildīt Latvijas valstiskuma ideālus. 

Vairas Vīķes-Freibergas līdzšinējais devums latviešu kultūrā, plašāk - gara 
satversmē, modernas nacionālas domas būtiskā tālākattīstībā, zinātnieces 
starptautiskais prestižs utt. ir neapšaubāmi priekšnoteikumi, lai Latvijas Valsts 
prezidente kļūtu par daudzu Latvijai vitāli nozīmīgu procesu ierosinātāju, 
impulsētāju un katalizatoru. 

Diemžēl jau kopš ievēlēšanas brīža, kad savas nepiepildītās ambīcijas 
brutāli un necienīgi demonstrēja tie politiķi, kuri sevi uzskatīja par 
zaudētājiem, blakus neviltotam plašas sabiedrības priekam, - Latvijas masu 
saziņas līdzekļu lielākā daļā sāka parādīties nīgri, negribīgi prezidentes pirmo 
aktivitāšu atspoguļojumi. Laika gaitā arvien vairāk kļūst redzams, ka seklie 
sensāciju medījumi (govs uz Lietuvas ceļa, iegādājamās automašīnas marka 
un cena, prezidentes viesnīcas kategorija, friziere utt.) nav tikai atsevišķu 
žurnālistu privātas „dzeltēšanas” problēmas. 

Laikā, kad viena no valsts prioritātēm ir Latvijas uzņemšana Eiropas 
Savienībā, Latvijas Valsts prezidentes runu ANO Ģenerālajā asamblejā publicē 
divi vien izdevumi - Lauku Avīze un Latvijas Vēstnesis. Tādām prezidentes 
nozīmīgām aktivitātēm kā tikšanās ar Kofi Annanu, Madelēnu Olbraitu, 
Zbigņevu Bžezinski un citām pasaules politikā ietekmīgām personībām mūsu 
masu saziņas līdzekļi nevelta ne laiku, ne vietu, toties azartiski turpina 
viesnīcas un frizieres „problēmas” iztirzājumus. 

Tādējādi Valsts prezidenta institūcijai, tās darbībai, lomai, jēgai un saknei 
ar sabiedrību tiek uztiepta zema līmeņa sadzīviska pseidoproblemātika. Tas 
degradē Valsts prezidenta institūciju kā tādu. (Šai kontekstā vērtējami arī 
sensacionālie „atklājumi” par kādreizējo Valsts prezidentu Kārli Ulmani.) 

Motīvus varam tikai minēt - aizvainoto zaudētāju revanšs? Bailes, ka 
prezidente patiešām būtiski spēs ietekmēt sociālos un nacionālos procesus 
valstī? Varas konkurence? Apzināta Latvijas valstiskuma traumēšana? Jebkurā 
gadījumā mūs satrauc pret Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu izvērstā 
tenkošanas un izkropļotās informācijas kampaņa. Mēs uzskatām to par 
necienīgu un kaitīgu Latvijas valsts prestižam un attīstībai. Kā Latvijas valsts 
pilsoņus mūs pazemo jebkura vulgaritāte attieksmē pret Latvijas augstāko 
amatpersonu, it īpaši tādēļ, ka ar V. Vīķi-Freibergu mēs ne tikai gribam, bet 
arī varam vienīgi lepoties.” 

No iepriekšējās vēstules parakstītājiem gan bija izdevies sameklēt tikai 
dažus, toties vietā bija nācis jauns līdzjutēju pulks – parakstījuši šo „rokas 
nost!” aicinājumu bija tas pats M. Čaklais un M. Zālīte, kā rakstnieks Valdis 
Rūmnieks, Mākslinieku savienības pārstāve Vija Dzintare, komponiste Ilona 
Breģe, valodniece Aina Blinkena, arhitekte Ausma Skujiņa, dizainere Vīva 
Ieviņa, Dizaineru savienības priekšsēdētāja Inguna Lauce, komponists 
Romualds Kalsons, kinorežisors Jānis Streičs, gleznotāja Džemma Skulme, 
kordiriģents Imants Kokars, rakstnieks Roalds Dobrovenskis; rakstnieks 
Vitauts Ļūdēns, profesore Janīna Kursīte, sabiedriskais darbinieks Mārtiņš 



Štauvers, rakstnieks Zigmunds Skujiņš, dzejniece Ludmila Azarova un 
fotomākslinieks Gunārs Binde. 

Taču tieši šajā brīdī vispārējā inteliģences entuziasmā pirmoreiz parādījās 
zināms skepses plankums, - pēc zināmas iekšējas ecēšanās intelektuāļi tomēr 
izlēma no vēstules sākotnējā teksta izmest šādu īpaši asu fragmentu, kurš 
rezultātā tā arī netika publicēts: „Pārzinot mūsu jaunās žurnālistikas grūto 
tapšanas procesu, gribam aicināt: attopieties, netīrajā spēlē tikko iesaistītie! 
Kopā ar katra žurnālista tekstiem arī Jūsu katra žurnālista vārds un uzvārds 
paliek drukāts laikraksta lappusēs, arī Jūsu radiobalss vai TV veidols paliek 
iecirsts godā vai negodā! Protams, naivi būtu aicināt tos, kuri, pārdevušies 
struktūrām un grupējumiem, - pa daļai vakardienas intelektuāļi - dodas pretī 
savai degradācijai... Viskaitīgāk tas ir visupirms pašiem pret sevi. Necienīt 
valsti, necienīt savas valsts Prezidentu - tā ir necieņa katram pret sevi. Kas 
traucē saprast tik elementāras patiesības? Cik laika un rūgtas pieredzes vēl 
vajadzīgs?” 

Cik zināms no kāda tolaik ar Valsts prezidenta kanceleju cieši saistīta 
cilvēka, vēstule, protams, netapa bez Rīgas pils iemītnieku un „viņas” 
zināšanas. (Pati V. Vīķe-Freiberga vēstules publicēšanai sekojošā intervijā 
Rīgas Laikam par to izteicās visnotaļ atzinīgi: „Šī vēstule sauca atpakaļ pie 
realitātes. Manuprāt, tas nebija domāts tā, ka nedrīkst neko sliktu teikt vai 
oponēt prezidentei, tas bija aicinājums būt objektīviem, nefantazēt.”) Taču 
tieši pēc asā fragmenta (uz kuru „viņa” it kā uzstājusi īpaši) izņemšanas no 
vēstules teksta kancelejā nobriedusi „no augšas” akceptēta pārliecība: viena 
lieta ir „sabiedriskie aizstāvji”, taču to pacietība un iztapība var nebūt 
bezgalīga.  

Pieminētais cilvēks zina stāstīt, ka jau šajā laikā Valsts prezidentei pilnīgi 
un galīgi neesot bijis saprotams, par ko īsti atsevišķie „nelabvēļi” uztraucas, jo 
viņai kā valsts galvai un cilvēkam „ar nopelniem” taču viss prasītais vienkārši 
pienākas, - un kā gan kāds to var nesaprast? Šo skatījumu faktiski apliecina 
arī V. Vīķes-Freibergas gadu vēlāk A. Cimdiņai teiktais:  

„Es nebiju prognozējusi tādu attieksmi pret sevi, sevišķi no preses puses. 
Presē tika iepludināta dezinformācija, un es tajā manīju pret sevi vērstu ļaunu 
nolūku. Es pamata tomēr esmu loģisks un racionāls cilvēks, un mani 
pārsteidza, cik tas bija neloģiski, bez jebkādas cēloņsakarības un motivācijas. 
Tai brīdi es vēl neko nebiju paguvusi izdarīt un līdz ar to nevarēju būt 
izcīnījusi sev ienaidniekus vai pretiniekus.  

Es varētu saprast vai prognozēt es esmu izsludinājusi vai neizsludinājusi 
kādu likumu vai pieņēmusi kādu lēmumu, kas vienam vai otram varētu 
neizbēgami nepatikt, un tam seko zināma reakcija. Mani pārsteidza tieši šī 
nemotivētība un mēģinājumi nomelnot prezidenta tēlu un personību, pie tam 
izmantojot dezinformāciju. Es nevarēju saskatīt, kādēļ tas tiek darīts un kam 
no tā rodas kāds labums. To es nesaprotu vēl šodien...” 

Toties ko citu jaunā prezidente saprata izcili labi: lai turpmāk izvairītos no 
nevajadzīgiem incidentiem un „nemotivētiem mēģinājumiem nomelnot 
prezidenta tēlu un personību, pie tam izmantojot dezinformāciju”, 
nepieciešama komanda, kas simtprocentīgi sastāv no pareiziem cilvēkiem – 
ne tik daudz kompetentiem un ar iniciatīvu apveltītiem, cik uzticamiem, 
izpildīgiem un nerunīgiem. („Padomniekiem bija jāpienes ūdens un kafija. 



Viņas pieņēmums bija, ka gudram cilvēkam nevajag padomnieku. Kaut kādus 
skeletus piespēlēja Ārlietu ministrija, bet viņa pati to ietina savā mērcē. Ja 
mēs viņai jautātu, viņa teiktu, ka visas savas runas pati rakstīja,” rezignēti 
saka ekspolitiķis Jānis Jurkāns.) 

Oficiāli, protams, tika runāts par kompetenci un zināšanām. „Ceru, ka 
pārejas posmā Ulmaņa kunga kancelejas darbinieki vēl turpinās strādāt un 
mēs varēsim sastrādāties. Esmu nolēmusi ar šī jautājuma risinājumu 
nesteigties, bet darīt to ar apdomu, soli pa solim. (..) Es centīšos meklēt un 
atrast kompetentus un zinošus ļaudis, arī tādus, kuri ir gatavi ar mani 
sastrādāties, kuriem to ļauj viņu karjera. Protams, galvenokārt tie būs Latvijā 
dzīvojoši ļaudis, bet arī Rietumos pazīstu daudzus, kas jau ilgus gadus visu 
savu brīvo laiku bez atlīdzības ir ziedojuši Latvijai, tās lietām. Kāpēc lai es 
tagad atteiktos no šādu cilvēku palīdzības? Bet galvenais, protams, būs viņu 
kompetences līmenis,” savā pirmajā preses konferencē 1999. gada 28. jūnijā 
paziņoja V. Vīķe-Freiberga. 

„Kad stājos amatā, man bija divas iespējas. Viena: turpināt strādāt ar 
komandu, kas Prezidenta kancelejā jau bija. Teicu, ka esmu ar mieru to darīt. 
Ir gan kāda interesanta lieta: neesmu vēl sastapusi nevienu cilvēku Latvijā, 
par kuru citiem nebūtu kas slikts sakāms. Vel meklēju tādu - kā Diogens ar 
laternu,” prezidente apgalvoja intervijā avīzes Ziemeļlatvija pārstāvim, 
nākamajam Saeimas deputātam Ventam Krauklim. 

Tomēr reāli viss notika citādi, - jau jaunais kancelejas vadītājs Mārtiņš 
Bondars tika izvēlēts no uzticamu cilvēku loka. „Bondaru viņa paņēma darbā 
tajā laikā, viņai bija ļoti labas attiecības ar Bondara māti un tēvu, jo viņi bija 
universitātē strādājuši, Latvijas Universitātē, un viņi bija pirmie, kuriem bija 
vēl komunistu laikos, varētu teikt, tos datorus no ārzemēm prezidente bija 
sūtījusi sakarā ar dainām, lai apstrādātu tās dainas, un ieviestu visu to. 
Prezidentei vīrs ir datorspeciālists, un tā nu tie bija vieni no pirmajiem 
datoriem, kas parādījās,” stāsta kāds izbijis kancelejas darbinieks. To atzīst arī 
pats M. Bondars. 

- Vai jūsu tēvs sāka strādāt ar Vairu Vīķi-Freibergu, kad viņa 
pārcēlās uz Latviju? 

- Tas bija deviņdesmito gadu sākumā saistībā ar Saules dainām. Tas bija 
projekts, kur tika kompjuterizētas Saules dainas un analizētas. 

- Un jūs iepazināties jau tajos laikos? 
- Nu, es pazinu. Mums nebija darba attiecību. Es zināju Vairu Vīķi-

Freibergu, kā viņa izskatās, un es zināju, kā viņu sauc. Tāpat kā es jūs zinu 
pēc skata un arī pēc vārda, bet tas nav tā kā ar Daci, ar kuru esam 
nostrādājuši kopā jau deviņus gadus. 

- Vai viņa mēdza viesoties jūsu ģimenē? 
- Viņa ir bijusi pie tēva uz laukiem, ja nemaldos, kādas pāris reizes. Viņi 

draudzējās. Viņa pazina arī manu mammu. Tēvs un mamma nedzīvo kopā, 
bet mammu pazina tādēļ, ka viņa strādā Botāniskajā dārzā un prezidente ir 
liela puķu stādu cienītāja. Viņa, protams, Botāniskajā dārzā ir bijusi arī pirms 
tam. Tā kā mamma bija atbildīga par visa tā skaistuma izrādīšanu, viņa, 
protams, pazina arī Vairu Vīķi-Freibergu... 

 



„Kad amatu atstāja Ulmaņa kungs, daudzi kancelejas darbinieki labprātīgi 
aizgāja, jo bija strādājuši komandā. Mums vajadzēja meklēt citus 
darbiniekus,” vēlāk M. Bondars klāstīja Latvijas Avīzei. Patiesībā gan šī 
aiziešana labprātīga gan bija ļoti nosacīta: virknei kancelejas darbinieku 
skaidri tika paziņots, ka viņiem nu būtu laiks iet, - vēlams, bez nevajadzīga 
trokšņa. „Pēc būtības katram padomniekam ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad 
viņam pasaka „paldies” aizkulisēs, viņam šis „paldies” ir jāsaprot. Viņš 
nedrīkst teikt – a-a, es tagad iešu uz tiesu. Nē, nu, protams, ka viņš drīkst, 
bet tad ir vienkārši nākošajam darba devējam ir jāizdara secinājums, it sevišķi 
politiskā laukā, ka cilvēks nesaprot. Tas ir uzticības darbs, tas nav savādāk. 
Pils ir pils!” – tagad M. Bondars ir krietni atklātāks. 

Tieši šādi principi darbinieku atlasē ļoti ātri kļuva par noteicošajiem, - šajā 
ziņā M. Bondars baudīja gandrīz pilnīgu prezidentes uzticību un atbalstu. 
Medijiem tika skaidri paziņots, ka Valsts prezidenta kancelejas darbinieku 
saraksts ir noslēpums un „netiek izsniegts nevienam”, savukārt darbinieku 
atlases principi tai pašai Latvijas Avīzei tika paskaidroti ar vārdiem – cilvēki 
tiek meklēti un pieņemti darbā „pēc vajadzības”.  

Rezultātā jau šajā laikā parādījās pirmie gadījumi, kad svarīgāks par V. 
Vīķes-Freibergas lēmumiem izrādījās aizvien kuplojošās svītas barvežu 
viedoklis, un pirmā, kas par to pārliecinājās, bija veselas četras dienas Valsts 
prezidentes kultūras jautājumu padomnieces postenī pavadījusī Māra 
Lagzdiņa. 

Viņas stāsts sākās ar oficiālu Valsts prezidentes preses dienesta 
paziņojumu par to, ka no 2000. gada 17. janvāra M. Lagzdiņa sāk darbu kā 
Valsts prezidentes padomniece kultūras jautājumos. Oficiālajā dokumentā 
jaunā padomniece tika raksturota visnotaļ glaimojoši - ieguvusi augstāko 
izglītību kā režisore Latvijas Valsts Konservatorijā, saņēmusi arī sociālo 
zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā, veidojusi dažādus projektus valsts 
svētkiem, strādājusi Saeimā par konsultanti, turklāt vēl studē Latvijas 
Universitātes Sabiedrības vadības fakultātes doktorantūrā. 

Kā plašākai sabiedrībai mazpazīstamā sieviete tika pie nozīmīgā amata? 
Neapšaubāmi, pēc sarunas ar Valsts prezidenti, - kā tagad atminas pati M. 
Lagzdiņa, „sarunā ar prezidenti, kad mani intervēja uz to darbu, nu, 
acīmredzot es viņai tajā brīdī iepatikos un viņa mani izvēlējās”. Turklāt jau 
iepriekš V. Vīķe-Freiberga publiski vairākkārt bija atzīmējusi savas prasmes 
cilvēku pazīšanā, - piemēram, intervijā Rīgas Laikam 1999. gada nogalē:  

„Tā man tāda nejauka īpašība – man ir kaut kāds iekšējais kompjūters, 
kas acīmredzot visus parametrus no ķermeņa valodas izanalizē un dod man 
signālu, ka kāds cilvēks man melo. Bet ko mana sistēma man nesaka, ir, kas 
ir tā patiesība – kas būtu daudz interesantāk. Nujā, neizslavēsim sevi pārāk. 
Teiksim, ka tā ir sistēma, kas man pa brīžam iedarbojas, galvā iezvanās 
zvaniņš – ūūūū – nav gluži tā, kā mēs te to sakām, bet es nevaru apgalvot, 
ka man tie zvani zvana pilnīgi nemaldīgi – to es neesmu zinātnisku izvērtējusi, 
kāds viņai tas uzticamības koeficients, bet tas, ka viņa patiešām darbojas – tā 
ir, jā.” 

Pēc visa spriežot, M. Lagzdiņa „zvaniņa pārbaudi” bija izturējusi, tāpēc jo 
pārsteidzošāks ne tikai viņai vien bija prezidenta preses sekretāres Aivas 
Rozenbergas (viņa šajā postenī nomainīja V. Vīķes-Freibergas labvēļa Imanta 



Ziedoņa dēlu Rimantu, kurš pēc nepilniem trim mēnešiem kancelejā 
acīmredzot bija sapratis, ka „tajā brīdī, kad viņam pasaka „paldies” aizkulisēs, 
viņam šis „paldies” ir jāsaprot”) 20. janvāra oficiālais paziņojums – Valsts 
prezidenta kanceleja no tās pašas dienas pārtraucot darba attiecības ar 
jauniecelto padomnieci. Turklāt interesanti, ka pati M. Lagzdiņa par šo 
lēmumu teicās uzzinājusi tikai no televīzijas ziņu raidījuma. 

Sākotnēji kanceleja nemaz negatavojās sniegt sabiedrībai kaut jel kādu 
plašāku informāciju, - A. Rozenberga nāca klajā ar paziņojumu, ka atlaišanas 
iemesli neesot izskaidrojami ētisku iemeslu dēļ. Tikai pēc tam, kad kļuva 
skaidrs, ka jau kārtējo reizi „neloģiski, bez jebkādas cēloņsakarības un 
motivācijas” (ja citējam V. Vīķi-Freibergu) medijiem šis notikums tomēr šķiet 
uzmanības vērts, kancelejas vadītājs M. Bondars publiski paziņoja: M. 
Lagzdiņa atlaista tāpēc, ka neesot pietiekami zibenīgi nokārtojusi attiecības ar 
iepriekšējo darbavietu – Saeimu, turklāt arī izteikusi vēlmi savienot darbu 
Saeimā un Prezidenta kancelejā. Tā nu Valsts prezidenta kancelejai neatlicis 
nekas cits kā „kļūdu” labot un padomnieci atlaist. 

Tobrīd incidents ar to arī bija izsmelts, un, ja M. Lagzdiņa nebūtu bijusi 
pietiekami „nesaprātīga” un nebūtu vērsusies ar prasību tiesā, mēs tā arī 
neuzzinātu, cik primitīvi tobrīd, spriežot pēc mediju atreferējuma, meloja 
Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un V. Vīķes-Freibergas uzticības 
persona. Turklāt melots, visticamākais, tika absolūti apzināti, - par to netieši 
liecina kaut vai tas, cik enerģiski M. Bondars vēl tagad, runājot par šo tēmu, 
mēģina izlocīties no skaidras atbildes. Ja mēs viņam ticētu, sanāktu, ka tādas 
Māras Lagzdiņas gandrīz vai nekad nav bijis. 

- Teiksim, prezidentei bija padomniece, Lagzdiņa tāda, man 
liekas. 

- Nebija. 
- Nebija viņa padomniece?  
- Nē. 
- Viņa pat nebija ārštatā? 
- Nē, nebija. 
- Bet kas viņa bija? 
- Bija nodoms sākt sadarbību ar Māru Lagzdiņu, bet nekāda formāla 

sadarbība nesākās. 
- Nebija nekādu, ne parakstītu, ne darba līgumu, nekā? 
- Nesanāca parakstīt darba līgumu. Māra Lagzdiņa gan tiesā... tiesa 

pielaida mazliet viņai kompensēt par to, ka it kā mēs bijām, ja nemaldos, es 
tagad neatceros to tiesas spriedumu, tur jums tad jāceļ ir vēstures annāļos, 
bet – jā, mēs bijām it kā vienojušies par sadarbību mutiski, un it kā viņa 
tomēr ienākusi telpās un tā, un, un... tas bija par pamatu kompensācijas 
saņemšanai no prezidenta kancelejas, bet formāli darba līgums, nekas nebija.  

- Jocīgi tiesa lēma tādā gadījumā... 
- Jā, nu, kā - mēs likumpaklausīgi pilsoņi, tā ka... 
- Kas tur īsti bija par lietu? Tur kaut kas bija rakstīts, ka viņa it kā 

ne ta’ strādājusi, ne ta’ esot atlaista... 
- Nu, nestrādāja. Nu, nestrādāja. Vienkārši pirms stāšanās darbā viņai 

vienkārši tajā laikā, ja nemaldos, nebija cita darba, un viņa atnāca, lai viņa 
varētu apskatīties, kā tas viss funkcionē. Bet tad, kad tu ieej kādā organismā 



jeb organizācijā un vienkārši vēlies redzēt, kā tas funkcionē, tur ir zināmi 
noteikumi. Un tad, kad tu pārkāp šos te noteikumus arī pēc tam, kad tu, arī 
pēc tam, kad tu... paskaidro un saki, ka tā varbūt nevar, tad atliek teikt, ka, 
ziniet, varbūt tomēr nesāksim to sadarbību... 

- Viņa tur kaut kādas ziepes savārīja? 
- Ne gluži. Redziet, vara jau testē cilvēkus. Vara jau ļoti testē cilvēkus. 

Viena lieta, ka mēs ar jums šādi runājam, un otra lieta tad, kad jūs kļūstat par 
prezidenta padomnieku. Tad jums liekas, ka jums ir tikai prezidents un 
neviena cita vairāk nav, ka nav vairs citu kolēģu, ka nav kancelejas vadītāja 
un tā tālāk. Ir tāds... rodas tāda pēkšņa ilūzija šad un tad. Es nerunāju ne par 
vienu konkrēti, es vienkārši tā, lai būtu sapratne, kā tas varētu notikt ar 
cilvēka psihi. 

- Bet kā vispār Vaira Vīķe-Freiberga varēja ņemt sev 
padomniekus, veidot komandu, ja viņa bija faktiski Latvijā tikai 
dažus gadus? 

- Tāpēc jau arī viņa ņēma darbā tādus cilvēkus kā mani un vēl kādu, kam 
šis darbs bija jādara... 

- Un kas tieši izvēlējās darbiniekus kancelejai? 
- Jautājums, kādus.  
- Kurus izvēlējāties jūs un kurus ne jūs? 
- Saprotiet, ja jūs man vaicājat par tehniskiem cilvēkiem, dārzniekiem, tad 

ne es, bet, ja jūs runājat par padomniekiem, tad tā noteikti bija gan mana, 
gan prezidentes izvēle. Ja prezidente uzskatītu, ka šis cilvēks ir pilnīgi garām, 
bet man liktos, ka šis cilvēks ir tas, kas ir vajadzīgs, tad diez vai šis cilvēks pie 
mums strādātu komandā.  

Redziet, kas attiecas uz padomnieku, tad tāda ir tā atbildība, ka 
padomniekam vienkārši pasaka „paldies par darbu” – jebkurā laikā un jebkurā 
vietā. Un jūsu pieminētā Lagzdiņas kundze nesaprata, tā ir tā vienīgā lieta, ko 
viņa nesaprata pa īstam, – ka viņu var atlaist jebkurā laikā bez iepriekšēja 
brīdinājuma. Un darba likumdošana – viņa gan strādā formāli, valstī, bet no 
politiskās vadības viedokļa viņa nestrādā, viņa vienkārši nedrīkst būt.  

- Bet ko tad tieši Lagzdiņa nesaprata? 
- Viņa tieši to arī nesaprata, tieši to arī viņa nesaprata.  
- Ko tad jūs tur nesadalījāt? 
- Nekas nebija jāsadala. Par kļūdām jāmaksā. Un tā ir tā politiskā 

atbildība. Kancelejas vadītājs vienkārši pieņem lēmumu, pasaka - „paldies, 
tiksimies citos apstākļos un citā darba vietā”. 

- Kā jebkurš vadītājs? 
- Tā gluži nevar, darba likumdošana tomēr ir jārespektē, bet politiskajā 

procesā tieši šajā sadaļā, tieši jūsu uzdotajā jautājumā attiecībā par politisko 
atbildību, - tā ir, tā ir vienkārši. Jo, kā jūs teicāt, tātad padomniekiem ir 
zināma ietekme, viņi var ietekmēt procesus, kādā veidā prezidents vienā vai 
otrā jautājumā rīkojas, es nesaku, ka viņi vienmēr ietekmē, bet viņi var 
ietekmēt procesu, un tas nozīmē, ka, ja šo procesu rezultātā cieš institūcija 
vai pats prezidents, tad padomniekam jāaiziet. Citos gadījumos jāiet prom 
kancelejas vadītājam. Un parasti kancelejas vadītājs tik ilgi nenoturas kā, kā... 
Nu, jā... 

 



Vai jūs no šī stāstījuma saprotat, ko tad īsti pret Valsts prezidenti vai 
varbūt viņas kancelejas vadību it kā nieka triju dienu laikā paspēja noziegties 
M. Lagzdiņa – saskaņā ar oficiālo paziņojumu pieņemta par prezidentes 
padomnieci, bet saskaņā ar M. Bondara atmiņām „nebija ne padomniece, ne 
ārštatā”? Pajautāsim viņai pašai. 

- Jūs, redz, neesot ne strādājusi, ne skaitījusies, nekā... 
- Nē, nē, es strādāju, kā tad es varēju nestrādāt! 
- Bondars saka – nē. 
- Vai tad jūs tagad ar viņu tikāties? Tagad? 
- Jā. 
- Nē, es strādāju, es strādāju. Man ir ieraksts darba grāmatiņā, tā ka - 

strādāju, tajā laikā bija vēl darba grāmatiņas... 
Nu, es biju toreiz tas zilais zvirbulis, kas nebija… vienkārši sarunā ar 

prezidenti, kad mani intervēja uz to darbu, nu, acīmredzot es viņai tajā brīdī 
iepatikos, un viņa mani izvēlējās, bet viņa nebija pirms tam acīmredzot, kā es 
spriedu ar saviem kolēģiem, to pirms tam saskaņojusi ar, nu –to izvēli, varētu 
teikt, nebija līdz galam saskaņojusi ar Bondaru, jo cilvēkus, es saprotu, 
atlasīja tomēr Bondars. Nu, tā.  

Un tajā laikā, cik es atceros vienu cilvēku, ko es atceros, kas tajā pašā 
dienā gāja uz interviju ar prezidenti, man liekas, tas bija Gailītis, tas no 
operas. Toreiz viņš bija operā, tagad, man šķiet, kaut kādos pieminekļos, kaut 
kur, kaut kādos pieminekļos. Un tas Gailītis bija tas, ko acīmredzot, Bondars 
gribēja toreiz.  

Ā, viņš saka - es nemaz nestrādāju, ja? Viņš saka, es nestrādāju? Bet 
[bijusī prezidentes padomniece] Dace Dūze ar’ teica, ka es tur nestrādāju?  

- Viņa sēdēja un asistēja mūsu sarunai. 
- Viņa vienmēr asistē. Es arī gāju uz darbu, tas bija interesanti, tieši tāpat, 

- Bondars sēdēja tur, kancelejā, kad man bija jāatdod savi tie dokumenti un 
savi CV, tad es iegāju kabinetā, un tieši tāpat, Dace sēdēja tur, kur tagad 
jūs...  

Tā bija tāda politika, es domāju, tā politika tur, es nedomāju, ka šausmīgi 
man būtu kaut kas tagad jārunā, jāsaka un jāstāsta. Es – vienkārši tā bija, ka 
es tur biju apmaldījies cilvēks. Ne tajā vietā. Pēc viņu domām, protams. 

- Bet kaut kā muļķīgi. Jūs jau gājāt par prezidentes padomnieci, 
nevis, teiksim, par Bondara sekretāri. 

- Nu jā, bet bija, acīmredzot bija cits cilvēks tajā vietā paredzēts, un tad 
viņi vienkārši nevarēja izdarīt vairs to izvēli un... nu, tā tas bija, jā.  

- Zināt, kā Bondars teica? Viņš teica, ka jūs līdz galam neesat 
kaut ko sapratusi, un, ja cilvēks kaut ko nesaprot šādā postenī, tad 
viņam ir jāiet prom. Un jums esot licies, ka ir tikai prezidente, bet ne 
kolēģi un kancelejas vadītājs... 

- Nu, jā, viņam kaut kas bija jāsaka, nu, ko... Prezidente – prezidente bija 
tā, kas izvēlējās. Es strādāju prezidentei, ne jau priekš... Katrs mēs, kas tur 
sēdējām, strādājām prezidentei. Ne jau Bondaram, ja. Bondars arī strādāja 
prezidentei. Visi strādājām prezidentei, nu, tā ka... Es nedomāju, ka man bija 
slikti kontakti ar pārējiem darbiniekiem. Un toreiz bija pirmais uzdevums ļoti 
īsā laikā noorganizēt to vizīti uz Preiļiem, ar prezidenti bija jābrauc uz Latgali, 



un tas viss tur zibenīgi notika, tas viss tur tika noorganizēts, un prezidente 
bija apmierināta, un viss bija ļoti labi.  

- Jums bija darba līgums? 
- Bondars darba grāmatiņu man atsūtīja pa pastu, atpakaļ, jo, nu, viņš tā 

kā gribēja, kā jūs sakāt, viņš gribēja uzskatīt apmēram tā, ka es tur neesmu 
bijusi, apmēram tā. To viņi (smejas) atsūtīja pa pastu, tas bija šausmīgi 
interesanti.  

- Bet jūs vēl esat tiesu vinnējusi, kā viņš man pažēlojās.  
- Jā, es uzskatīju, es uzskatīju, ka – nu, tas bija ārkārtīgi stulbi, kas viss 

tika izdarīts, jo ne jau visu var ar varu, ja. Ne visu var ar varu. Mani jau 
nelaida vairāk... Es jau nevaru ielauzties prezidentes kabinetā un sākt 
izskaidrošanos, jo visur ir priekšā apsargi. Nu, saruna man nenotika ar viņu 
vairāk, jo Bondars vienkārši uzskatīja, ka es neesmu vēlams cilvēks, un ar to 
viss beidzās. 

- Bet kāpēc lai viņš tā uzskatītu? 
- Kāpēc lai viņš uzskatītu? Viņš – es nezinu, kurš viņam to teica, vai tā bija 

tā Dace – vienu rītu ienāca pie manis un teica: par tevi pārāk daudz 
interesējas prese, visu laiku, nepārtraukti zvana, grib intervijas ar tevi. Kas tu 
tāda esi? Es teicu: es nezinu, kāpēc tāda interese, vai arī tā interese bija, to 
es nezinu. Vai tā interese tiešām bija tāda? Un te pirmā persona ir prezidente. 
Es saku – jā, to es zinu. Tādēļ esmu atnākusi strādāt. Ka es strādāšu 
prezidentei. Nu, jā, nu, viņam nepatika, ka kāds par mani ļoti interesējas. 

- Bet kas? 
- Tas bija tāds arguments. Nu, un tad, jāsaka, tā tiesa bija, tad arī tas 

bija, ka viņi ar mani nenoslēdza darba līgumu, visu laiku Bondars to darba 
līgumu atlika, atlika, atlika un neslēdza, tie mani dokumenti tur bija iesniegti, 
es jau sēdēju, man bija ierādīts kabinets, man bija fakss, man bija viss, darbs 
gāja katru dienu! Sūtījām lietas visādas, vēstules nāca no dažādām iestādēm 
tajā laikā. Viss notikās. 

- Cik ilgi?  
- Pat nevaru pateikt, tad man jāskatās, kur man vecā darba grāmatiņa, es 

nezinu. Divi mēneši, trīs mēneši. Katrā ziņā, bija viena vizīte Preiļos ar 
prezidenti, un bija darbs, es gāju uz darbu katru dienu. Tā kā... Jā, bija pat 
televīzija kaut kāda, raidījums, gāja Panorāmā, kur prezidentes vizīti Preiļos 
tieši rādīja, kā tur prezidente tiekas ar cilvēkiem, kas tur viss notiek. 

Kā es uzskatīju, es jau netiesājos ar prezidenti, es tiesājos par savām 
tiesībām. Es jau netiesājos pret prezidenti. Ar prezidenti nebija vispār, mums 
bija vislabākās attiecības. Ļoti labi sapratāmies, visas tās darba vizītes, kas 
mums bija, mums bija ideāls kontakts, un viņa bija ļoti apmierināta ar to 
darbu, kas tur viss notika, un tā, tā kā... Es vienkārši biju zilais zvirbulis, un 
viss.  

- Bet kas jūs uzrunāja? Par padomnieces vietu? 
- Kas mani uzrunāja? 
- Kā tas notika? 
- Nē, nu, es vienkārši aizsūtīju savu pieteikumu. Oficiāli. Es sūtīju savu 

pieteikumu, es ne kādiem, ne caur kādiem līčuloču, ne pa kādiem draugiem, 
ne blatiem, tāpēc jau tas tā iznāca.  



- No Bondara teiktā izriet, ka – aizplīvurotos mājienos – jūs 
neesat rēķinājusies, ka padomnieka darbs ir tāds, nu, kur nav darba 
attiecības, bet ir uzticības jautājums, var pateikt: piedodiet, paldies, 
tiekamies nākošreiz. 

- Nē, nē, protams, nekas nav mūžīgi. Jebkurā darbā, ja slikti strādā, tev 
pateiks – ej, lūdzu, projām. Nu, šeit nebija runa par to, ka es slikti strādātu, 
te bija runa vienkārši par to, ka es nebiju, nu, acīmredzot vajadzēja kādam 
citam cilvēkam tur būt, tā bija tā lieta. 

Vienkārši es domāju, bija tā – prezidente tikko bija tur sākusi, viņai, es 
domāju, viņai nebija saprotams, kā vispār notiek, nu, kā tas viss ir, nu. 
Pietiekoši daiļrunīgs ir arī Bondars, un es domāju, ka viņš varēja daudz ko arī 
viņai teikt tā, kā, nu, tas viņa redzējums bija, kā viņam bija izdevīgi to redzēt. 
Kam, es domāju, prezidente vairāk varēja ticēt, ko saka, - kādam, kurš ir 
atnācis strādāt tikko, vai cilvēkam, kurš ir ģimenes draugs. 

- Bondars publiski kā iemeslu minēja, ka jums bija nenokārtotas 
darba attiecības ar Saeimu, studiju maksa...  

- Saeimā man bija līgums, ka es strādāju kā konsultants, tādēļ ka man 
atmaksā maģistratūras mācības. Bondaram tas bija vienīgais iemesls, ko viņš 
varēja ātrumā izdomāt, iemeslu, jo nebija jau tā iemesla, ja. Nevar taču teikt: 
ka vajadzēja kādam citam to vietu, ja. Jo tad, kad es aizgāju, kad tā Dace vēl 
tur sēdēja klāt, tad mums bija šī saruna, un es tieši teicu, ka man ir līgums, 
man ir vienošanās ar Saeimu, ka man ir jānostrādā zināms laika periods tur. 
Un Bondars man atbildēja tajā brīdī: nē, nu, tas jau nav it kā nekas tik 
nenokārtojams, vienkārši vēstule starp iestādēm, nu, tā apmēram.  

- Kāda reāli bija jūsu pēdējā darba diena? 
- Bija ļoti vēls vakars, es biju iebraukusi Rīgas dzīvokļa pagalmā, ar 

mašīnu, un man zvanīja telefons, es paņēmu, un man teica – vai jūs varat 
komentēt, kāpēc jūs esat atbrīvota no darba? Es teicu: o, es no jums to 
uzzinu. Kaut kādi žurnālisti zvanīja... 

 
Ar vārdu sakot, mums ir bijušais Valsts prezidenta kancelejas vadītājs, 

kurš apgalvo, ka konkrētais „zilais zvirbulis” kancelejā īsti nav ne bijis, ne 
strādājis, ne sapratis „augšu” specifiku, un pats „zvirbulis”, kurš apgalvo, ka 
patiesībā Valsts prezidentes labā darbojies nevis trīs četras dienas, bet gan 
mēnešiem ilgi: tikai oficiālā M. Lagzdiņas izziņošana par prezidentes 
padomnieci notikusi 2000. gada 17. janvārī, bet ar pasākumu organizēšanu V. 
Vīķei-Freibergai viņa nodarbojusies jau 1999. gada nogalē. 

Vēl vairāk – pie sava „zilais zvirbulis” palika arī neuzvedīgi un neizprotoši 
tiesai iesniegtajā prasībā, kurā bija minēta vēl virkne vērā ņemamu, kaut M. 
Bondara pilnīgi un galīgi „aizmirstu” faktu. Divas nedēļas pēc M. Lagzdiņas 
1999. gada 16. decembra sarunas ar Valsts prezidenti M. Bondars paziņojis, 
ka V. Vīķe-Freiberga izraudzījusies tieši viņas kandidatūru savas padomnieces 
postenim, 4. janvārī viņai ierādīts atsevišķs kabinets un telefona numurs (kas 
tika norādīts kancelejas telefonu sarakstos), bet dienu vēlāk M. Lagzdiņa 
saņēmusi arī darba apliecību. 

Kas tālāk? Turpināsim lasīt tiesas dokumentus: „2000. gada 20. janvārī 
man notika saruna ar Valsts prezidenti par darbu, kuras laikā tika uzticēti 
jauni darba pienākumi un nebija nekādu mājienu, ka Valsts prezidente būtu 



neapmierināta ar manu darbu un ka man būtu jāatstāj padomnieces amats. 
Tās pašas dienas pievakarē plkst. 17.00 man notika saruna ar Valsts 
prezidenta kancelejas vadītāju M. Bondaru, kurā viņš izteica neapmierinātību 
ar publikāciju „Prezidentes režisore” laikrakstā Diena (kaut ari iniciatīva par 
šādas intervijas došanu nāca no Valsts prezidentes preses dienesta puses un 
ar preses dienestu tika saskaņots arī iespējamais šīs intervijas saturs)”. 

Tieši šīs sarunas laikā M. Bondars tad arī piedāvājis „nesaprātīgajam 
zvirbulim” rakstīt iesniegumu par aiziešanu darba pēc pašas vēlēšanās, ko 
viņa atteikusies darīt. Vakarā televīzijā ziņu raidījumā Panorāma izskanējis 
paziņojums, ka M. Lagzdiņa atlaista no darba Valsts prezidenta kancelejā, 
nākamajā dienā viņai vēlreiz pieprasīt parakstīt šoreiz jau sagatavotu 
iesniegumu par aiziešanu no darba pēc pašas vēlēšanās, savukārt jau 
februāra sākumā M. Bondars bijušajai padomniecei rakstiski paziņojis – viņa 
nemaz nav bijusi pieņemta darbā Valsts prezidenta kancelejā, jo nepastāvot 
taču rakstveida darba līgums. 

Prasībai tiesā sekoja ilga un gara tiesāšanās, - V. Vīķes-Freibergas 
kanceleja uzskatīja par nepieciešamu mēģināt savu taisnību aizstāvēt visās 
iespējamās instancēs, pat piesaistot pietiekami dārgu advokātu. Taču beigu 
beigās prezidentes svītas vadoņiem tomēr nācās atzīt – jā, „zvirbulis” tomēr 
darbā bijis pieņemts, bet atlaists visnotaļ nelikumīgi - un šo atzinumu 
apliecināt ar vidēja apmēra kompensāciju M. Lagazdiņai (uz nodokļu 
maksātāju rēķina, protams). Turklāt vienā no tiesu instancēm Valsts 
prezidentes pārstāvji netīši izpļāpājās par tiem iemesliem, kuri patiešām bijuši 
pamatā viņas superstraujajai atlaišanai, - un pikantākais tas, ka šī 
izpļāpāšanās pat fiksēta tiesas spriedumā: 

„Atbildētāja pārstāvji Mārīte Girne un Juris Ruško tiesas sēdē prasību 
neatzīst, lai gan pilnībā atzīst faktus, ko savos paskaidrojumos norāda 
prasītāja paskaidro, ka atbildētājs sarunās par izlīgumu piekritis izmaksāt 
darba algu par nostrādāto laiku, ņemot vērā darba algu 270,- Ls mēnesī; 
apstiprina, ka prasītāja tiešām pildījusi Valsts prezidenta padomnieka kultūras 
jautājumos darbu. Atbildētāja pārstāvis J. Ruško paskaidro, ka M. Lagzdiņa 
darbu veikusi sabiedriskā kārtā. Atbildētāja pārstāvji paskaidro, ka darba 
attiecības ar prasītāju pārtrauktas tāpēc, ka viņa nav ievērojusi Valsts 
protokolu vizītes laikā Līvānos, „zīmējusies” priekšplānā, kaut gan būtu bijis 
jāturas prezidentes „ēnā”.” 

Ko viss šis „nesaprātīgā zvirbuļa” stāsts mums vēsta par tikumiem un 
pareizās uzvedības noteikumiem, kādi jau V. Vīķes-Freibergas tuvumā sāka 
valdīt jau viņas prezidentūras pirmajā gadā valdīja viņas apkārtnē? Pirmām 
kārtām jau to, ka visas prezidentūras sākuma runas no sērijas „demokrātija ir 
respekts pret indivīdu, cieņa pret viņa tiesībām” (V. Vīķe-Freiberga avīzei 
Kurzemnieks 1999. gada jūnijā) tiešām izrādījās tikai runas: prezidente 
pusgada laikā acīmredzami lieliski apguva kārtīgas valsts galvas spēju smaidīt 
maziem gariņiem sev apkārt pat tad, kad burtiski vienlaikus tika dots rīkojums 
kādu no šiem gariņiem iespējami ātri izvadīt aiz pils durvīm un nekad vairs 
nelaist iekšā. Kādreiz kancelejai pietuvināts cilvēks teic, ka pēc 2000. gada 
21. janvāra Māra Lagzdiņa prezidentei vienkārši pārstājusi eksistēt, - un, 
protams, ne jau uz savu galvu vien kancelejas vadītājs kategoriski atteicies 
„zvirbuli” pielaist V. Vīķes-Freibergas tuvumā. 



Otrkārt, jau šajā laikā kancelejas darbiniekiem pietiekami skaidri kļuva 
nerakstītie uzvedības noteikumi, kuri gadu gaitā būtiski nemainījās, tikai kļuva 
aizvien striktāki un striktāki. To nebija daudz, un tie nebija sarežģīti: esiet 
bijīgi, esiet klusi, atbildiet, kad jums ko prasa, bet pats galvenais – ziniet savu 
vietu. „„Zīmējusies” priekšplānā, kaut gan būtu bijis jāturas prezidentes 
„ēnā”” – šis Centra rajona tiesas sprieduma fragmentiņš attiecībā uz M. 
Lagzdiņas nodarījumu bija gana skaidrs biedinājums visiem 
„nesaprātīgajiem”. Un citu tik „nesaprātīgo” vairs arī nebija. Pat mazākais 
svītas gariņš aptvēra to, ko M. Bondars vēl tagad pilnīgi nopietni, pat 
neaptverot sacītā divdomību, raksturo ar vārdiem: „Zināt, kā ir ar sauli? Mums 
visiem patīk, ka spīd saule, bet, jo tuvāk saulei, jo karstāk.” 

M. Bondars gan bija tikai viens no īpaši pietuvinātajiem ļaudīm: kancelejā 
bija vēl vairāki cilvēki, kurus „saule” bija izvēlējusies viena pati, pēc sev vien 
zināmiem apsvērumiem. Pirmkārt jau viņas dēls Kārlis Freibergs, kurš bija 
pieņemts darbā par preses sekretāres palīgu, un vedekla Linda Freiberga, kas 
oficiāli skaitījās „strādniece”, bet reāli rūpējās par sava vīra vecāku apģērbu – 
var teikt, ka veica galma ģērbējas pienākumus (prezidentūras sākumos V. 
Vīķe-Freiberga publiski izteica domu, ka arī viņas meitai varbūt „atrastos kas 
darāms prezidenta kancelejā” un ka viņai varētu piedāvāt „Jūrmalas 
rezidences administratores vai kādu citu vietu, par ko mēs vēl varētu 
parunāt”, taču šī ideja tā arī neīstenojās).  

Taču ne mazais radinieku pulciņš, ne „savu vietu” skaidri zinošo ierindas 
darbinieku desmiti klimatu kancelejā, protams, nenoteica. (2002. gadā 
kancelejā strādāja jau 84 darbinieki – gandrīz divreiz vairāk nekā Gunta 
Ulmaņa prezidentūras laikā. Ap 2004. gadu Valsts prezidenta kancelejā 
parādījās pat „galma mākslinieka” postenis, ko ieņēma Miervaldis Polis: ar 
viņu, izsakoties Iepirkumu uzraudzības biroja paskaidrojuma vārdiem, tika 
dibinātas darba tiesiskās attiecības, - faktiski tāpēc, lai kanceleja izvairītos no 
nepieciešamības rīkot iepirkumu par V. Vīķes-Freibergas oficiālā portreta 
uzgleznošanu.) 

Izšķirošā loma bija uz pirkstiem skaitāmām uzticamības personām, kuras 
turklāt katra bija pieņemta no pilnīgi citām aprindām. Kā jau kārtīgā galmā, 
uzreiz aiz „fasādes figūras” M. Bondara, protams, vajadzēja būt arī 
„pelēkajam rūķim” – lietu nokārtotājam, un šo posteni ieņēma pašas 
prezidentes sameklētais Juris Ruško – pietiekami īpatna un V. Vīķes-
Freibergas prezidentūras laikā nozīmīga figūra, lai tai pievērstos tuvāk. 

„Kad „viņa” sāka darboties, ļoti ātri bija skaidrs, ka ar Mārtiņu [Bondaru] 
būs par maz. Viņam gan bija zināma valsts darba pieredze premjera birojā, 
arī medijiem smukulītis patika, un arī kā „kafijas pienesējs” augstajai personai 
viņš bija ideāls. Viņam bija tāds pseidogodīguma zīmogs sejā – ar tādu viņš 
„viņai” varēja iestāstīt daudz ko. Bet bija vajadzīgs vēl viens, kas der reālajai 
dzīvei. Galu galā kancelejai vajadzēja saimnieciski dzīvot, vajadzēja maksāt, 
iepirkt, un tā tālāk. Tam visam Bondars galīgi nederēja – tāpat kā viņš pēc 
tam neizrādījās derīgs arī kā Krājbankas prezidents. Viņš nebija praktiķis. Bet 
vajadzēja praktiķi – vislabāk ar „orgānu” pieredzi, kurš spēj atrisināt 
visdažādākās praktiskās problēmas. Un tāds arī parādījās – pats viņš kaut kur 
apgalvoja, ka viņu esot sameklējis „viņas” vīrs Imants, taču pats Imants 
Freibergs tā nedomāja,” atminas savulaik ar kanceleju saistītais cilvēks. 



Šāds „praktiķis” tad arī tika atrasts. Ātri gan noskaidrojās, ka publiskajā 
telpā Juri Ruško laist labāk nevajag (atminēsimies kaut vai viņa izpļāpāšanos 
Centra rajona tiesā par to, kā M. Lagzdiņa nepiedodamā kārtā „zīmējusies” 
priekšplānā un nav pratusies turēties prezidentes „ēnā”) un ka arī smalkākos 
jurisprudences jautājumos viņš ir spējīgs pieļaut dārgi maksājošas kļūdas: 
piemēram, M. Lagzdiņas tiesu prāvu materiālos atrodamas ziņas par viņas 
darba un algas nodokļa grāmatiņām, kuras nosūtot J. Ruško nezināmu 
iemeslu dēļ kā sūtītāja adresi bija norādījis nevis Valsts prezidenta kancelejas 
koordinātes, bet gan savu privāto dzīvokli Rīgā, Miesnieku ielā. 

Tomēr „rūķim” bija citi – lietu nokārtošanas talanti. Tieši J. Ruško bija tas, 
kas klajā nāca ar atziņu par prezidenta kanceleju kā uzņēmumu ar saviem 
komercnoslēpumiem, kura ar Jāņa Maizīša vadītās LR prokuratūras svētību 
nākamajos gados ļāva V. Vīķei-Freibergai neatskaitīties sabiedrībai par saviem 
reālajiem izdevumiem. Tieši uz viņu lielā mērā balstījās šīs „melnās kastes” 
finanšu plūsmas: saskaņā ar kancelejas nolikumu tieši tās vadītāja vietnieks 
„vada un organizē Kancelejas administratīvi saimniecisko struktūrvienību 
darbu”, „nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali, uzskaiti un 
kontroli”, turklāt tieši viņa tiešā pakļautībā ir kancelejas „naudīgākās” - 
Lietvedības, Finanšu uzskaites, Saimniecības un Informāciju tehnoloģiju 
nodaļa. 

Un „rūķim” bija arī citas spējas – vienu no tā atminas tā pati M. Lagzdiņa: 
„Tas bija interesants – figūra. Tas tiesā tā izrunājās, nu, tas tipiņš. Tam bija 
arī visas tās fiksās idejas, ka vajag sūtīt to manu darba grāmatiņu, ka vajag 
pateikt, ka neko nezina, ka es te neesmu strād... Viņš bija tas, kas gāja tieši 
uz tiesas sēdēm, un, zin’, kā viņš teica – ka es tur esot pieteikusies 
brīvprātīgajos. Ka es esmu brīvprātīgā, ka es tur neesmu par algu pieņemta 
darbā, ka es vienkārši, nu, kā brīvprātīgā. Tiesa teica - nu, kā, Panorāmā 
rādīja, ka viņa tur bija, vadīja visu to konferenci, kā tad viņa tā – brīvprātīgā?  

Tā normāli, vai ne, - meitene aiziet no darba [Saeimā] un paliek par 
brīvprātīgo? (Smejas.) Aiziet no laba amata. Tā jautri izklausās. Tas bija 
interesanti redzēt, kā lieli cilvēki, pieauguši, ļoti atbildīgos amatos, ļoti 
nopietni melo. Tiesā, kas skaitās mūsu augstākā vara... Dod bezmaz vai 
zvērestu, ka teikšu tikai taisnību, bet stāv un drausmīgi melo. Un viens no 
tiem bija Ruško, kurš, manuprāt, drausmīgi meloja...” 

(Jāpiebilst, ka jau pēc J. Ruško aiziešanas no kancelejas ar vairāk nekā 56 
tūkstošu latu kompensāciju kabatā jaunais kancelejas vadītājs Eduards 
Stiprais Latvijas Avīzei negribīgi atzina kaut ko diezgan līdzīgu: „Ar bijušo 
Valsts prezidenta kancelejas direktora vietnieku Juri Ruško, kurš atbildēja par 
saimnieciskajiem jautājumiem, mums bijušas daudzas diskusijas. Bet ar 
Ruško kungu ir viena problēma: ne vienmēr tas, ko viņš saka, atbilst 
faktiskajai situācijai… (..) Uz daudziem jautājumiem atbildes arī esam 
saņēmuši. Bet tas nāca ar grūtībām.”) 

M. Lagzdiņa gan sakās ne kripatas nezinām par to, kur tad vajadzības 
gadījumā ar krāšņu izdomu apveltītajam kambarsulainim „kājas aug”, un arī J. 
Ruško oficiālā biogrāfija nekādi nedod atbildi uz jautājumu, kādā tad veidā 
bijušajam inženierim izdevās kļūt par otro, bet varbūt arī pirmo cilvēku valsts 
galvas kancelejā: tā un tā, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, 
strādājis par Ekonomikas policijas pārvaldes nodaļas priekšnieka vietnieku 



operatīvajā darbā, tad pabijis Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, bet 
V. Vīķes-Freibergas kancelejas vadītāja vietnieka krēslā pārcēlies no pieticīgā 
Latvijas Spēļu biznesa asociācijas azartspēļu konsultanta amata. 

Jau nedaudz izteiksmīgāka ir viņa padomjlaiku oficiālo reģistru biogrāfija: 
Juris Ruško Franča dēls, dzimis 1957. gada 21. novembrī Rīgas rajona 
Siguldas ciema Dzelzmačās, sociālā izcelšanās – no kalpotāju ģimenes. 1976. 
gadā Siguldas pirmo vidusskolu beidzis ar priekšzīmīgu uzvedību ar 
vienīgajiem trijniekiem fizikā un rasēšanā. Vidusskolas raksturojuma spilgtākie 
citāti: „Attieksmē pret biedriem kluss, pieklājīgs, atsaucīgs. Dažreiz noslēgts 
sevī, patmīlīgs. (..) Fizisko darbu strādā labprāt. Sabiedriski politiskos 
jautājumos orientējas labi. Ir izteicis vēlēšanos izglītību turpināt militārā 
skolā.”  

Karaskolas vietā J. Ruško tomēr iestājās Lauksaimniecības akadēmijas 
Mehanizācijas fakultātes dienas nodaļā, specialitātē „automobiļi un 
autosaimniecība” un iestājpārbaudījuma sacerējumā „Jaunatnei tici, Dzimtene 
mana!” cita starpā apliecināja: „Es gribētu vispirms pierādīt to, ka mūsu 
Dzimtene var droši ticēt un paļauties uz jauno maiņu ar Nikolaja Ostrovska un 
viņa literārā varoņa – Pāvela Korčāgina dzīvi. (..) Es biju ļoti priecīgs par to, 
ka arī mans paraksts ir zem Helsinku miera konferences aicinājuma. (..) Lai 
varētu veiksmīgi nosargāt mūsu zemes varenību, ir nemitīgi jākāpina tās 
ekonomiskais potenciāls. (..) Savu darbu es gribu beigt ar Pāvela Korčāgina 
vārdiem: „Es gribu, lai katrs jaunais strādnieks censtos būt varonīgs cīnītājs, 
jo nav lielākas laimes dzīvē kā laime būt strādnieku šķiras, komunistiskās 
partijas dēlam.”” 

1981. gadā nākamais Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks ar 
vērtējumu „apmierinoši” nokārtojis valsts eksāmenu zinātniskajā komunismā, 
aizstāvējis diplomdarbu „Cēsu rajona Ļeņina kolhoza mašīnu parka racionālās 
izmantošanas projekts”, bet, augstskolu beidzot, saņēmis kvalifikāciju 
„lauksaimniecības inženieris-mehāniķis” un sācis strādāt padomju saimniecībā 
Salacgrīva par galveno inženieri ar 200 rubļu mēnešalgu. 

Kā padomju saimniecības inženieris nonāca Ekonomikas policijā? Kam gan 
citam to pajautāt, ja ne bijušajam Ekonomikas un Drošības policiju vadības 
pārstāvim, tagadējam zvērinātajam advokātam Didzim Šmitiņam. 

- Ar ko Juris ir izpelnījies tādu jūsu ievērību? 
- Ne vienmēr Lauksaimniecības universitātes studenti kļūst par 

operatīviem darbiniekiem un tad par Valsts prezidenta kancelejas 
direktora vietniekiem. 

- Dzīvē jau lielā mērā viss ir nejauši.  
- Bet kā? 
- Dzīvē ir tā, ka kaut kādā brīdī tu iepazīsties ar kaut kādiem cilvēkiem. Un 

tad notiek, ka vai nu tevi uzaicina, vai tevi ieliek, vai tevi izbīda. Redzi, tas jau 
bija laiks, kad – tas bija tāds laiks, nu, tie deviņdesmito gadu sākumi, kad, 
saproti, varēja notikt visur visneiedomājamākās lietas. (Smejas.) 

- Viņš jums bija padotais – kur? 
- Mēs strādājām kopā Ekonomikas policijā. Man liekas, viņš kaut kāda tur 

deviņdesmit ceturtā gada rudenī varēja sākt strādāt Ekonomikas policijā. Man 
liekas, ka viņš bija inspektors. Tad daudzi nesaprata, vai tāda Ekonomikas 
policija vispār ir vajadzīga, ko viņi darīs. Nu, jā, un tā Juris parādījās tajā, 



man liekas, ka deviņdesmit ceturtajā, es biju izmeklēšanas pārvaldes 
priekšnieks kaut kādu brīdi, tad arī reformas gāja paralēli. Nu, jā, bija, bija 
tāds inspektors Juris Ruško. 

- Talantīgs? Ģeniāls inspektors? 
- Nu, es nezinu, viņu ņēma darbā tagad jau nelaiķis, arī interesants cilvēks 

savā būtībā, Ēriks Strautnieks. Viņš bija viens no kandidātiem uz Satversmes 
aizsardzības biroja direktora amatu.  

- Bet kāpēc bija jāņem no Lauksaimniecības akadēmijas? 
- Nu, nu, nu... 
- Un pēc tam uz azartspēlēm... 
- Nē, uz azartspēlēm jau mērķtiecīgi mēs viņu virzījām faktiski.  
- Kāpēc tieši uz azartspēļu lauciņu? 
- Vajadzēja to visu sistēmu kārtot, un viens no organizācijas virzieniem ir 

saucamais virzienu sadalījums, nu, kaut kāda specializācija. Tajā laikā 
azartspēles bija absolūti, nu, neregulēts lauciņš. Un tad, nu, tad ielika to 
Ruško iekšā tajā sadaļā, izveidoja tādu grupu speciāli cīņai pret noziegumiem 
azartspēļu biznesā. Es pat īpaši nevienam tur neprasīju, man liekas, patīk vai 
nepatīk, vienkārši – nu, tu darīsi to, nu, tu tāpat sēdi un neko nedari. Juris 
nebija vienīgais tajā lauciņā, bet, iespējams, viņš bija grupas vadītājs un kļuva 
par nodaļas priekšnieku kaut kādā brīdī, nu, tajā lauciņā. Nu, tur tā vide bija 
ļoti tāda interesanta vispār. Nu, jā, un tad viņš tur sāka strādāt, tā viņš tur 
bakstījās kaut kādu laiku. 

- Viņš ar aģentiem strādāja? 
- Nu, jebkurš tāds kriminālizmeklēšanas inspektors strādā ar aģentūru.  
- Un kā viņam bija ar godprātību?   
- Normāls, man liekas, viņš tāds godprātīgs cilvēks. Jebkurā gadījumā man 

nebija attiecībā pret viņu kaut kādi tur pārmetumi. Viņš tāds ļoti akurāts, 
kārtīgs 

Un tad kaut kādā brīdī, ja nemaldos, Juris izdomāja, ka viņš nestrādās 
vairāk policijā, un, un aizies, aizies strādāt pie [Azartspēļu uzraudzības 
inspekcijas priekšnieces] Signes [Birnes]. Un tad viņa aktīvais darba posms 
Ekonomikas policijā arī beidzās. No otras puses, tajā laikā, saproti, mums bija 
izdevīgi, ka mūsu cilvēks strādā tajā azartspēļu inspekcijā, līdz ar to, teiksim, 
arī visi tie kontakti ir daudz . 

- Bet ziniet, kas notika tālāk? Viņš aizgāja strādāt pie saviem 
uzraugāmajiem, viņš aizgāja strādāt par konsultantu uz azartspēļu 
biznesa asociāciju... 

- Jā, viņš pēc tam kādā brīdī, ja nemaldos, ar Signi nespēja kaut ko 
sadalīt. 

- Un tad viņš aizgāja vadīt kanceleju. 
- Nu, jā, tad viņš kaut kādā veidā tika līdz Vairai, kad Vaira atbrauca uz 

Latviju 
- Bet tas nav jocīgi? 
- Tas nav jocīgi, tas, es saku, nav jocīgi, tas ir pilnīgi dabiski un normāli, 

ka cilvēki īstajā brīdī... Atcerieties to, ka mēs visi esam tajā milzīgajā spēlē 
bandinieki. Ne Šmitiņš ir galvenais, ne Ruško ir galvenais, ne Kamaldiņš ir 
galvenais, ne Babris ir galvenais, un visi tie, kurus es pazīstu... 

- Nu, bet kāpēc Ruško? 



- Nu, tāpēc, ka tā vajadzēja, nu.  
- Tas nav nedaudz absurdi?  
- Tas nav absurds. Izpildīgs, kārtīgs, godīgs cilvēks, - tiek piedāvāts viņam 

jauns amats, nu.  
- Bet kas varēja savest kaut kādu, atvainojiet, azartspēļu 

policistiņu ar Valsts prezidenti? 
- Nu, bija cilvēki, kas to izdarīja. 
- Kuri? Nu, no kuras vides? 
- Man nebūs, ko memuāros rakstīt.  
- Es neteikšu, ka jūs teicāt. 
- Nē, es, es to zinu visu, bet es jums, es jums neteikšu, kas tie par 

cilvēkiem bija. 
- Bet kurš man pateiks? 
- Es domāju, ka neviens.  
- Kāpēc? Bail? 
- Jums jāatceras... Nē, nē, nē. Tā pasaule ir maza.  
Jums jāapzinās ir viena lieta attiecībā par Vairu Vīķi-Freibergu. Ka tur viņai 

varēja piespēlēt da jeb ko. Bet viņa izvēlējās, ticiet man. Viņa izvēlējās sev 
apkārt tikai tos cilvēkus, kurus viņa gribēja. Viņa nebija vadāma. Nu, tas ir 
tāds operatīvs jēdziens, ja, kādu vadīt, kādam kādu pielikt, - viņa nebija 
vadāma. 

- Bet kā tad viņa zināja - ko? 
- Nu, bija cilvēki, kas viņai piedāvāja kandidatūras, pieņemsim, Šmitiņu 

viņa neizvēlējās. Šmitiņš viņai nepatika.  
- Šmitiņš bija izvēlēto sarakstiņā? 
- Jā, Šmitiņš bija pie viņas, Šmitiņš ar viņu runāja, norunāja pusotru vai 

divas stundas. 
- Bet neiepatikās. 
- Jā, neiepatikās, saproti, neiepatikās. 
- Un viņa uzreiz teica - piedodiet, mister... 
- Nē, viņa tā nepateica, viņa pēc tam caur vienu citu cilvēku pateica, 

ziniet, viss ir kārtībā, jūs esat normāls cilvēks, bet es jums neticu, jo man 
liekas, ka jūs pret mani sarunā nebijāt atklāts pilnībā.  

- Un jūs nebijāt? 
- Es nez... es neatceros, tas bija tik sen, klausies, ja. 
- Nav jocīgi? 
- Nav Šmitiņš te galvenais. Kas tad viņš ir, tik viņš arī ir, ja. Jautājums ir 

par to, ka es vēlreiz saku - Vaira Vīķe-Freiberga savu komandu izvēlējās pati, 
un tur varēja piespēlēt Šmitiņu, Bērziņu, Ruško, Kamaldiņu, Babri. Da 
vienalga, ko. Ja viņa negribēja, ja viņai tas cilvēks nepatika, viņa viņu 
neizvēlējās.  

- Nu, bet loģiski. 
- Bet ir cilvēki tādi, kuri izvēlas tikai tāpēc, lai kāds apmierinātos. Nu, okei, 

lai neapvainotu Šķēli, es paņemšu pie sevis darbā, nu, es nezinu, Grūtupu, 
pieņemsim, vai to manu kolēģi Viktoru. Bet viņa tajā ziņā bija ļoti 
konsekventa. Un, ja viņa negribētu to Ruško, nav svarīgi, kurš Ruško ieteica, 
viņa Ruško nekad, nekad neņemtu tajā savā komandā.  



Un viņa vērtēja no diviem kritērijiem cilvēkus. Pirmkārt, vai viņi viņai 
vispār patiks, ja, un otrs kritērijs viņai bija tāds, ka viņa izvēlējās tikai tos, kas 
pilnībā viņai atklājās. Absolūtās savas dzīves niansēs, da vienalga, kā. Viņai 
patika, nu, lai viņai ir apkārt cilvēki, par kuriem viņa zina visu. Un, ja Šmitiņš 
aizgāja un kaut ko, nu, teiksim, nosacīti neizstāstīja... 

- Ka viņam tur bērns ir slims vai... 
- Nu, tas ir tā ļoti primitīvi, bet apmēram kaut kas līdzīgs. Un tāpēc es 

saku – jautājums par to, kurš ieteica Ruško, paliek mazaktuāls. Viņai neviens 
neko nevarēja – cepuri nost viņas priekšā. Kā viņa izlēma, tā viņa arī darīja.  

Es nezinu, kā bija viņas valdīšanas beigu posmā, jo es biju tālu no tā visa, 
bet sākumposmā es vairāk vai mazāk zināju, kas tur grozās, ap ko tur grozās 
un kā tur grozās, ja, visas tās attiecības. Nu, jā, un tā tas Juris tur strādāja, 
nekādu dižo politiku, teiksim, viņš tur nebīdīja, jebšu viņam neviens tādu 
politiku neatļāva bīdīt tur vispār. Kaut kādu sīku intrigu tajā kancelejā starp 
darbiniekiem, nu, tas varbūt atbilst, nu, tam vispārējam noskaņojumam, lai 
viens no otra baidās, ja, tas ir normāli, vai ne, un tamlīdzīgi. Atbildēja viņš par 
saimnieciskiem jautājumiem, kaut kādus konkursiņus viņš tur bakstīja, kādu 
labumu viņš no tā ieguva, godīgi sakot, es nezinu, ja, ar mani viņš savos 
labumos nedalījās, un es viņam arī to neprasīju... 

 
Ko mēs no tā visa varam uzskatīt par drošu? Vispirms jau to, ka vismaz 

prezidentūras pirmsākumos V. Vīķe-Freiberga savus tuvākos līdzgaitniekus 
izvēlējās tikai un vienīgi pati. Protams, viņa nepārzināja vietējās reālijas, 
dažādu labvēļu ieteiktu neviennozīmīgi vērtējamu kandidatūru bija vairāk 
nekā pietiekami, un arī labvēļu motivācija bija visdažādākā. Taču, izsakoties 
D. Šmitiņa vārdiem, šajā laikā viņa tiešām nebija vadāma nevienā no šī vārda 
nozīmēm. Viņai bija savas vajadzības un savs iekšējais „zvaniņš”, kuru 
nevarēja ietekmēt neviens labvēlis, - tikai un vienīgi iepriekšēji tuvi kontakti 
vai paša kandidāta pārliecinošas aktiera spējas. 

Arī „galvenie cilvēki” tika savākti atbilstoši pamatuzstādījumam – viņu 
darba galvenais mērķis ir nevis prezidenti uz kaut ko iedvesmot vai kaut kur 
virzīt, bet gan nodrošināt viņai nepieciešamo komfortu un mierīgu ikdienu, lai 
valsts galva varētu koncentrēties uz savu tiešo pienākumu pildīšanu, 
nedomājot par kādiem sadzīviskiem vai administratīviem jautājumiem. Un... 
šādā ziņā izvēle tiešām bija sekmīgi: tika atrasti cilvēki, kuri augstāk par visu 
stādīja lojalitāti „saulei” un to pašu dzelžaini prasīja arī no citiem. Nekādu 
„zīmēšanos”, nekādas vaļības! 

Šai izvēlei gan bija arī savas ēnas puses: šādas kārtīgas galma atmosfēras 
iedibināšana noveda pie tā, ka jau pirmajā prezidentūras gadā V. Vīķe-
Freiberga mēnesi pēc mēneša kļuva aizvien atkarīgāka no saviem 
pietuvinātākajiem vezīriem un kambarsulaiņiem, viņu spējām noorganizēt, 
nokārtot un sameklēt. Jau vairākkārt pieminētais „cilvēks no iekšienes” savus 
vērojumus raksturo šādi:  

„Sākumā šķita – tiešām ir atnācis pilnīgi jauns, svaigs cilvēks. Tā šķita 
visiem. Ne tikai tautai, bet arī pilī. Mums taču viņai jānodrošina viss 
nepieciešamais, jāpasargā, un tad viss būs kārtībā. Viņa visu izdarīs valstij, un 
viss visiem būs labāk! Es domāju, ka gan Bondars, gan Ruško viņas 
prezidentūras sākumā strādāja tieši šādu mērķu vārdā – tiešām godīgi, tiešām 



ar vislabākajiem nodomiem. Viņi arī cilvēkus vāca atbilstoši – lai sanāktu 
ideāls mehānisms, lai būtu nevis kaut kādas pretrunīgās spilgtās personības, 
bet izpildīgi cilvēki. Tieši tādi ir vajadzīgi – vienalga, Latvijas prezidentei vai 
Anglijas karalienei 

Protams, ka procesā nācās kaut kur drusku pamānīties – kā gadījumā ar 
to pašu Lagzdiņu. Bet tas viss taču bija mērķa vārdā, ne jau pašu labā! Un tā 
tas viss labu laiku gāja, bet nemanāmi sāka mainīties. Kāpēc? Es to skaidrotu, 
ka izveidojās burvju loks. „Viņai” jau sākumā bija savas kaprīzes un prasības – 
tad gan tās neviens par kaprīzēm neuzdrīkstējās saukt. Pat ne neuzdrīkstējās 
– vienkārši pat nedomāja, ka tās tā būtu saucamas. Pietuvinātie cilvēki darīja 
visu, lai tās piepildītu. Jo prezidentei taču jāstrādā! Un prezidente arī strādāja 
– zināmā mērā ļoti veiksmīgi, tautai patika, reitingi ilgu laiku bija ļoti augsti, 
ārzemēs atsauksmes bija labas.  

Un viņa juta, ka tautai patīk. Tātad – viss ir labi, tātad viņai pienākas. 
Viņas apkārtnē nebija neviena paša cilvēka, kas viņai varētu pateikt kaut 
vienu kritiskāku vārdu. Tādi tur netika paciesti. Vēlmes auga augumā, svīta 
tās joprojām izpildīja. Viņai taču pienākas! Un tā pamazām viņa aizgāja tālāk 
un tālāk no realitātes. No savas misijas sajūtas viņa pārgāja uz sajūtu par sevi 
kā tādu mesiju. Par tādu, kam pienākas vēl, vēl, vēl. Un svīta joprojām darīja 
visu, lai tā būtu un lai viņu mīļotā prezidente justos labi. Komfortabli, kā viņa 
pati teica kādā intervijā. 

Un it kā jau viss bija kārtībā – viņa regulāri izbraukāja Latviju un pati sevi 
apliecināja, ka no dzīves taču neatraujas – jo taču apciemo visdažādākās 
vietas un visdažādākos cilvēkus. Taču pamazām kļuva redzams, kā mainās 
viņas cilvēku uztvere. Bija pareizie cilvēki, kas uzvedas pareizi – pret viņu un 
viņas uzskatiem un sacīto ir bijīgi un goddevīgi, un bija visi pārējie, kurus viņa 
vienkārši nesaprata un arī nemaz negribēja saprast. Jo viņi bija tādi nepareizi 
– ja reiz viņi neaptvēra, ka viņa ir tāda neliela mesija un neizturējās attiecīgi, 
tātad viņi bija vai nu no tumšajiem spēkiem sakūdīti vai vienkārši nesaprātīgi. 
Tā viņai, pēc visa spriežot, patiešām šķita – un ar katru gadu vairāk.” 

Pārmaiņas uzskatāmi demonstrēja abu pirmo V. Vīķes-Freibergas 
biogrāfisko grāmatu iznākšana. Gan Ausmas Cimdiņas Brīvības vārdā, gan 
Māra Čaklā Izaicinājums bija vienādi pieglaimīgas, taču... iznākšanas apstākļi 
bija vairāk nekā būtiski atšķirīgi. 2001. gada februārī, iznākot pirmajai, 
prezentācijā bija redzams vēl tas svaigais cilvēks, kas sabiedrībai šķita tik 
cerīgs, 1999. gada jūlijā stājoties prezidenta postenī, - prezidente pat publiski 
pajokoja par sevi un savu posteni: „Lai cilvēks vēl pirms bērēm uzzinātu, ko 
cilvēki par viņu domā, viņam ir jākļūst par Valsts prezidentu...” 

Tiesa, jau šī grāmata bija vietumis bija cukursalda. Lasītājs varēja uzzināt, 
ka, piemēram, jau ģimnāzijas gados „Vairas Vīķes publikācijā apbrīnojami 
spilgti ir parādījusies viņas stratēģiskā domāšana un mērķauditorijas izjūta”, 
ka „viņas domāšana ir būvēta gadiem ilgi, un tur ir iebūvēts varens pamats”, 
ka „liktenis mums nu ir piešķīris šo personību, ar reizi mēs esam pacelti citā 
līmenī, un mums jāprot to novērtēt” – un tā tālāk, un tā tālāk. 

Turklāt visas šīs salkanības bija nevis nejaušas un pretēji „izredzētās 
domātājas” gribai grāmatā sarakstītas, - nē, tās bija visnotaļ akceptētas un 
atbalstītas „no augšas”. Kā A. Cimdiņa stāsta tagad (un viņas stāstījumā nav 
nekā no tās sajūsminātās pieglaimības, kas atrodama vai katrā grāmatas 



lappusē), „grāmatu es necentos rakstīt pielūgsmes formā, es pavisam to 
necentos. Kad es aiznesu manuskriptu uz izdevniecību, tad viņi teica, ka mēs 
iedosim vienai tādai, kura ar tādām grāmatām strādā. Kad es to manuskriptu 
biju iedevusi, man zvana un saka, nu, Ausma, tur ir diezgan daudz labojumu.  

Un es paņemu, tā esot tāda kundzīte, kurai daudz komentāru un 
jautājumu, un labojumu. Un, es skatos, viņa to un šito. Viņa saka – tas mani 
fascinē. Es prasu - jūs tas iedvesmo, jūs uzrunā, tad lasītāju arī uzrunās, es 
neatļāvu tur daudz labot. Viņa saka – par prezidenti tā nevar rakstīt. Nu, kā 
var rakstīt par prezidenti? Viņa gribēja vairāk no redakcijas puses rediģēt, 
bet... Lai cik tas nebūtu jocīgi, to manuskriptu, Vaira, protams, izlasīja, tas, ka 
viņa izlasīja, tas nebūtu jocīgi, bet viņa nekur nebija apvainojusies un 
rediģējusi. Vai kaut ko tur iebāztu. Man ir saglabājies grāmatas manuskripts, 
kur viņa ir pielikusi dažus jautājumus, ko un kā vai, vai izsaukuma zīmes, bet, 
ka kaut ko būtu strīpojusi. Nē”... 

Nepilnus trīs gadus vēlāk, prezentējot M. Čaklā grāmatu Izaicinājums 
(veikaliņa vietā – Latviešu biedrības namā), V. Vīķe-Freiberga joku vietā jau 
bija sagatavojusi apjomīgu runu, deklarējot mīlestību uz savu zemi, valsti un 
visiem tās cilvēkiem – „vadmotīvu, kas man palīdz šajā darbā strādāt, un tas 
ir tas, kas mani kā cilvēku dara bagātu”. Bet vēl trīsarpus gadiem kā grāmatas 
Brīvības vārdā spāņu tulkojuma atvēršanas sarīkojuma īstā vieta jau bija 
izraudzīts Latvijas Nacionālais teātris, un pasākuma viesi no prezidentes jau 
uzzināja, ka viņas dzīvesstāsts, „liekot akcentu uz ticību Latvijas brīvībai un 
neatkarībai”, esot „ļoti lielas latviešu tautas daļas dzīvesgājuma un likteņu” 
iemiesojums, kura dēļ arī „grāmata ārzemēs ir guvusi tik plašu ievērību un 
kamdēļ arvien rodas pieprasījums pēc tās tulkojumiem citās valodās”. 

(Te gan jāpiebilst, ka zināmu pieprasījumu pēc šīm grāmatām 
nodrošināja... pati Valsts prezidenta kanceleja. Lūk, atsevišķi fragmenti no 
kancelejas 2003.-2007. gada „komercnoslēpumiem”: 

- 2003. gadā Valsts prezidenta kanceleja Valsts prezidenta 
reprezentācijas vajadzībām SIA Pētergailis ir iegādājusies 380 gb. Māra Čaklā 
grāmatas Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
Ls 2660.00 apmērā, 

- 2004. gadā Valsts prezidenta kanceleja Valsts prezidenta 
reprezentācijas vajadzībām SIA Pētergailis ir iegādājusies 24 gb. Māra Čaklā 
grāmatas Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
Ls 176.40 apmērā, 

- 2005. gadā Valsts prezidenta kanceleja Valsts prezidenta 
reprezentācijas vajadzībām SIA Pētergailis ir iegādājusies 74 gb. Māra Čaklā 
grāmatas Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
Ls 543.90 apmērā, 20 gb. N. Vītols-Dixon grāmatas V.V.Freiberga Presidente 
de Lettonie Ls 189.00 apmērā. 

- 2006. gadā Valsts prezidenta kanceleja Valsts prezidenta 
reprezentācijas vajadzībām SIA Pētergailis ir iegādājusies N. Vītols-Dixon 543 
gb. grāmatas Vaira Vīķe-Freiberga President of Latvia Ls 5131.35 apmērā un 
24 gb. Māra Čaklā grāmatas Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga Ls 176.40 apmērā, 



- 2007. gadā Valsts prezidenta kanceleja Valsts prezidenta 
reprezentācijas vajadzībām SIA Pētergailis ir iegādājusies 29 grāmatas V.V.-F. 
4 plus 4. Runas Ls 435.13 apmērā.  

Kas interesanti, šādi sīkumi M. Bondara atmiņu lokā kategoriski neietilpst: 
„Šādu lēmumu pieņemšanā es nepiedalījos. Es zinu, ka tas tika kaut kā 
nodrošināts, un viss rullēja.”) 

Šīs pārmaiņas pamazām pamanīja aizvien plašāks cilvēku loks, taču svīta 
turpināja attaisnot ikvienu prezidentes jauno vēlmi, jebkādu kritiku norakstot 
uz tumšo spēku aktivitātēm un cilvēku neizpratni par prezidentes smago un 
atbildīgo darbu. Tikmēr politiķu aprindās vīpsnāja - lūk, kādas „varas partijas” 
redzama pārstāvja raksturojums: „Pēc saviem publiskajiem izteikumiem, viņa 
vairāk varētu būt pieskaitāma pie ētisko kategoriju aizstāvju nometnes, taču 
pēc sava dzīves veida vairāk atbilst tam, kādi esam mēs – pragmatiski 
uzņēmēji, kuriem ir svarīgi, lai šajā valstī var veidot un attīstīt biznesu. Viņai 
patīk dzīvot ar vērienu. Visas tās privātās lidmašīnas un citas luksusa lietas. 
Tas viss tika nodrošināts. Starp citu, braukāšana privātās lidmašīnās tika 
ievazāta Vairas laikā. Ulmanis varbūt kādas pāris reizes brauca ar privāto, bet 
Vaira pat Amerikā no Vašingtonas vai Ņujorkas uz Kontektikutu, kur notika 
kaut kādas zirgu skriešanās sacensības, brauca ar īrētu boingu. Iedomājies, 
Amerikā, kur ir ļoti augstas drošības prasības. Latvijas premjeri nekad nav 
lidojuši ar privātu lidmašīnu...” 

Tikmēr, piemēram, M. Bondars, gan nepieminot traukšanos uz zirgu 
sacensībām, vēl pašlaik vēlmē pēc šāda līmeņa komforta redz tikai absolūtu 
nepieciešamību (un ir arī gatavs uzņemties pilnu atbildību par šādiem 
lēmumiem). 

- Ulmanis savos komandējumos brauca ar parastām lidmašīnām, 
bet Vīķes-Freibergas laikā sākts izmantot čarterreisus. Kādēļ tā? 

- Tāpēc, ka bija totāls laika trūkums prezidentes dienaskārtībā. Viņas laiks 
manā izpratnē ir dārgāks par čarterlidmašīnu. 

- Tas bija jūsu lēmums? 
- Protams, man bija jānodrošina prezidentes... Vai mēs gribam izdarīt 

vairāk, vai mēs gribam izdarīt tik, cik mums atļauj airBaltic. Toreiz jau airBaltic 
nelidoja visur. Deviņdesmito gadu beigās ar airBaltic nevarēja nokļūt jebkurā 
Eiropas galvaspilsētā. Tur bija Rīga - Kopenhāgena, no Kopenhāgenas vēl 
kaut kur un vēl kaut kur, un tā jūs nonācāt galapunktā. Ja viena diena turp, 
otra diena – atpakaļ, viena diena uz vietas. Bija arī tādi mēģinājumi. Protams, 
transatlantiskie lidojumi bija reisa lidojumi, bet pa Eiropu tas ir būtisks laika 
ietaupījums. 

- No valdības neviens par to neuztraucās, ka viņa kā primadonna 
lidoja ar čarteriem, kamēr premjeri - ar reisa lidmašīnām? 

- Politikā ir tā, ka jums par jebkuru lēmumu ir jābūt spējīgam atskaitīties, 
kāpēc jūs esat darījuši tā. Es domāju, ka tajā laikā, kad mēs to darījām, 
nevienam žurnālistam nebija problēmas ar to. Kad jūs man jautājat, es jums 
atbildu – es uzskatu, ka Vīķes-Freibergas laiks bija daudz dārgāks par šo 
naudas summu, kas bija starpība starp biļetēm un čarterreisu. 

 
Žurnālistiem problēmu patiešām nebija, jo summas, kas tika iztērētas 

prezidentes privātlidmašīnām, Valsts prezidenta kanceleja slēpa visu viņas 



pilnvaru laiku (un precīzi dati par tām nav pieejami joprojām). Turklāt pat 
pret V. Vīķi-Freibergu visskeptiskāk noskaņotie politiķi pret šādām prezidentes 
vēlmēm izturējās gandrīz tikpat labvēlīgi kā viņas svīta, - un viņiem bija sava 
loģika. 

„Vairas dzīves vēriens tiešām bija pamatīgs, un ar katru dienu auga. Viņai 
riktīgi sakāpa galvā. Viņa arī visos savos privātajos braucienos brauca par 
valsts naudu privātā lidmašīnā un dzīvoja dārgos hoteļos. Un mēs to visu 
apmaksājām. Viņa pasūtīja šausmīgi dārgas sudraba dāvanas it kā valsts 
vizītēm. Viņai tur tie rozenkreicieši... Tās dāvanas bija nenormāli dārgas, bet 
mēs tam visam piekritām, jo viņa nebija mūsu ienaidnieks un mums ar viņu 
karot nevajadzēja. Mēs viņai arī uztaisījām ballīti par 30 miljoniem – jo kam 
tas NATO samits bija vajadzīgs? Ko Latvija no tā ieguva? Atbrauca, aizbrauca, 
viena diena un viss. Visi to sen ir aizmirsuši. Bet mēs izgāzām 30 miljonus, jo 
Vaira tā gribēja, viņai vajadzēja tās vakariņas. Tur jau sāka veidoties 
personības kults. Jums tā nešķiet? Mēs to visu pacietām tāpēc, ka mums 
nebija izdevīgi ar viņu kašķēties,” saka kāds Tautas partijas pārstāvis. 

Dārgo dāvanu pieminēšana arī nav nekāds pārspīlējums vai nomelnošana, 
- lūk, kā izskatījās Valsts prezidenta kancelejas 2001. gada tēriņi salonā 
Māksla (izrakstā no kancelejas „komercnoslēpumiem” minēta summa latos un 
apmaksas datums): 

1136 22-JAN-01  
264 13-FEB-01 
434,3 15-MAR-01  
170 09-MAY-01  
402,1 18-MAY-01  
423,1 19-JUN-01  
621,5 12-JUL-01  
857,8 03-AUG-01  
1194,1 16-AUG-01  
751,95 22-OCT-01  
511,2 13-NOV-01  
623,5 29-NOV-01  
369,5 14-DEC-01  
480,5 22-DEC-01  
Turklāt 2001. gads šajā ziņā nebija nekāds izņēmums – arī gadu vēlāk V. 

Vīķes-Freibergas kanceleja šajā pašā salonā tērējās ne mazāk apjomīgi 
(saskaņā ar sauso rēķinu informāciju pirkti tika „suvenīri”, „mākslas darbi” un 
„mākslas priekšmeti”):   

355,2 14-JAN-02  
820 18-JAN-02  
1245,75 01-FEB-02 
249,7 25-FEB-02  
908,35 27-MAR-02  
673,9 16-APR-02  
331,8 26-APR-02  
636,9 26-APR-02  
319,1 06-MAY-02  
379,3 06-MAY-02  



467 21-MAY-02  
216,7 05-JUN-02  
897 05-JUN-02  
265,6 13-JUN-02  
452,3 13-JUN-02  
244,95 26-JUN-02  
489,1 28-JUN-02  
1027,3 14-AUG-02  
698,2 03-SEP-02  
440 05-SEP-02  
3194 17-SEP-02  
711 08-OCT-02  
840 14-OCT-02  
460 21-OCT-02  
855 06-NOV-02  
1216 02-DEC-02  
763,1 13-DEC-02  
450 20-DEC-02  
Īpaša izdevumu sadaļa bija tēriņi SIA Auzera juvelieru mākslas koledža – 

piemēram, 2002. gadā te tika iztērēti kopumā vairāk nekā 11 tūkstoši latu 
(izrakstā no kancelejas „komercnoslēpumiem” minēta summa latos un 
apmaksas datums, kā arī informācija par pirkumu): 

570 12-APR-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ.Nr 680756 12.04.02 
SUVENĪRI 

933 17-APR-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒK. Nr.680757 16.04.02 
SUVENĪRI 

1251 17-APR-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒK. Nr.680757 16.04.02 
SUVENĪR 

1675 29-APR-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 680762, 680759, 
680760 26.04.02 SUVENĪRI 

140 29-APR-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 680758 25.04.02 
PIESPRAUDE 

1820 21-MAY-02 PIESPRAUDES UN DEKORI RĒĶ. 680771, 680770 
NO 20.05.02 

450 05-JUN-02 rēķins nr..680773  30.05.2002  dekors 
220 05-JUN-02 680772 30.05.2002  suvenīri 
350 27-JUN-02 PPR.680774 no 20.06.02. preces 
100 05-AUG-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 680776 01.07.02 

DEKODERS 
1800 14-AUG-02 PPR 644781, 644782, 644784, 644783, 644786 
100 05-SEP-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 644788 03.09.02 

APROČU POGAS 
1000 10-DEC-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒĶ. Nr. 644791 29.11.02 

DEKORS 
600 18-DEC-02 MAKSĀJUMS PĒC RĒK. Nr. 644792 17.12.02 

DEKORS 
Nu, jā, dzīres gan. Bet tikai tāpēc vien viņi šajās dzīrēs mierīgi noskatījās, 

ka „viņa nebija mūsu ienaidnieks”? Apjautāsimies par to nevis kādam V. 



Vīķes-Freibergas domubiedram, bet gan ekspremjeram Aigaram Kalvītim, 
kuru aizdomās par īpašām simpātijām pret bijušo prezidenti nevar turēt. 

- Ar saviem pienākumiem kā prezidente viņa tika galā labi, kanceleja 
funkcionēja labi, ārpolitikā viņa savas funkcijas veica lieliski, viņa saprata, kas 
prezidentam ir jādara - pārstāvēt valsti, reklamēt valsti, lai uz pasaules kartes 
to pamanītu. Protams, ir ļoti daudz diskutēts par to, vai tie izdevumi ir 
adekvāti, kādi tika šim mērķim tērēti. To droši vien var analizēt tikai 
speciālisti. To ir grūti novērtēt. Bet to darbu viņa izdarīja labi, tikai jautājums, 
vai cena ir adekvāta. Vai tas nebija par dārgu. 

- Vai tad viņa saņēma vairāk naudas nekā tagad Zatlers? 
- Nesalīdzināmi. Viņa dabūja visu, cik paprasīja. 
- Bet tas taču ir valsts budžeta jautājums. 
- Jā, bet tur ir nianses. 
- Tātad naudas viņai pietika... 
- Jā, jā, visiem viņas privātajiem lidojumiem, ko viņa veica, braukāja pa 

pasauli. To mēs pilnībā viņai nodrošinājām. Lietderību un efektivitāti var 
vērtēt pēc kāda laika. To es nevaru novērtēt... 

 
Gadiem ejot, prezidenta kancelejas līdzekļi laiku pa laikam tika izmantoti 

arī, lai kādu artavu atmestu arī uzticamākajiem apjūsmotājiem un citiem īpaši 
pietuvinātiem ļaudīm. Summas gan, maigi izsakoties, nebija iespaidīgas, - 
taču maksāts tika (piemēram, tai pašai „liktenis mums nu ir piešķīris šo 
personību” apdziedātājai A. Cimdiņai saskaņā ar kancelejas datiem, teiksim, 
„2001. gadā ir noteikts atalgojums Ls 74.00 apmērā par materiālu 
sagatavošanu un apkopošanu Valsts prezidentes uzrunai starptautiskajā 
konferencē Sievietes un demokrātija”). Māra Zālīte gan ar kategorisku „nē” 
atbild uz jautājumu, vai viņa strādājusi pie prezidentes, taču kārtējie Valsts 
prezidenta kancelejas gaismā nākušie „komercnoslēpumi” rāda nedaudz citu 
ainu – lūk, sauss uzskaitījums par, piemēram, 2002. un 2003. gadu: 

„2002.gadā no Valsts valodas komisijas līdzekļiem ir noteikts atalgojums 
Ls 988.00 apmērā par Valsts valodas komisijas izbraukuma sēžu Rēzeknē, 
Daugavpilī un Jelgavā sagatavošanu; 2003.gadā no Valsts valodas komisijas 
līdzekļiem martā ir noteikts atalgojums Ls 110.00 apmērā par darbu pie 
latviešu valodas attīstības valsts programmas koncepcijas 1. varianta 
labojumiem, jūnijā ir noteikts atalgojums Ls 230.00 apmērā par darbu pie 
sabiedriskās diskusijas Latviešu valoda - nākotnes valoda organizēšanu un 
vadīšanu, decembrī ir noteikts atalgojums Ls 450.00 apmērā par piedalīšanos 
Valsts valodas aģentūras izveidošanā, darbu Izglītības un zinātnes ministrijas 
projektu komisijā un semināru Labāko dzimtās valodas skolotāju godināšana 
un Labāko valsts valodas skolotāju apbalvošana organizēšanu.” 

Taču lielākajai daļai lišķu nekāda materiālā stimulēšana nemaz nebija 
vajadzīga. Standartu uzstādīja, piemēram, Latvijas Avīzes publiciste Aija 
Cālīte, kas visā nopietnībā pārmeta televīzijas žurnālistam Jānim Domburam 
prezidentes „dzīšanu stūrī” ar neētiskiem jautājumiem: „Kam bija 
nepieciešami mēģinājumi V. Vīķi–Freibergu vienkārši „dzīt stūrī”, izmantojot 
izdevību, ka viņa atrodas TV studijā, nevis uzdot sabiedrību interesējošos 
būtiskos, stratēģiski nozīmīgos jautājumus par Latvijas nākotni?” 



Varam ticēt vai neticēt V. Vīķi-Freibergu laiku pa laikam kritizējušajam 
Gundaram Bērziņam, kurš Neatkarīgajā Rīta Avīzē lišķu tēmu vēl paplašināja: 
„Savulaik kontroles sistēma pār drošības un tiesībsargājošajām iestādēm bija 
lielāka. Pateicoties iepriekšējai Valsts prezidentei, kontrole izzuda. Drošības 
dienesti vienmēr rūpīgi analizē un prognozē vadītāju uzvedību un rīcību. 
Izanalizējot Vairas Vīķes-Freibergas personīgās īpašības, drošības iestādes 
saprata, ka viņas ambīcijas var veikli izmantot savā labā. Piemēram, 
drošībnieki Vīķei-Freibergai saka: „Mēs noskaidrojām, ka tie un tie par jums 
slikti runā.” Prezidente iedegās. Tā soli pa solim ar prezidentes akceptu 
drošības iestādes koncentrējās uz politiskās darbības monitoringu, 
izsekošanu, baumu izplatīšanu un beigu beigās panāca to, ka jel kāda 
drošības iestāžu kontrole kļuva neiespējama.” Taču skaidrs viens: esoši un 
izbijuši „orgānu” darbinieki, kas vienmēr ir mīlējuši spietot ap valstu 
vadītājiem, gadiem ejot, prezidentes dzīvē un lēmumos tiešām sāka spēlēt 
aizvien nozīmīgāku lomu. (Pie viņiem vēl atgriezīsimies.) 

Kas šajos aizvien pieaugošās lišķības apstākļos notika ar iepriekšējām 
„pietuvinātajām personām” – cilvēkiem, kuri no 1997. līdz 1999. gadam bija 
īpaši saistīti ar V. Vīķes-Freibergas aizvešanu līdz prezidenta krēslam? 
Protams, viss bija likumsakarīgi un loģiski, - pirmais par to pārliecinājās V. 
Vīķes-Freibergas „ievedējs Augstajā namā” Juris Bojārs, kuram jau Valsts 
prezidentes pirmajā preses konferencē tikai paskaidrots: „Esmu neapšaubāmi 
viņam ļoti pateicīga, bet atgādināšu, ka tā bija viņa brīva izvēle. No tā brīža, 
kad es kļuvu par Valsts prezidenti, man ir pienākumi tikai pret Latvijas valsti, 
ne pret vienu citu.” Pateicība gan palika ne darbos, ne vārdos neizteikta, un 
uz jautājumu, vai ir pateikts vismaz paldies, J. Bojārs tagad atbild: „Man 
nekad nav ienācis prātā no viņas prasīt paldies. Man šķiet, ka ne. Man 
personīgi nekad nav bijis svarīgi grozīties pa priekšu. Man ir bijis vienmēr 
svarīgi, lai notiek pareizās lietas.” 

Arī „tēvzemieši”, kuri Valsts prezidenta vēlēšanās „uzmeta” savu kandidātu 
Jāni Priedalnu, lai beigu beigās nobalsotu par savu vadītāju jau iepriekš 
apspriesto un paslepus izvēlēto kandidāti, ātri vien saprata, ka tā noteikti nav 
nekāda dividendes nesoša ilgtermiņa politiskā investīcija. „Es atceros, kad 
viņa jau bija nominēta, pasēdējām institūta telpās, iedzērām kafiju, un 
parunājāmies, nu, kā, ko vajadzētu ņemt vērā, ko ne, un tā. (..) Bet tā – tāda 
saskare tālāk nebija, jo viņa veidoja atkal, nu, es nebiju viņas kaut kādā tur... 
pietuvināto cilvēku lokā un arī necentos būt...” nosaka Guntars Krasts. „Es 
jutu, ka viņas sarunas ir vairāk formālas. Ja vajag, tad runājam. Jūs pasakiet 
savu, es pateikšu savu. Domu apmaiņa, kā ar Gunti Ulmani, nenotika. Viņa tā 
diplomātiski kaut ko norunāja, droši vien kaut ko paturēja atmiņā, bet 
personiski nekādās sarunās neieslīga. (..) Protams, ka beigas nebija tik labas, 
kāds bija sākums,” piebilst Māris Grīnblats. 

Un tāpat no labvēlīgi uzlūkoto cilvēku loka izkrita ne tikai politiķi, bet arī 
dažs labs divu slaveno atbalsta vēstuļu parakstītājs – inteliģences pārstāvis, 
kura goddevība vairs netika uzskatīta par pietiekamu, it īpaši jau V. Vīķes-
Freibergas otrajā prezidentūras termiņā, kad mesijas apziņa strauji auga 
augumā. Tiesa, te bija vismaz viens izņēmums – tā pati Māra Zālīte, kura 
savu vietu īpaši pietuvināto (un attiecīgi ietekmīgo) personu lokā saglabāja arī 
otrās prezidentūras laikā. Pati viņa šo laiku atminas šādi: 



- Vai jūsu attiecības ar Vairu Vīķi-Freibergu mainījās, kad viņa 
kļuva par prezidenti? 

- Tad, kad viņa kļuva par prezidenti, bija vēl laiciņš, inaugurācija bija pēc 
mēneša. Mūsu attiecības turpinājās. Drīz nāca Jāņi. Jāņos prezidente bija pie 
manis, svinēja Jāņus mūsu lauku mājā kopā ar mūsu radiem, draugiem, 
jauniešiem, kas tur bija sabraukuši daudz tolaik. Mans dēls vēl studēja, tur 
bija viņa kursabiedri, kas bija stāvā sajūsmā, ka viņi ir kopā ar nākamo 
prezidenti. Mēs tur jokojām visādi. Prezidenta apartamenti, kā jau lauku 
mājiņā, viena istabiņa, uzlikām uz durvīm „Prezidenta apartamenti”. Jā, mēs 
bijām ārkārtīgi priecīgi, ne tikai es, bet visi, vismaz tā inteliģences daļa, ar 
kuru es biedrojos.  

Teikšu godīgi – mana attieksme bija tāda, nu, kā izturēties? [Bija] 
neformālas attiecības, bet tagad ir prezidente. Kaut kam ir jāmainās. Kaut 
kam ir jāpaliek, kā bijis. Es sev noformulēju attieksmi tā: vecus draugus 
pamest nelaimē nedrīkst, pat, ja viņi kļūst par prezidentu. Es pazīstu tīri 
psiholoģiski to fenomenu, kad cilvēki norobežojas. Viņa tagad ir prezidente, 
ko nu es tur. Ir jāsaprot, ka tas ir darbs. Es vienmēr to esmu uztvērusi kā 
darbu, tas ir tāds pats darbs kā daudzi citi, tikai tas saistās ar reprezentāciju 
un līdz ar to ar ļoti lielu publicitāti un uzmanību un tādā garā un tā joprojām, 
bet principā tas ir darbs. Līdz ar to man pārvarēt kaut kādu sociālā statusa 
maiņu mūsu attiecībās man nebija nekādu problēmu. Man vēl šodien neliekas, 
ka prezidents ir pārcilvēks vai kaut kas pāri stāvošs. Galvenais, ka cilvēks taču 
nemainās. Viņam ir citas funkcijas.  

Pazīstot Vairu, es zināju, ka viņa iekšēji nemainīsies. Es tā biju 
pārliecināta, ka viņa nemainīsies, un principā es varētu teikt, ka viņa arī neko 
daudz nemainījās. Kaut gan pie sevis es nodomāju, ka pēc visa tā, kas bija 
pirms tam bija darīts, visas šīs darbības manī pavada lielas emocijas. Es 
neesmu polittehnologs, kas vēsā mierā kaut ko tur kalkulē, kaut kādas 
shēmas. Šīs bija tiešām tāda pārliecība, griba, un protams, ļoti lielas emocijas, 
kas pavadīja šo periodu, kamēr mēs centāmies, lai Vaira kļūtu par prezidentu. 
Un pēc tam, kad tas notika, es sevī nodomāju, ka, jā, Latvija noteikti ir 
ieguvusi ļoti labu prezidentu, bet draugu es noteikti esmu zaudējusi. 

- Tā arī bija? 
- Nevar gluži tā teikt. Bet draudzēties ar prezidentu ir ļoti grūti. Protams, 

mēs arī pēc tam tikāmies dažādos pasākumos, galu galā man jau arī nācās 
būt diezgan tuvu ilgu laiku, jo prezidente uzaicināja mani kļūt par [Triju 
Zvaigžņu] ordeņa domes locekli, un es arī astoņus gadus cītīgi pildīju to 
sabiedrisko pienākumu. Divus gadus es biju Valsts valodas komisijas 
priekšsēdētāja, mani prezidente uzaicināja palīgos sev, arī tādēļ, lai būtu 
tuvumā cilvēki, uz ko var paļauties. Es tā ceru. Es tā vismaz domāju, ka tieši 
tas bija tas iemesls, kādēļ viņa mani aicināja. Tur vēl bija kaut kādas 
pirmizrādes, kur es viņu aicināju, kaut kādas jubilejas, kur viņa mani aicināja, 
bet tās jau ir pilnīgi citas attiecības, tās jau vairs nav draugu attiecības. Tās ir 
draudzīgas attiecības, bet tās nav draugu attiecības.  

- Vai viņa mēdza ar jums konsultēties par kādiem valstiskiem 
lēmumiem, kad jau bija prezidente? 

- Nē.  



- Runā, ka jūs esot apmēram reizi mēnesī dzērušas tēju, 
runājušās. 

- Kas jums tādas blēņas sastāstīja? Nē, nu, jā. Tas bija saistīts gan ar to 
valsts valodas komisijas, ko principā pēc prezidentes iniciatīvas mēs 
nodibinājām un man bija uzdevums viņu sastādīt un nospraust darbus, 
izveidot apakšsekcijas, visas komisijas, neskaitāmas... Jā, mēs pārrunājām 
tādas lietas, bet, nē, prezidente nekad man nav jautājusi, vai es nedomāju, 
ka... Man prezidente nekad nav prasījusi - ko nu lai es daru? Nē. Neesmu 
viņai bijusi padomdevēja tādā ziņā. 

- Arī par valsts drošības likumiem? 
- Lai Dievs pasargā. Kāds man sakars ar valsts drošības likumiem. 

Protams, ka nē.  
- Man tikai ir stāstījuši, ka ceturtdienas vakarā prezidente esot 

teikusi Kalvītim, ka izsludinās likumu, piektdienas rītā pēkšņi 
paziņojusi, ka ne, bet pa vidu tikusies ar Māru Zālīti. 

- Nē, Māra Zālīte nav pie tā vainīga. Es neatceros šādu sarunu. Iespējams, 
ka mēs tikāmies, bet mēs nekādā ziņā nerunājām par šo likumu. Varbūt mēs 
vispār runājām par to stāvokli un tā, bet ne jau prezidente jautāja. Nē, nē, 
nē. Es pilnīgi noņemu šo te tenku, ka es jebkādā veidā būtu ietekmējusi kaut 
vienu prezidentes lēmumu. Bija viens, kuru es vēlējos, bet nevarēju. Bet tas 
lai paliek maniem memuāriem... 

 
Arī bijusī Valsts prezidentes padomniece Dace Dūze pieturas pie līdzīgas 

versijas – protams, protams, V. Vīķei-Freibergai apkārt bija gudri un zinoši 
cilvēki, taču nebija nekādu ļaužu ar īpašu ietekmi, kuri būtu varējuši locīt 
prezidentes viedokli pēc sava prāta. 

- Vai viņa ieklausījās savu padomdevēju teiktajos padomos? 
- Patiesībā, kaut arī tas nosaukums ir tāds, es nezinu, pompozs, nez vai 

tos varētu saukt par padomiem, ko mēs sniedzām. Varbūt, ka bija kādas ļoti 
konkrētas situācijas un ļoti konkrētos tādos lēmumos, ja. Bet tā kopumā tā 
drīzāk tiešām bija tāda informācijas vākšana, cilvēku vākšana, pieredžu 
vākšana, situāciju vākšana un iestrādāšana viņas darba kārtībā. Tos nevarētu 
saukt par padomiem. Bet to, ka viņa neieklausījās, to nevarētu teikt. Nevarētu 
teikt, ka viņa paņēma kaut ko viens pret vienu un uzreiz lietoja vienmēr, ja. 
Bet tā, ka tu pēc kāda pusgada vai gada kaut ko atpazini teiktajā vai darbībā, 
jā, tā bija ļoti bieži. 

- Kas rakstīja viņas runas? 
- Dažādi, ļoti dažādi. Lielās runas, kas bija 18. novembra un tādas runas, 

ja, tad tās tiešām viņa rakstīja pati. Viņa rakstīja pati. Un bija kaut kādas 
lietas, ko viņa uzprasīja, kas bija jānoskaidro vai jāpievāc klāt, ja, kaut kādi 
fakti vai kaut kas tāds, bet tās bija viņas runas pilnībā. Tad tās runas, kuras 
bija kaut kādos ārzemju vizīšu ietvaros, - tās pēc definīcijas tika veidotas kā 
visas ārzemju vizītes komplektā ar ārlietu ministriju, līdz ar to tie temati, kas 
tajās runās jāiestrādā, tika gatavoti Ārlietu ministrijas nodaļās. Un tad tālāk 
tas tika sastrādāts kopā. Tur strādāja mūsu un Ārlietu ministrijas padomnieki 
tās runas gatavoja. Tad svešvalodās tās runas gatavoja - pie tām strādāja 
[prezidentes dēls] Kārlis, angļu, franču, spāņu valodās, un tad jau beigās, 
viņa pati tam visam gāja cauri. 



- Laboja? 
- Jā. Ļoti. Mums bija ar žurnālistiem nelaime, jo, viņai bija reti, ko iepriekš 

izdalīt runas, un ļoti bieži bija tā, ka tā runa sākās tā, kā viņa sākās pēc 
papīra, un tad viņa aizgāja atkarībā no tā brīža. Nu, viņa ir profesionāls 
runātājs. Un tā ir pasniedzēja laime un nelaime, ka viņš domā runājot. 

- Kā jūs domājat, kas bija tie cilvēki, kas ietekmēja viņas 
viedokli? 

- Viedokli kādā ziņā? Tādā kopumā vai konkrētu lēmumu, vai...? 
- Teiksim, cilvēki kaut ko teica, viņa ieklausījās un ņēma vērā. 
- Es apmēram nojaušu, ko jūs man gribat prasīt, bet es domāju, ka tā to 

nevar formulēt, jo, pirmkārt, viens bija tas cilvēku kopums, kuru viedokli viņa 
ņēma vērā tāpēc, ka tiešām nu tas bija profesionāli vajadzīgs. Tas bija 
kancelejas vadītājs, tad ārlietu padomnieks, tātad būtiskākās nozares. Bet es 
negribētu teikt, nu, ka kaut kā notiktu tā - tas ietekmē un tas neietekmē. 
Viņai patiešām bija pietiekami daudz pazīstamu cilvēku no viņas iepriekšējās 
dzīves, un viņa uzturēja, piemēram, ar folkloristiem kaut kādas tādas vēl 
arvien attiecības, nu. Bet vai tie bija cilvēki, kas tieši ietekmē? Es pieņemu, ka 
bija cilvēki, un tā tam ir jābūt, ka ir kaut kādi cilvēki, kas ļoti mērķtiecīgi 
strādāja uz to, lai viņu ietekmētu. Droši vien, ka tā tas ir, jā. 

- Ir dzirdēts, ka viens no cilvēkiem, kas ietekmēja viņas viedokli, 
bija Māra Zālīte. 

- Es nezinu, vai ietekmēja viedokli. Viņā droši vien ieklausījās, jo viņa 
patiešām vērtēja pietiekami augstu. Droši vien, ka tā tas bija, bet, vai 
ietekmēja viedokli, vai tā to var tik vienkārši teikt, - es nezinu... 

 
Apmēram to pašu, tikai vēl korektāk apliecina arī M. Bondars: 
- Cik daudz lēmumu pieņemšanā viņa ieklausījās savos 

padomniekos, kuru ieteikumus ņēma vērā? Kā tas notika? Vai viņa 
lūdza padomu? 

- Jebkurā jautājumā jebkurā varas struktūrā, ieskaitot prezidentūru, 
premjera ofisu, Saeimu, protams, lēmuma pieņēmējam pieder gala vārds. 
Bet, ja lēmuma sagatavotāji ir nekvalitatīvi sagatavojuši lēmumu vai 
nekvalitatīvi sagatavojuši priekšlikumus par lēmumiem, tad tur ir problēma. 
Protams, ka visi tie lēmumi, kurus pieņēma Valsts prezidente, bija prezidentes 
lēmumi. Prezidentūras darbība bija kādam jānodrošina. Tāpēc jau tur strādā 
vesela virkne cilvēku, kas palīdz prezidentei sagatavoties attiecīgu lēmumu 
pieņemšanai. Tur jau nav liekēži. Objektīvi nepieciešami, vismaz bija. 

- Ir jautājumi, par kuriem ir strīdīgas nostādnes. Vai bija reize, 
kad Vīķe-Freiberga nāca un jautāja - ko man tagad darīt?  

- Mazliet savādāk. Tātad, ja jautājums ir dienaskārtībā, tad prezidentes 
kancelejai, attiecīgajai nodaļai ir jāsagatavo iespējamie risinājumi un 
priekšlikumi. Tā ir mijiedarbība starp prezidenti un cilvēkiem, kuri tur strādā. 
Ja likumdošanas procesā ienāk lūgums otrreizējai caurlūkošanai, tiek savākti 
argumenti, tiek savākti visi interesenti tajā laikā par attiecīgo jautājumu pie 
galda prezidenta kancelejā. Uztaisīts protokols par to, uztaisīta pilna aina 
prezidentei par to. Tad izrunā, tad panākts viedoklis, kādam vajadzētu būt 
aptuveni vēstules tekstam, idejiski, konceptuāli. Tad tiek būvēta augšā 
vēstule. Kad mēs lasām cauri, tad tiek noslīpēts, un tad viņa iet uz Saeimu. 



Par kaut kādām ANO runām vai NATO - tieši tas pats. Tiek strādāts ar Ārlietu 
ministriju. Koordinēta visa darbība. Ražošanas process. Normāls politikas 
ražošanas process, kādam tam arī būtu jābūt. 

- Es runāju ar Kalvīti, viņš pauda izbrīnu par drošības lik... 
- Es nebiju kancelejā. Es jau biju prom. 
- Tur tieši bija tā situācija, ka ceturtdienas vakarā viņi vienojās, 

ka prezidente izsludinās likumu, bet piektdien no rīta ir kaut kas 
pilnīgi cits... 

- Es negribētu komentēt. Es aptuveni zinu, kas tur notika, bet negribētu 
komentēt situāciju, kurā es nebiju klāt. Es atturēšos no jebkādiem 
komentāriem.  

- Vai bija kādi cilvēki ārpus prezidenta kancelejas, kas ietekmēja 
Vīķes-Freibergas lēmumus? 

- Jūs domājat - Imants Ziedonis, Māra Zālīte?  
- Ar viņiem viņa mēdza konsultēties? 
Kā draugi satikās. Tikai un vienīgi. Tie paši Iļģi, Valdis Muktupāvels. Jā, 

nu... Čaklais. Inteliģences pārstāvji pārsvarā. Es nebiju klāt šajās sarunās, es 
zinu, ka šie cilvēki reizēm atnāca uz tēju, kafiju.  

- Vai viņi nāca uz pili vai uz Jūrmalas rezidenci? 
- Man liekas, ka viņi Jūrmalā tikās. Es domāju, ka tas ir Jūrmalā, 

sestdienās, svētdienās. Darbadienas bija pietiekami noslogotas. 
 
Nobeigumam vēl gluži citas nometnes pārstāvis – ekspremjers Aigars 

Kalvītis: 
- Daudzas lietas mēs sapratām līdzīgi. Bija daži starpgadījumi, ne 

starpgadījumi, bet domstarpības, piemēram, par drošības likumiem. Man līdz 
šai dienai nav skaidrs, kas viņai lika tā rīkoties, jo tur nekādu briesmu, nekādu 
draudu Latvijas valstij nebija. Nekādi pārmetumi no NATO vai instrukcijas 
nebija. To var apstiprināt jebkurš šodien. Acīmredzot tika sniegta kaut kāda 
tāda veida informācija, par kuru mēs valdībā nezinājām. Turklāt mums bija 
norunāts, ka, ja tur ir kādas tādas redakcijas, tās var palabot. Kāpēc viņa 
vienas nakts laikā pārdomāja ... ceturtdienas vakarā viņa bija gatava likumu 
parakstīt, bet piektdien pateica, ka neparakstīs. Kas tur notika – to var viņa 
pati tikai pateikt.  

- Jūs sakāt - nebija saprotams, kas viņai dod padomus. Pēc jūsu 
domām, kas varēja būt tie cilvēki, kas viņai dod padomus? 

- Nesaprotu, man līdz šai dienai nav skaidrs.  
- Tie nebija kancelejas darbinieki? 
- Kancelejas darbinieki paši par sevi dod kaut kādus padomus. Tas ir 

vienmēr, bet ārpus kancelejas ir kaut kādi cilvēki, kuros ieklausās, kuru 
viedokli ņem vērā, un es nevaru pateikt, kas bija tie cilvēki, kuros viņa 
ieklausījās.  

- Vai varētu būt, ka viņas viedokli veidoja kāds no ārvalstīm? 
- Man ir grūti pateikt, es nevaru atbildēt uz šādu jautājumu. Es kā valsts 

amatpersona nevaru atbildēt uz šādu jautājumu.  
- Vai viņas reakcija kādos jautājumos neradīja aizdomas, ka šādu 

padomu varētu būt devis cilvēks, kas nav Latvijas draugs? 
- Es nevaru dot apstiprinājumu uz šo jautājumu. 



- Kāda bija kancelejas darbinieku loma viņas viedokļa veidošanā? 
- Es domāju – ļoti minimāla. Teiksim, kad Bondars vadīja kanceleju, varbūt 

viņam arī bija kāda iespēja paust viedokli, bet es nedomāju, ka pārējiem 
darbiniekiem bija kāda iespēja ietekmēt viņas viedokli. 

- Viņa bija pati par sevi? 
- Jā. 
 
Ar vārdu sakot, gan draugi un pusdraugi, gan ne pārāk draugi ir 

vienisprātis – prezidentei nebija pastāvīgu ietekmes personu, un kā pirmajā, 
tā otrajā prezidentūrā viņa, izsakoties tā paša D. Šmitiņa vārdiem, tiešām 
nebija „vadāma”: informāciju viņa pieņēma un reizēm pieprasīja, taču iztika 
bez kompetentiem, neatkarīgiem padomiem un padomniekiem, lēmumus 
pieņemot izteikti patstāvīgi. Tas it kā nebija slikti, taču, saliekot to kopā ar V. 
Vīķes-Freibergas caurmērā ļoti noslēgto dzīvi, pakāpenisko atraušanos no 
realitātes un pašvērtējuma pieaugumu (diplomātiski nosauksim to šādi), 
neizbēgama bija arī smagu izgāšanos iespēja – tostarp starptautiskajā arēnā, 
kas vienmēr skaitījās V. Vīķes-Freibergas „specialitāte”. Un tās, plašākai 
sabiedrībai lielākoties nemanāmas (nu, ja neskaita dažādas „ar galviņu vajag 
domāt” pie Brīvības pieminekļa vai „voblas, vodkas, častušku” pieminēšanu 
padomju Uzvaras dienas sakarā), arī atgadījās. 

Neapšaubāmi briesmīgākā – kaut svītas, pēc tam arī ārlietu resora un 
valdības rūpīgi slēpta no sabiedrības – V. Vīķes-Freibergas ārpolitiskā 
izgāšanās bija tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Oficiāli 
sabiedrībai tika pateikts ārkārtīgi maz: 9. februārī prezidentes preses 
sekretāre Aiva Rozenberga apstiprināja, ka uz nākamo dienu saskaņota 
tikšanās iespēja ar V. Putinu Austrijā (kas bija taisnība), taču priekšlikums 
esot ļoti negaidīts (kas bija klaji meli). Nākamajā dienā tikšanās Sankristofas 
kūrortā netālu no Insbrukas tiešām notika, sekoja neizteiksmīgs paziņojums 
presei - prezidente atzina, ka „ļoti priecājas par šo izdevību tikties ar Krievijas 
prezidentu un vaigu vaigā pārrunāt veselu rindu jautājumus, kas skar mūsu 
abu valstu attiecības” un ka „daudzi no šiem jautājumiem ir stipri sarežģīti un 
ka viņi, protams, nav atrisināmi vienā dienā, jo ne jau vienā dienā viņi arī ir 
radušies”. Savukārt preses konferencē pēc atgriešanās citkārt tik izteiksmīgā 
un runīgā V. Vīķe-Freiberga pēc būtības paziņoja tikai to, ka saruna noritējusi 
„abpusējas izpratnes un dialoga zīmē” un bijusi „ļoti atklāta un vaļsirdīga”, jo 
daudz labāks esot "pārdurts augonis, nevis aplīmēts ar plāksteri". 

Dienesta ziņojumi un citi dokumenti, kas saistīti ar šo tikšanos un tās 
organizāciju, nekavējoties tika noslepenoti un šādā statusā ir joprojām. 
Savukārt jautājumi joprojām paliek vismaz divi: pirmkārt, kas un kā tad 
noorganizēja šo tikšanos; otrkārt, - kas īpaši būtiski, kā īsti notika tikšanās, 
kādas īsti bija tēmas un cik cienījami izskatījās mūsu valsts vārda nesēja 
pasaulē. Eksprezidentes viedokli mēs zinām: organizēšanas jautājumi nav 
būtiski, bet Alpos notikusi vienkārši atklāta saruna. Pieklājīgs – kas viņam 
gadās nebūt ne vienmēr – oficiālajās atsauksmēs bijis arī V. Putins: kā viņa 
viedokli pēc abu tikšanās atstāsta Jānis Jurkāns, „kā viņš teica – sakarīga 
lēdija”. 

Tomēr šis ir tas gadījums, kad organizēšanas jautājumi ir gan būtiski – 
ņemot vērā, ka Saeimas Ārlietu komisija par šādu tikšanos nezināja vispār 



neko un arī Ārlietu ministrija par to tika informēta tikai pēdējā brīdī. Izsakoties 
kāda toreizējā Ministru kabineta pārstāvja vārdiem, „tā vizīte tika organizēta 
pa krimināliem kanāliem. Viņa briesmīgi gribēja, un, kad Putins pasvilpa, viņa 
pa galvu, pa kaklu aizskrēja”. Kas tad bija šie it kā kriminālie kanāli – un vai 
tie tiešām bija krimināli? „Es zinu, kas to izkārtoja,” – tik kategoriski apliecina 
J. Jurkāns 

- Kas? 
- Barons fon Kalmanovičs.  
- Kāds viņam sakars ar Vīķi-Freibergu? 
- Viņam nekāds. Viņš skaitījās Putina padomnieks Baltijas jautājumos. 
- Un tad viņš gāja un sarunāja? 
- Šabtajam fon Kalmanovičam bija tikšanās ar prezidentu vai ar viņa 

palīgiem, un viņš teica - klau, tu brauksi slēpot, vai tu nevarētu satikties ar 
vienu lēdiju. Tā vajag. Zinot, kā tikšanās ar Krievijas prezidentu tiek 
organizētas... pats esmu bijis tādā situācijā, tas nav nemaz tik sarežģīti. Es 
domāju, ka tur bija loma [Vīķes-Freibergas] padomniekam [Solam] 
Bukingoltam. Iniciatīva nāca no viņas, viņa gribēja, jo, redz, bija viens tāds 
moments, kad amerikāņi ļoti gribēja, lai tiek sakārtotas attiecības ar Krieviju, - 
nu, pamēģini.  

- Tātad – amerikāņi un dāma vēlējās, Šabtajs izkārtoja... 
- Tieši tā.  
 
Reizē ar 2009. gada rudenī Krievijā nošautā Šabtaja fon Kalmanoviča 

vārdu Alpu tikšanās sakarā tiek minēts arī kāds Jānis Grigalis – bijušais Valsts 
kancelejas darbinieks un prezidentes tulks, kurš vēl pirms tam it kā pabijis arī 
Valsts drošības komitejas dienestā. Taču, ja ticēt M. Bondaram, šādiem 
cilvēkiem ar prezidentu tikšanos nav bijis ne mazākā sakara – nu, vai vismaz 
viņš par tādu neko nezinot, 

- Savulaik prese ziņoja, ka viens no prezidentes tulkiem esot 
izbijis VDK darbinieks... 

- Visiem darbiniekiem, kas strādāja Valsts prezidenta kancelejā, bija jāiziet 
tāda drošības pārbaude - formāla vai neformāla, lai vispār varētu strādāt. Tā 
ir mana atbilde. Ja drošības dienests mums šādu informāciju nebija iedevis, 
tad tā ir viņu kompetence. Tā nav prezidenta kancelejas kompetence. 

- Šo cilvēku sauca Jānis Grigalis. Neatceraties, kurš viņu atrada? 
- Tajā brīdī, kad es atnācu uz kanceleju prezidente, bija atstāta diezgan 

viena. Tur bija komanda, bet daudzi cilvēki bija projām, kancelejas vadītājs 
bija projām, padomnieki bija projām vai gatavojās pamest darbu, daudzi bija 
aizgājuši, daļa kravāja mantiņas, kuriem nebija interese turpināt strādāt. 
Algas bija salīdzinoši zemas valsts pārvaldē, prezidenta kancelejā ļoti zemas. 
Bet, kad es iegāju savā kabinetā, tur bija čupiņa ar CV. Kad Vairu Vīķi-
Freibergu ievēlēja, daudzi cilvēki sūtīja CV un vēlējās strādāt.  

- Un Jānis Grigalis bija atsūtījis savu CV? 
- Ja nemaldos, jā, Jānis bija atsūtījis, viens no tiem. Tur bija vesela virkne 

ar cilvēkiem, jo tajā laikā bija jāuzstāda strādājoša organizācija. Tā ka to 
vajadzēja būvēt uz diezgan līdzenas vietas. Labāk vai sliktāk, bet tas tika 
darīts.  



- Bet vai varat izstāstīt savu versiju Vīķes-Freibergas un Putina 
tikšanos Alpu namiņā - par to, kas tur notika? 

- Nevaru. Jūs taču labi zināt, ka nevaru. Jūs taču zināt, ka tas joprojām ir 
zem slepenības grifa un man liedz runāt likums. Lai kā man gribētos pastāstīt.  

- Un par to, ka šo tikšanos noorganizējuši pusbandīti un čekisti?  
- (Smejas). Pie kuriem es tieku pieskaitīts?  
- Jūs piedalījāties organizēšanā? 
- Biju klāt. To gan nevar noliegt.  
- Vēl tur tiek pieminēts tāds Šabtajs fon Kalmanovičs.  
- Nezinu tādu. Nekad neesmu saticis. Nekad neesmu runājis, nekad nav 

bijis kontakts ar tādu cilvēku. Man, Mārtiņam Bondaram, nekad nav bijis 
kontakts ar tādu cilvēku. Es tādu nepazīstu. Es esmu redzējis basketbolā 
kādus desmit metrus no manis, bet tas jau ir pēc darba prezidenta kancelejā. 
Tas arī viss. Es ar tādu cilvēku neesmu runājis. Vēstniecība, Kremlis... 

- Tad kāpēc Ārlietu ministrija bija tik pārsteigta par šo tikšanos? 
- Tāpēc, ka bija ļoti ierobežots skaits, kas to zināja. Ārlietu ministrijā arī 

bija cilvēks, kas to zināja.  
- Kāpēc bija vajadzīga šī slepenība? 
- Citādi tikšanās nebūtu notikusi. Tādi bija noteikumi – neitrālā teritorijā 

un pirms tam neizziņojot. Neitrāla teritorija, un pirms šīs tikšanās netiek 
izziņota tikšanās. 

- Krievijas puses noteikumi? 
- M-m. 
 
Dīvainā kārtā izrādās, ka nedaudz teiksmainais Jānis Grigalis, kurš nu 

pārcēlies uz tulka darbu Rīgas Pašvaldības policijā, ir daudz runīgāks. Tieši 
viņš, izrādās, bijis slavenās Alpu tikšanās tulks. 

- Ko jūs tulkojāt pie Vairas Vīķes-Freibergas? 
- Avīzes, ienākošo pastu, arī tad, kad vēstnieki runāja krieviski. Putina 

tikšanos tulkoju.  
- Bijāt tur? 
- Biju. 
- Un kā tur gāja? 
- Labi. Interesanti.  
- Ko labu sarunāja? 
- Tas jau jāprasa kancelejai. Es vienu papīru uzrakstīju kā pienākas, vienā 

eksemplārā, un viss. Visas sarunas ieraksta. Tās stāv Ārlietu ministrijā. Un 
man nekāda sakara nav. 

- Vai saruna ar Putinu notika krievu valodā? 
- Jā. 
- Un ne vācu valodā? 
- Sākumā bija vācu tulks. Viņš [Putins] norunāja kā saimnieks, viņš 

pārtulkoja vāciski viņa runu. Tad viņa atbildēja vāciski. Tad bija viena 
remarka, un tad viņš piedāvāja, vai es nevaru viens pats tulkot, lai ātrāk iet 
saruna.  

- Ja es pareizi saprotu, Putins labi pārvalda vācu valodu. 
- Tādēļ jau viņš arī runāja vāciski. Tur tāds kungs bija, tāds gados. Tādi 

jaunu cilvēki sēdēja zāles galā.  



- Kas īsti to tikšanos noorganizēja? 
- Nu, kā jau to organizē. Bet man liekas, ka manu lomu tur pārspīlē.  
- Vai jūs arī piedalījāties tikšanās organizēšanā? 
- Jā.  
- Kādā lomā? 
- Tas jau ir cits jautājums. Cita tēma, cita saruna.  
- Ir tāda jauka versija, ka jūs kā izbijis VDK darbinieks esat to 

caur kādiem nelegāliem kanāliem noorganizējis. 
- Es nekad neesmu bijis Maskavā. Ne reizi, ko 1988.gada. Organizēja 

cilvēki Latvijā, cilvēki ir zināmi, uzvārdi ir zināmi.  
- Šabtajs fon Kalmanovičs? 
- Jā, tāds ir.  
- Un viņš piedalījās pie organizēšanas? 
- Jā, tā varētu būt. 
- Un vēl Sols Bukingolts? 
- Nē.  
- Vai jūs esat pazīstams ar Šabtaju fon Kalmanoviču? 
- Jā. Viņš jau atbrauc. Uz Jauno vilni bija. Parādās Latvijā. Viņam nekādu 

ierobežojumu nav. Viņš ieņem lielu, labu amatu.  
- Joprojām pie Kremļa? 
- Nu, varētu tā teikt. Viņam ir svarīgs amats. 
- Kurš izrādīja vēlmi noorganizēt šo tikšanos? 
- Es tā īsti neatceros. Tā vēlme bija abās pusēs. Gan Maskavā, gan Latvijā.  
- Kāpēc tas viss notika pusslepenībā? 
-Tāpēc, ka tur, pirmkārt, nebija zināms darba plāns, nu, tā, nu, faktiski 

jau, nu, divas dienas iepriekš jau tika izziņots. Tā vieta tika nosaukta trīs 
dienas iepriekš. Tur bija divi varianti – vai nu tur vai tur. Un kurā brīdī varēs. 
Tur nekādas slepenības nebija. Tajā brīdī bija jāgaida, ko Krievija pateiks. Viņi 
paziņoja iepriekšējā vakarā.  

- Jūs bijāt tulks, tehnisks darbinieks. Šāda līmeņa darbinieka 
pienākumos taču neietilpst organizēt tik augsta līmeņa tikšanās. 

- Man bija divi amati – palīgs un tulks.  
- Vai Šabtajs bieži ieradās pie prezidentes? 
- Nē, viņš tur nekad nav bijis. Viņam nav vajadzības būt pilī, lai 

noorganizētu tikšanos.  
- Ar ko viņš tikās ārpus pils? 
- Tās ir dažādas metodes, tikšanās. 
- Ja es pareizi saprotu, tad parasti valsts mēroga tikšanās tiek 

organizētas, apmainoties vēstulēm. 
- Nu, droši vien, ka bija arī vēstules. Bet prezidentam ne vienmēr ir laika 

oficiālām vēstulēm. Tagad arī brauca uz Gruziju, tur jau arī nekādas oficiālas 
vēstules nebija. Nebija jau laika.  

- Bet tikšanās ar Putinu jau ilgāku laiku tika plānota... 
- Jā, nu, jā. Divu mēnešu laikā.  
- Kāpēc tad vajadzīgas sarunas ārpus pils ar kaut kādiem 

Šabtajiem? 
- Nu, kāpēc ar kaut kādu. Katrs kaut ko pārstāv. Nu, kaut kādi ir 

uzdevumi... 



- Kā jūs vispār iestājāties darbā pie prezidentes? 
- Biju pazīstams. 
- Bijāt personīgi pazīstams ar prezidenti? 
- Jā, mūs iepazīstināja. Cilvēks pazina viņu jau sen, un iepazīstināja mūs. 

Mums bija saruna par daudzām tēmām, ieinteresēja. Kad bija saruna par 
tulku, tad mani uzaicināja. 

- Iepazināties tad, kad viņa jau bija prezidente? 
- Nē, pirms tam. 
- Kurš jūs iepazīstināja? 
- Imants Skrastiņš.  
- Aktieris? 
- Jā. 
- Un tad jūs bijāt pazīstami un viņa zvanīja un aicināja darbā? 
- Jā, Kārlis man zvanīja. Dēls. Ka viņi runājuši, ka vajag. 
- Bijāt vizītē pie viņas? 
- Jā, institūtā.  
- Par kādu tēmu runājāt pirmajā tikšanās reizē? 
- Par daudzām. 
- Par bērniem vai par politiku? 
- Par politiku, protams. Tā kā es biju strādājis drošības struktūrās, tad bija 

uzmanības centrā. Es biju bez darba. Mēs runājām par dažādām tēmām. Bija 
viena intervija, kas bija pašvaki krieviski pārtulkota. Tolaik Freiberga kungs 
atzīmēja, ka es pārvaldu krievu valodu, ka esmu tulks. Laikam tas aizķērās.  

- Un kāpēc jūs aizgājāt no darba kancelejā? 
- Sākās visādas runas un izdomājām, ka labāk mīļā miera labad ir aiziet. 

Politiskās cīņas partijās.  
- Un kam jūs traucējāt? 
- Nu, kaut kādiem traucēju. Sāka pētīt, vai nav [bijis] VDK darbinieks, 

izrādījās, ka nav, tad izlēmām, ka mīļā miera labad labāk aiziet. Nebūt 
nenožēloju. Nemaz. Grūti pateikt. Šodien skatoties, tas tā. 

 
Par tikšanās organizēšanas apstākļiem nu mums viss lielos vilcienos būtu 

skaidrs – prezidentei tiešām ļoti, no visas sirds gribējās tikties ar Krievijas 
prezidentu, un loģiski, ka atradās cilvēki, kuri izdomāja, ka viņiem būtu 
izdevīgāk palīdzēt šo plaši zināmo vēlmi piepildīt, izmantojot savus kanālus un 
savas iespējas. Kādi nu bija šie kanāli, tādi arī bija – V. Vīķei-Freibergai tie 
izrādījās pieņemami; ja arī svītai vai Ārlietu ministrijai bija savs, atšķirīgs 
viedoklis, viņiem to neviens nejautāja. Savukārt tie cilvēki, kuri vizītes 
organizēšanā piedalījās no prezidenta kancelejas, līdz ar jau pieminētajiem M. 
Bondaru un J. Grigali bija arī prezidentes padomniece Dace Dūze un tas pats 
„rūķis” J. Ruško. 

Nu, bet kāds tad bija rezultāts? Ar ko izskaidrojama V. Vīķes-Freibergas un 
viņas pārstāvju izteiktā mazrunība par šo tēmu? Un kāpēc visi materiāli par šo 
tikšanos joprojām ir noslepenoti? Vienam no šīs grāmatas autoriem tika dota 
iespēja iepazīties ar atsevišķiem fragmentiem no ziņojuma par tikšanos, - 
nekādas kopēšanas, nekādas fotografēšanas, iespējams tikai ātri uzmest acis 
sarunas atstāstam. Un jāsaka, ka ātrumā pārlasītais dod pietiekamu skaidrību 
par īpašās slepenības iemesliem, - atreferējumā diplomātiski bija pateikts tas, 



ko kāds no V. Vīķes-Freibergas prezidentūras laika premjeriem sev 
neraksturīgi strupi, pat rupji raksturo ar šādiem vārdiem: „Viņa šajā sarunā 
pilnībā izgāzās. Viņa nebija gatava, turklāt neņēma vērā faktu, ka nepārvalda 
krievu valodu. Putins gan bija labi sagatavojies un tad viņš izdr... viņu par 
visiem jautājumiem – par naftas tranzītu, par krievvalodīgo jautājumu. Un 
viņa tur stāvēja un klausījās, kā viņš viņu tur strostēja. Pilnīga izgāšanās...” 

Ko nozīmē šis „izdr...” un šī „pilnīga izgāšanās”? Kas tad īsti notika „Alpu 
namiņā”? V. Putins sarunai bija ļoti labi sagatavojies, savukārt V. Vīķe-
Freiberga, šķiet, bija gatavojusies uz draudzīgu sarunu un nez kāpēc 
iedomājusies, ka tieši tā arī būs. Tā nu pēc Latvijas prezidentes laipnajiem 
ievadvārdiem sākās „zīdaiņu slaktiņš”: V. Putins no līdzi paņemtās mapes vilka 
ārā vienu faktu pēc otra – galvenokārt par krievvalodīgo tiesību tēmu.  

Uz virkni faktu V. Vīķei-Freibergai nebija, ko atbildēt – un lielākoties nevis 
tāpēc, ka Krievijas prezidenta minētais būtu tik patiesībai atbilstošs, bet gan 
tāpēc, ka viņa vienkārši izrādījās atklāti nekompetenta tāpat kā viņai 
līdzpaņemtie ļaudis (reizē ar tulku no Latvijas puses namiņā bija klāt arī M. 
Bondars un Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Māris Riekstiņš, par kuru vēlāk 
ministrijas gaiteņos klīda it kā viņa vārdu atstāsts – tā iekšēji sarcis viņš 
neesot nekad mūžā). Par NATO paplašināšanu V. Putins vispār atteicās runāt, 
un sarunas gaitā V. Vīķe-Freiberga pazemojās tik tālu, ka sāka pat dot 
solījumus Latvijas valsts vārdā (tostarp piešķirt pilsonību visiem Latvijā 
dzimušajiem bērniem, pilngadību sasniedzot) un beigu beigās atklāti lūdza 
sarunu divatā, kas jau notika vāciski. Šī sarunas daļa jau bija salīdzinoši 
draudzīgāka, bet Latvijai neko, izņemot pamatīgi slēptu pazemojumu, nedeva 
arī tā. 

Vai sarunai nebija laika sagatavoties? Patiesībā bija gan, jo pārrunas par 
iespējamu tikšanos bija sāktas jau labu laiku iepriekš (lieki teikt, ka prezidenta 
kanceleja nav noskaņota izpaust, cik Latvijas valstij izmaksāja vismaz uz 
divām nedēļām varbūtējam braucienam rezervētā privātlidmašīna), taču visi 
spēki tika pievērsti prezidentes vēlmes – gribu, gribu, gribu tikties ar Putinu! – 
izpildīšanai, savukārt valsts galvas galmā un arī atbildīgajās jau tobrīd 
neatradās neviena cilvēka, kurš spētu piecelties un skaidri pateikt jaunajai 
mesijai: bet varbūt sākumā tomēr vajadzētu sagatavot runājamo, lai 
neapkaunotu Latviju, un tikai tad pa kaklu, pa galvu mesties uz tikšanos. 

Un tas vēl bija tikai 2001. gads – vēl priekšā bija gan brīdis, kad V. Vīķe-
Freiberga kategoriski uzstāja, lai iespēja oficiāli sarokoties ar Francijas 
prezidentu Žaku Širaku būtu arī viņas bērniem, gan laiks, kad Latvijas bruņoto 
spēku virspavēlniece (kurai, kā atceramies, nebija nekādu iebildumu slepeni 
tērēt miljonus no aizsardzības budžeta) pieļāva, ka pirmā Latvijas karavīru 
vienība uz Irāku aizbrauc bez pienācīga aprīkojuma, taču pie viņiem atšķirībā 
no citu valstu galvām neparko nevēlējās doties, gan ļoti nikna reakcija pret 
katru, kas iedomājās kaut pakritizēt „pieņemtos” un par lojāliem atzītos 
galminiekus (vienalga, vai tie būtu padomnieki vai Saeimas un Valsts 
prezidenta drošības dienesta darbiniekus), gan prezidentūras beigu 
kategoriskā uzstāšana uz pirmās šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu arī 
dzīvesbiedram, gan neskaitāmas citas „saules” iegribas – dažas publiski 
pamanāmas, bet lielākā daļa uzcītīgi nomaskētas. 



Līdz ar to var vismaz mēģināt izprast kāda redzama „trekno gadu” politiķa 
rezignēti nikno atzinumu: „Mēdz teikt, ka, pateicoties Vairai, mēs esam ES un 
NATO. Muļķības. Ja Šķēle un Lembergs deviņdesmitajos gados būtu 
nostājušies pret ES un NATO, mēs tur nebūtu ne ar, ne bez Vairas. Bet viņu 
biznesa intereses sakrita ar Latvijas iestāšanos ES, tādēļ mēs arī tur esam. Un 
par to, ka viņa pusotru gadu atpakaļ nokļuva prezidentes krēslā, tā tante var 
pateikties mums. Mēs, tieši tā, ievēlējām tanti, tieši tā – tanti, lai lauztu 
politisko virzību. Mēs iespītējām Latvijas ceļam. Tur bija divi varianti: vai nu 
turpināt Latvijas ceļa kundzību, vai ievēlēt vienu tanti un salauzt to virzību. 
Reāli viņa bija viena ambicioza, kašķīga tante, kurai ar laiku sakāpa galvā. Un 
tad, pusotru gadu vēlāk, mēs skatījāmies, kas no tā sanācis, cik viņa ir 
šausmīgi iedomīga un cik viņai ir sakāpis galvā, un kā tas jau sāk atsaukties 
uz valsti...” 

 
V. Tomēr arī viesnīcniece 
Ja vajadzētu raksturot īsi, Vairas Vīķes-Freibergas otrās prezidentūras 

pēdējā pusgadā itin visas jau iepriekš pamanītās valsts galvas īpatnības, 
ambīcijas, kaprīzes un „objektīvās nepieciešamības” vismaz trīskāršojās. Vai 
varbūt pat pieckāršojās. „Saules” tuvumā, izsakoties viņas nu jau bijušā 
kancelejas vadītāja Mārtiņa Bondara vārdiem, kļuva vēl gaišāk, bet vienlaikus 
arī vēl karstāk: kanceleja dzīvoja kā pirms nelieliem grēku plūdiem, valsts 
nauda plūda fantastiskos apmēros, tērēts tika visneiedomājamākajām lietām, 
toties pat niecīgākais galminieku patstāvīgais solis vai neuzmanīgs izteiciens 
tika traktēts kā „nomelnošana”, - ja to par tādu nepasludināja pati valsts 
galva, pacentās pietuvinātie galminieki.  

Nomelnotājos iekļūt bija ārkārtīgi viegli – V. Vīķes-Freibergas pasaules 
izjūtu šajā jautājumā uzskatāmi parādīja, piemēram, atbilde uz žurnāla 
Patiesā Dzīve jautājumu, vai cilvēku zaudēšana viņai ir emocionāli smaga: 
„Bija ļaudis, kurus uzskatīju par saviem draugiem, vismaz par atbalstītājiem, 
un konstatēju, ka sabiedriskais statuss, respekts, ko prasa prezidentūra, 
dažiem bija pārāk smags pārbaudījums. (..) Redzat, ja kāds cilvēks presē 
publiski izsakās, diezgan kodīgi pret mani, es tikai konstatēju, ka acīmredzot 
viņš nav bijis man tāds draugs, kā domāju. Es, kā saka, pārkārtoju savus 
failus atmiņā, ka esmu tikai iedomājusies, ka bijusi kāda sirsnība starp mums. 
(..) Neteikšu, ka tas ir patīkami - kad domājat, ka kāds ir draugs, bet viņš ko 
nelāgu par jums pasaka presē, un galvenais – tā, bez vajadzības, ne jau 
viņam kāds pielicis pistoli pie deniņiem. Vienkārši acīmredzot viņš tā jūtas, aiz 
savas brīvas gribas. Viņam, izrādās, pret mani ir kāds naids vai tamlīdzīgi...” 

Jā, pietika ar kādu neuzmanīgu izteicienu presē, - par to uz savas ādas 
pārliecinājās, piemēram, prezidentes ilggadējais oficiālais fotogrāfs Juris 
Krūmiņš, kurš pēc ilgiem uzcītīga darba gadiem pēkšņi tika atstādināts no 
pēdējā prezidentūras mēneša notikumu un norišu iemūžināšanas, - un 
slimības lapa izrādījās nevis „izkrišanas” iemesls, bet drīzāk glābiņš no vēl 
nopietnākām sankcijām. Pats viņš par šo tēmu ir ārkārtīgi nerunīgs, 
aprobežojoties vien ar atzinumu „atlaists nebiju, bet par to bija runa”, taču 
skaidrību par šo atstumšanu no galminieku un lojālo ļaužu vidus vieš kāds cits 
ar kanceleju tolaik cieši saistīts cilvēks: „Viss bija ļoti vienkārši: Jurim bija tā 
intervija Neatkarīgās Rīta Avīzes pielikumā Mēs, un pēc tā viņu vienkārši 



pasludināja par prezidentes nomelnotāju. Cik es zinu, pēc „pašas” tieša 
norādījuma un kārtīgas dusmu lēkmes. Tādas viņai gadījās laiku pa laikam – 
kancelejā runāja, ka it kā muguras sāpju dēļ.” 

Kas tad tur tāds bija? „Ļoti vienkārši: Ruško Jurim paziņoja, ka viņš esot 
nomelnojis prezidenta kanceleju. Un bija saskatīti divi nopietni nomelnojumi. 
Pirmais – Juris bija pateicis, ka viņam ir iedots tāds nabaga pusprofesionāls 
aparāts, kas bieži lūst. Un vēl arī tas, ka avīzē bija uzrakstīts, atsaucoties uz 
Juri, ka par prezidentes izskatu rūpējoties vesela armija. [Precīzais teksts: 
„Patiesībā tas – cik smuks šis cilvēks bildēs izskatīsies – vairāk atkarīgs no 
stilistiem, konsultantiem un visas tās armijas, kas rūpējas par prezidenta 
imidžu, nevis fotogrāfa, kas vienkārši fiksē esošo.”] Un to, kā varēja saprast, 
Jurim ļaunā bija ņēmusi „pati”...” 

Savukārt, kas attiecas uz valsts naudas plūdiem, - lūk, neliels ieskats tikai 
atsevišķos V. Vīķes-Freibergas kancelejas tēriņos prezidentūras pēdējā 
pusgadā. Īpaši iecienīti bija juvelierizstrādājumu veikali un ražotāji: Parekss 
Dimants veikalos piecos piegājienos kopā tika iztērēti aptuveni astoņi tūkstoši 
latu, Auzera juvelieru mākslas centrā – pusotrs tūkstotis, juvelierveikalā Scala 
di Valori – vairāk nekā 500 latu. Pie pulksteņu tirgotāja Rippol tika atstāti 
vairāk nekā 2700 latu, uz nebēdu nauda tika atstāta arī mākslas galerijās: 
tikai Birkenfeldā vien tēriņš bija 3400 latu. 

Nauda tika tērēta pat visdīvainākajās (ņemot vērā prezidenta kancelejas 
specifiku) vietās: bērnu preču veikalā Delfīns Valsts prezidenta kanceleja 
atstāja 236 latus, biznesa konsultāciju uzņēmumā Komercpadoms – 590 latu, 
medicīnas sabiedrībā ARS – vairāk nekā piecus tūkstošus latu, aizkaru centrā 
Bea – astoņus simtus latu, augļkopības uzņēmumā Arosa R – vairāk nekā 
2700 latu, solāriju kompānijā Optimums M – gandrīz tūkstoti, valodas kursu 
uzņēmumā English Expert – vairāk nekā 1200 latu. Šo sarakstu varētu vēl 
turpināt un turpināt, turklāt prezidentūras izskaņas mēnešos īpaši pieauga arī 
galma apetīte: kā jau minēts, Salas kūkās un tortēs pēdējā pusgada laikā tika 
noēsts vairāk nekā 91 tūkstotis latu, bet Vincenta garšīgie pakalpojumi Valsts 
prezidenta kancelejai no nodokļu maksātāju kabatas izmaksāja vēl 42 
tūkstošus latu. 

Taču tie vēl bija tīrie sīkumi. „Es varbūt arī pieļauju, ka viņai princips ir 
strikti uzstādīts, ka ir jābūt ekvivalentai apmaiņai. Diezgan stingri aprēķinot, 
viņa cenšas iezīmēt savas intereses visās jomās, tai skaitā arī materiālā. Tā 
es, viņu nepazīstot tuvu, varu teikt,” – tik diplomātiski par V. Vīķes-Freibergas 
pievēršanos dzīves komfortablās puses nodrošināšanas jautājumiem pēc 
prezidentūras beigām izsakās viens no viņas ievēlēšanas virzītājiem, 
ekspremjers Guntars Krasts. Savukārt kāds kancelejas cilvēks teic daudz 
vienkāršāk: ja 1999. gadā kundze kategoriski paziņoja, ka ir nevis 
viesnīcniece, bet Valsts prezidente, tad nepilnus astoņus gadus vēlāk 
izrādījās, ka viņai nav nekādu iebildumu prezidentūras izskaņā parādīt sevi arī 
kā visnotaļ praktiski domājošu viesnīcnieci. 

Iecere tikt pie dārgas zemes Jūrmalā Freibergu ģimenei 2004. gadā nebija 
īstenojusies. Prezidentes preses sekretāre Aiva Rozenberga jau bija paspējusi 
pavēstīt, ka pēc prezidentūras beigām V. Vīķe-Freiberga izvēlējusies dzīvot 
Dubultos, kur viņas vīram pašvaldība uz 99 gadiem gandrīz jau iznomāja 
vairāk nekā pushektāru lielu zemesgabalu, kura tirgus vērtība bija virs 



pusmiljona latu. Un pat tad, kad lietā jau iesaistījās Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (jo zemesgabala nomai nekāds konkurss, protams, nebija 
rīkots), V. Vīķe-Freiberga no kārotās zemes nevēlējās šķirties un publiski 
paziņoja, ka tikai tad, ja birojs iznomāšanā atradīs kādas nelikumības, ģimene 
no tā varētu atteikties. Tikai pēc pamatīga skandāla Imants Freibergs izlēma 
nomas līgumu neparakstīt. 

Toties nekas nevarēja Freibergu ģimenei atņemt tiesības uz dzīvokli, kas 
saskaņā ar likumdošanu prezidentei pienācās pēc pilnvaru beigām. 1996. 
gadā Guntim Ulmanim paredzētā mājokļa remonts, pēc kura eksprezidentam 
nācās izturēt pamatīgu kritiku par dažādām pārmērībām – piemēram, 95 latus 
vērtu tualetes papīra turētāju un spoguli par 632 latiem – izmaksāja 71 
tūkstoti latu, un vēl 2003. gadā Valsts prezidenta kanceleja gadījumam, ja nu 
V. Vīķi-Freibergu nepārvēl, analoģiska dzīvokļa (arī virs 200 kvadrātmetru, 
tikai stāvu augstāk) remontam no budžeta pieprasīja 70 tūkstošus.  

Četrus gadus vēlāk „saules” vēlmju apmērs bija, maigi izsakoties, pamatīgi 
pieaudzis, un rezultātā sākotnēji darbu apjoms bija paredzēts uz 382 
tūkstošiem latu, bet pēc tam vēl pieauga līdz nepilnam 451 tūkstotim latu. 
Sākotnēji publiski tika paziņots tikai tas, ka dzīvoklis ir „tāds, par ko nav 
jākaunas”, taču nebūt ne „kaut kas iespaidīgs” – piemēram, ar 
„visparastākajā veikalā iegādājamu sadzīves tehniku”. Taču neizpratni un 
īpašu interesi radīja eksprezidentes noslēpumainība par to, kas īsti par dzīvoklī 
tāds sadarīts par nepilnu pusmiljonu latu: šī nevēlēšanās bija tik kategoriska, 
ka beigu beigās V. Vīķe-Freiberga skaidri un gaiši lika visiem saprast – lai 
Valsts nekustamo īpašumu aģentūra izlemj, publiskot informāciju vai 
nepubliskot, bet no viņas informāciju lai negaidot. 

Atsevišķi pietiekami iespaidīgi skaitļi mediju rīcībā nonāca jau tobrīd – jo 
aģentūrai beigu beigās nepietika argumentu informācijas slēpšanai: jauno 
eksprezidenta vajadzību līmeni lieliski raksturoja kāds salīdzinājums – G. 
Ulmanis tika kritizēts par tualetes papīra turētāju 95 latu vērtībā, savukārt V. 
Vīķes-Freibergas dzīvoklim bija izrādījušies nepieciešami jau trīs papīra un 
higiēniskās birstes turētāji, no kuriem katrs maksāja 99 latus. Taču tāmes 
sīkākās detaļas vienalga tika paturētas slepenībā, un nu, tām beidzot pilnā 
apmērā nākot gaismā, V. Vīķes-Freibergas un dzīvokļa remontētāju 
stūrgalvīgās noslēpumainības iemesli beidzot ir skaidri. 

Tātad – kas tad īsti par nepilno pusmiljonu latu tika sanests, izmantots un 
sabūvēts eksprezidentes dzīvoklī (kurā pēc pārbūves nu ir priekštelpa, divi 
kabineti, viesistaba, divas guļamistabas, ēdamistaba, halle, virtuve, vannas 
istaba, divas tualetes, gaitenis un garderobe)? Logi – līdz nepilniem 1200 
latiem, durvis – pat līdz divarpus tūkstošiem latu gabalā, misiņa durvju rokturi 
– gandrīz 100 latu komplektā, - bet tas vēl būtu tīrais sīkums tāpat kā 
ozolkoka parkets, sarkankoka parketa apmales un patinēta misiņa radiatoru 
nosegvairogi par 2400 latiem. 

Īstā eksprezidentes nepieciešamā „līmeņa” un komforta izpratne parādījās, 
nonākot līdz sarkankoka, riekstkoka un ozolkoka izstrādājumiem, un te nu 
sausas summas ir izteiksmīgākas par jebko citu: riekstkoka sienu paneļi - 
14 414 lati, ozolkoka sienu paneļi – 8105 lati, sarkankoka sienu paneļi – 4828 
lati, sarkankoka radiatoru nosegvairogi – 811 lati, ozolkoka frīze – 10 411 lati, 
ozolkoka aizkaru nosegpanelis – 493 lati, sarkankoka aizkaru nosegpanelis – 



543 lati, ozolkoka griestu panelis ar kokgriezumiem – 16 998 lati, riekstkoka 
aizkaru nosegpanelis – 540 latu, vēl viens – 1198 lati. Kopā – vairāk nekā 58 
tūkstoši latu. 

Vairāk nekā pāris normāli dzīvokļi kopā izmaksāja eksprezidentei tīkamās 
ozolkoka un riekstkoka mēbeles: iebūvētie riekstkoka grāmatu skapji kopā 
izmaksāja 51 558 latus, iebūvēts ozolkoka koridora drēbju pakaramais – 1572 
latus, iebūvēts ozolkoka sienas skapis – 3566 lati, iebūvēts ozolkoka spogulis 
ar konsoles galdu – 1628 lati, iebūvēti ozolkoka grāmatu plaukti – 2837 lati, 
iebūvēta ozolkoka garderobe – 14 765 lati, ozolkoka virtuves mēbeles ar 
akmens virsmu un aprīkojumu – 11 521 lats. Kopā – gandrīz 90 tūkstoši latu. 
Vēl nepilnus 1200 latu izmaksāja stikla plaukti ar apgaismojumu. 

Tāpat izrādījās, ka „saulei” nepieciešams arī atbilstošas kvalitātes 
apgaismojums – jau atkal nāksies minēt sausās, bet izteiksmīgās summas: 
griestu lustra Gallery – 1185 lati, griestu lustra Gallery Olandese – 2379 lati, 
divas griestu lustras DE MAIJO – 5938 lati, seši gaismekļi MIZAR TOP – 1339 
lati, četras stāvlampas Zonka – 1301 lats, griestu lustra Zonka – 692 lati, vēl 
divas – 249 lati, vēl divas - 358 lati, četras sienas lampas Zonka – 293 lati, 
divas griestu lustras Zonka - 321,30, vēl viena - 997 lati, divas sienas lampas 
Zonka – 235 lati, stāvlampa Zonka – 321 lats, griestu lustra Gallery – 174 lati, 
divas sienas lampas Gallery – 253 lati, divas sienas lampas Zonka – 307 lati, 
griestu lustra Zonka – 108 lati, sienas lampa Zonka – 153 lati, piecas griestu 
lustras Zonka – 1347 lati, divas sienas lampas Zonka – 153 lati, griestu lustra 
Zonka – 83 lati, sienas lampa Zonka – 153 lati, griestu lustra Zonka – 353 lati, 
vēl viena – 233 lati. Kopā – vairāk nekā 19 tūkstoši latu. 

Un vēl jau bija tēriņi arī visu veidu santehnikai: keramiskā izlietne 
Villeroy& Boch ar skapīti – 1038 lati, vēl viena - 683 lati, trešā (bez skapīša) - 
146 lati, metāla mazgātne virtuvei Franke - 140 latu, četri keramikas izlietnes 
maisītāji Meikopole S – 462 lati, virtuves izlietnes maisītājs Oras - 93 lati, Oras 
bidē krāns - 86 lati, dušas (masāžas) kabīne ar paliktni un jaucējkrāna paneli 
Baleco Prisma - 1716 lati, otra dušas kabīne (dūmakains stikls ar alumīnija 
profiliem) – 647 lati, vanna Sonata (ar masāžu Ravali Sport hydro/air) ar 
priekšējo paneli, diviem rokturiem, pagalvi, kājām un sifonu – 1766 lati, 
vannas maisītājs Oras – 318 lati, elektriskais dvieļu žāvētājs - 714 lati, četri 
hromēti dvieļu turētāji – 474 lati, trīs Villeroy& Boch tualetes podi – 1374 lati. 
Kopā ar caurulēm un citiem sīkumiem – vairāk nekā 16,6 tūkstoši latu... 

Ar dzīvokļa tāmēm pilnā apmērā iespējams iepazīties šīs grāmatas 
pielikumos, - bet ne jau summas tās svarīgākās. Jautājums cits – vai tiešām 
V. Vīķe-Freiberga, kurai vismaz lielu daļu prezidentūras gadu personiskais 
spožums un komforts bija tikai nepieciešams valsts galvas atribūts un kura ne 
īpaši rūpējās pat par savas rezidences izskatu, nu pēkšņi atminējās pati par 
sevi? Jeb arī – tās jau atkal ir tumšo spēku nomelnošanas kampaņas 
sastāvdaļa: ne prezidente ko gribēja, ne zināja, - ko nu svīta kopā ar 
iztapīgiem ierēdņiem radīja, tas arī bija jāņem par labu un, sakožot zobus, 
jāsēžas vannā par diviem tūkstošiem? Ne nu viņai vajadzēja cēlkoka mēbeles 
daža bērnu nama gada budžeta vērtē, ne lustru par diviem tūkstošiem un 
dvieļu žāvētāju par septiņiem simtiem? 

Nē, tā nav tiesa. Pašlaik nav nekādu šaubu, ka tieši pati V. Vīķe-Freiberga 
uzstāja uz šiem vērienīgajiem tēriņiem, aktīvi piedaloties pilnīgi un absolūti 



nepieciešamo interjera priekšmetu iegādē un materiālu izvēlē. Gana skaidras, 
kaut vēl diplomātiskas ir jau akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi 
oficiālās atbildes: „Projektētāja jeb arhitekta izvēlētais dzīvokļa plānojums un 
interjera stilistiskā apdare tika saskaņota gan ar Valsts prezidenta kanceleju, 
gan ar turpmāko lietotāju – bijušās prezidentes ģimeni, kā arī ar pasūtītāju – 
valsts akciju sabiedrību Valsts nekustamie īpašumi.  

Protams, vispirms savstarpējās pārrunās bija svarīgi noskaidrot, vai 
projektētāja piedāvājums sakrīt ar konkrētās dzīvesvietas turpmāko lietotāju 
vēlmēm. Iekārtojot ikvienu mājokli, jo īpaši dzīvokli, interjera izvēlē humāni 
un loģiski ir noskaidrot, kas pieņemams tā lietotājam, jo tieši viņam 
konkrētajā dzīves vietā jāaizvada dienu no dienas. Un šajā gadījumā bija vietā 
ievērot cilvēcīguma principu, jo turpmākais lietotājs sava darba rezultātā bija 
nopelnījis privilēģiju iekārtoto mitekli no sirds spēt dēvēt par savām mājām.  

Otrkārt, bija jāņem vērā nebūt ne maznozīmīgs fakts, ka interjera 
risinājumiem un apdares materiāliem jāatbilst lietotāja statusam, tiem jābūt 
kvalitatīviem, lai tie kalpotu ilgstoši, ilgtermiņā neprasot papildus 
ieguldījumus. Remontdarbu pasūtītājs Valsts nekustamie īpašumi noslēdza 
līgumu ar Arhitektoniskās izpētes grupu, un arhitekte Liesma Markova 
sagatavoja gan eksprezidentes ģimenes dzīvokļa interjera projekta 
koncepciju, gan izstrādāja projektu, gan arī, saskaņojot kopā ar visām 
iesaistītajām pusēm, to īstenoja. Tas attiecas arī uz santehnikas izvēli.” 

Savukārt pilnīgi skaidrs viss kļūst pēc arhitektes skaidrojumiem, - jau 
dzīvokļa pārplānošana notikusi pēc V. Vīķes-Freibergas norādījumiem, un arī 
par tālāko mājokļa labierīkošanu prezidente visnotaļ bijusi lietas kursā: faktiski 
ar viņu saskaņotas pat samērā sīkas detaļas. 

- Jums tika dota pilnīga brīvība? 
- Nu kā, kāda brīvība, - es taisīju konkrētam klientam, es viņu taisu tātad 

prezidentes... Prezidentei, ja, nu, tātad konkrētam cilvēkam es viņu taisu. Nu, 
tātad man ir primārs šis cilvēks. Tomēr es taisu viņai dzīvokli.  

- Kāpēc vispār ar kanceleju bija kaut kas jāskaņo? 
- Ar kanceleju man nekas nebija jāskaņo. Kāpēc man ar kanceleju kaut 

kas būtu jāskaņo? 
- Valsts nekustamie īpašumi saka, jūs tur ar kanceleju esat 

saskaņojusi... 
- Nē, nē, ne tādā nozīmē. Ar kanceleju – viņi to uztver laikam vienā 

personā – kanceleju, prezidenti, ja. 
- Viņi izdalīja tā: Vairas Vīķes-Freibergas ģimene, kanceleja un 

paši Valsts nekustamie īpašumi. 
- Nē, viņi tā to, ka trīs institūcijas, ja, kas piedalījās procesā. Tātad Valsts 

nekustamie īpašumi ir tie, kas finansē šo pasākumu. Kanceleja viņu 
nefinansēja galu galā. Tātad kanceleja tur bija tik... Nu, viņa bija, nu, kā lai 
saka, viņa organizēja procesu, nu, tā varētu nosaukt varbūt. Organizēja 
tikšanos ar prezidenti. Jo viņi organizē viņas laiku  

Nu, palīdzēja, teiksim, kancelejas tur tie darbinieki toreiz, es aizmirsu, kā 
sauc to kundzi, nevaru vairs atcerēties, viņa palīdzēja, nu, kā, viņa ilgstoši 
kopā bijusi ar prezidenti, viņa zina viņas gaumi, jo viņa bija palīdzējusi 
iekārtot to Jūrmalas rezidenci, nu, tur jau kaut kādas flīzes izvēlējušies, viņa 
jau zina daudz labāk to gaumi. Tā ka, teiksim, viņa man palīdzēja, kad 



vajadzēja jau kaut ko izvēlēties, meklēt kaut kādus paraugus. Tad viņa jau, 
teiksim, teica, ka, nu, tas paraugs, teiksim, tas prezidentei nepatīk, nu, viņai 
likās par spilgtu, nepatīk, vai kā. Nu, nevis nepatīk, bet ka viņai viņš ne tik 
labi varbūt patiksies, ka varbūt kaut ko citu var izvēlēties, uz kaut kādu 
virzienu norādīt, uz krāsām, piemēram. 

Īstenībā viņa tāda ļoti pieticīga bija, tāda ļoti – viņai galvenais, lai ērti 
būtu. Ērtība. Ērtība, tas būtu pirmajā vietā. Tā kā, teiksim, nekādas tādas ne 
pārmērības, ne prasības, īstenībā viņa tāds ideāls klients bija – vienkārši man 
pietrūkst tas, ka par maz laika bija ar šīm kopējām sarunām, jo viņa tik ļoti 
aizņemta, man tik ļoti grūti iespraukties bija ar kaut ko, lai sarunātu, 
pārrunātu, ja, nu, tas ir ļoti grūti, ja. Vienkārši tā laika dēļ, ja, ka par maz 
laika bija. 

- Nu jā, viņa jau nevarēja atļauties, teiksim, staigāt ar jums pa 
veikaliem un meklēt audumus... 

- Tur tā lieta! Tur tā lieta, jā, jo tas būtu ļoti brīnišķīgi, jo es domāju, ka 
arī viņai tas pašai tas tomēr patiktu, ka viņa pati varētu vairāk ko izvēlēties, jo 
tomēr tas, nu, detaļa kaut kāda, teiksim, tapetes. Mēs tagad, nu, labi, 
izlēmām, ka nekrāsosim sienas, bet būs tapetes. Bet saprotiet, es nevaru 
atnest cik tur tapešu piedāvājumus, es nevaru viņai visas tapetes atnest, es 
atnesu kaut kādau tur, teiksim, piecdesmit paraugus. Nu, pieņemsim, ja. Bet 
saprotiet, arī no tiem es nevaru trāpīt, jo tiešām es to gaumi, nu, es nevaru 
uztrāpīt tik ļoti precīzi. Bet nu būtu labāk bijis, protams, ja mēs apbraukājam 
kopā ar viņu, izstaigājam tos veikalus, viņa saka: man patīk tas, tas, mēs to 
paņemam, atvedam uz dzīvokli, apskatāmies, kā tas izskatās dzīvoklī, un 
izvēlamies. Ideāli. Ideāli, ja. 

- Bet tad nesanāca tā kā tajos realitātes šovos, kad cilvēkam 
izremontē dzīvokli, pēc tam viņu ieved – un viņš skatās lielām 
acīm...? 

- Nē, ko jūs, visu es viņai atrādīju. Vienvārdsakot, viņiem bija ļoti grūti 
izbrīvēt šo brīvo laiku, ja, jo viņa viņai vienkārši nebija, tā brīvā laika. Viņa – 
nu, nevar cilvēkam... mēs, teiksim, nevaram okupēt viņas laiku – trīs stundas 
– un tad likt, lai viņa izvēlas tapetes, izvēlas flīzes, izvēlas to, izvēlas to un 
izvēlas šo. Viņai arī vēl grūti ir tas, ka mēs ne jau objektā to darām. Mēs 
darām pie viņas, viss aizvests tiek uz Jūrmalu. Viņa tagad nespēj iedomāties 
to, kā tas izskatās, ir ļoti grūti, to ne tikai viņa, to neviens cilvēks nespēj 
iedomāties, kas nav strādājis, ja. Man ir pat grūti iedomāties bieži vien, kā tas 
izskatīsies tieši tur.  

- Nebija beigās tā, ka bija kaut kas jāpārliek? 
- Nē, nē, nē. Tā nebija. Viss bija, varētu teikt, apmēram tā, kā jau 

izrunājām, tā arī visu izdarījām, ja, nu, tur kaut kādas pilnīgi tādas nianses 
bija. Nu, teiksim, viņai vairāk bija mēbeļu klāt. 

- Viņa pakonsultējās vēl ar jums? 
- Nē, tagad vairāk mēs ne. Nu, es domāju, viņa pietiekami zina, ko viņa 

grib. Es domāju, ka viņai ir ļoti svarīga šī ne tik daudz varbūt tāda perfektā 
stila izturētība, cik viņai ir svarīga šī ērtība. Tas stāv visam pāri īstenībā. Tā ka 
viņai vajag, lai viņai ir ērti. Ērti, parocīgi, racionāli un tā, kā viņa var tur ērti 
dzīvot. Viņai nav tas dzīvoklis priekš izrādīšanās īstenībā. 

- Principā klasisks stils ir tas, kas viņai tuvs? 



- Jā, jā, tāds, ko sauc par tādu klasisku. Jā, nu, tāds, viņai nav ne uz 
kādiem tur tādiem dizaina brīnumiem vai uz kaut kādām tur jaunradēm, ja. 
Nav nekas tāds... 

 
Arhitekte gan vēl un vēlreiz uzsver, ka neuzskatot V. Vīķes-Freibergas 

dzīvoklī izmantotos materiālus un tehniku par kaut ko ekskluzīvu; viņai bijis 
faktiski ideāls klients – bez īpašām kaprīzēm un gluži pieticīgs. Bet vai pašai 
eksprezidentei nešķita, ka valsts galvai – lai kādi būtu tās nopelni un 
sasniegumi – tomēr būtu vajadzējis rādīt priekšzīmi viņas tik bieži 
kritizētajiem izšķērdīgajiem un „necaurspīdīgajiem” valstsvīriem arī šādā 
jomā? „Mūsu cilvēks” kancelejas tuvumā skaidro vienkārši – šī jau tiešām bija 
nevis 1999. vai 2000. gada, bet gan 2007. gada Vaira Vīķe-Freiberga ar pilnīgi 
citu skatu uz pasauli un savu vietu tajā: 

„Es pilnīgi pieļauju, ka pēc pirmās prezidentūras tas dzīvoklis tiešām būtu 
daudz citādāks. Jo tad prezidente, neraugoties uz visām privātlidmašīnām, 
tērpiem, dārgajiem frizieriem un visu pārējo, vēl bija salīdzinoši demokrātisks 
cilvēks. Viņa, protams, skatījās uz sevi kā uz valsts simbolu un pieprasīja 
valsts simbolam atbilstošu godāšanu un visu pārējo, taču... kā lai to paskaidro 
– tas viņas acīs bija domāts valsts simbolam, bet ne viņai personiski. Viņa 
tikai ieņēma valsts simbola vietu un pašas skatījumā neapšaubāmi bija to 
pelnījusi, taču – tas nebija tā, ka viņa uzskatītu, ka visas šīs ērtības un 
greznības vajadzīgas viņai pašai. 

Bet gadu gaitā tas mainījās. Galva neapšaubāmi sagriezās, palīdzēja 
galminieku iztapība un lišķēšana – to spēj nemainoties izturēt tikai retais. Un 
viņai aizvien vairāk viss sāka jukt kopā. Prezidentūras sākumā viņa, kaut 
uzskatot sevi kā prezidenti par valsts simbolu, kam pienākas atbilstošs 
respekts un cieņa, tomēr nesāka uz sevi lūkoties kā uz pašu galveno, to, 
kuras spriedumi ir svarīgākie, noteicošie un vienīgie. Bet pēdējos pāris gados 
ik pa brīdim skaidri varēja nolasīt - likumi ir rakstīti parastajiem cilvēkiem, bet 
es taču esmu tiem pāri. Es esmu valsts – vismaz kaut kādā mērā, un man 
attiecīgi pienākas tas, tas un arī tas. 

Atminaties – viņa ij pirkstu nepakustināja, kad tika paziņots, ka Valsts 
prezidenta kancelejai ir savi komercnoslēpumi? Jo tieši par to viņa arī bija 
pārliecināta. Un pēc dažiem gadiem viņa neparko negribēja atteikties no 
Jūrmalas zemes – viņa bija pārliecināta, ka šī zeme viņai personiski tiešām 
pienākas, ka viņa to ir pelnījusi, bet kaut kādi skaudīgi, nenovīdīgi ļautiņi grib 
viņai to noskaust. Par to, ka likums kaut ko nosaka vai nenosaka, vairs nebija 
ne runas. Tāpat kā par ētiku – karaļi taču stāv pāri morāles normām, vai ne?  

Savā ziņā var teikt, ka, gadiem ejot, Vīķe-Freiberga aizvien vairāk sāka 
dzīvot nevis pēc likuma, bet po poņatijam. Pati viņa šādu salīdzinājumu, 
protams, uztvertu kā klaju nepatiesību, bet viņai aizvien skaidrāk parādījās 
sava personiskā izpratne, kas ir kas pasaulē, kas un kāpēc viņai pienākas. 
Likums? Likums taču reizēm ir dumjš un nepareizs! Jau dzīvokļa stāsts 
patiesībā bija ļoti ilustratīvs. Un gadījums ar pulksteni visas šīs pārmaiņas 
atspoguļoja pilnā mērā: es stāvu pāri visam, un nevajag mēģināt mani 
ierobežot ar kaut kādām sīkumainām normām – es taču labāk zinu, kas ir 
godīgi un kas nav, kas man pienākas pēc nopelniem. Un, ja es uzskatu, ka 
man kaut kas pienākas, tad man lojālo cilvēku pienākums ir to nokārtot. Jo es 



taču aizstāvu viņus, un viņiem ir pienākums pret mani... Patiesībā – viss kā 
tādā itāliešu mafijas ģimenē...” 

Jā, nevar noliegt, ka atgadījums ar pulksteni (ja precīzāk – ar diviem 
pulksteņiem un vienu glezniņu), iespējams, visuzskatāmāk parādīja tās 
pārmaiņas, kas nepilnu astoņu gadu laikā notika prezidentē – 1999. gadā 
kategoriski noliegtā viesnīcniece prezidentūras beigās viņā ņēma un galvu 
sāka celt aizvien augstāk, atbilstoši latviski praktiskajai mentalitātei pieprasot 
– man pienākas tas, tas, tas un arī vēl tas. Kaut patiesībā pulksteņa stāsts 
patiesībā sākās daudzus gadus pirms 2008. gada, kad tas nonāca atklātībā un 
kad V. Vīķe-Freiberga laikrakstam Kurzemes vārds paziņoja: „Bailes par manu 
atgriešanos politikā ir radījušas nomelnojošu kampaņu. Es neteikšu, ka tā ir 
īpaši patīkama. Mana izšķiršanās būs tāda – vai nu visu to pieciest stoiskā 
mierā un ļaut tam turpināties tālāk, vai tādā vai citādā veidā reaģēt. To es vēl 
apsveru. (..) Iesaistīšos tādā veidā, ka tie, kas mani nomelno, to nožēlos.” 

Sākās visa šī „nomelnojošā kampaņa” (žurnālā Patiesā Dzīve 
eksprezidente tajā saskatīja vēl arī vēlmi „vulgārā veidā mēģināt man 
uzbrukt”) diezgan senos laikos, 2000. gada nogalē ar to, ka laikrakstā Čas un 
arī laikraksta Diena pielikumā SestDiena parādījās reklāmas, no kurām varēja 
noprast – vai nu kā laikraksta Čas lasītāju dāvanu vai arī kā kompānijas Rado 
un veikalu Ženēva velti Valsts prezidente kā „pirmā Latvijas sieviete – 
prezidente” saņēmusi un laipni pieņēmusi pēc skata padārgu Rado Cerix 
modeļa rokaspulksteni.  

Gandrīz neviens šo reklāmu nepamanīja pēc būtības – ka Valsts 
prezidentes dāvanu krājums papildinājies ar pietiekami vērtīgu velti, kas 
saskaņā ar likumdošanu bija nekavējoties jāreģistrē (jo likums skaidri 
paredzēja, ka Valsts prezidenta amata pienākumu pildīšanas laikā saņemtas 
dāvanas ir valsts īpašums). Turklāt dāvanu – ņemot vērā, ka valsts pirmajai 
personai tā acīmredzami gāja pie sirds – veikli „nepamanīja” arī svītas 
atbildīgās amatpersonas, kuras tolaik jau bija iemanījušās pietiekami skaidri 
noprast „saules” noskaņojumus. Un tā nu 2001. gada sākumā, no prezidenta 
kancelejas saņemot V. Vīķes-Freibergas oficiāli saņemto dāvanu sarakstu, 
izrādījās, ka tajā bija ierakstīta gan zirga skulptūra un mežģīņu salvetes, gan 
medaļas par Ave Sol un dainu tēmu, gan pat altāra svečturis, taču greznais 
nieciņš gan tajā nebija reģistrēts. 

Šai dīvainībai nākot gaismā, prezidentes pārstāvji sāka daudzveidīgi 
taisnoties. Tā, piemēram, prezidentes preses sekretāre Aiva Rozenberga 
publiski paziņoja, ka „šāda dāvana ir un tā ir mūsu uzskaitē, bet nav 
novērtēta kā ļoti vērtīga dāvana – tāda kā valstu vadītāju un starptautisko 
organizāciju vadītāju sniegtās dāvanas". Vēl pēc tam, kad par šo faktu nācās 
ieinteresēties prokuratūrai, pils pārstāvji ķērās jau pie atklātiem meliem – 
piemēram, paziņojot, ka prezidentes Jūrmalas rezidencē esot savs dāvanu 
saraksts un tieši tajā tad arī esot reģistrēts vērtīgais laikrādis. 

Tie patiešām bija meli, - jau pēc V. Vīķes-Freibergas pilnvaru beigām 
kancelejas jaunā vadība apliecināja, ka nekāda atsevišķa dāvanu saraksta 
Jūrmalas rezidencē nemaz nav. Taču Jāņa Maizīša vadītās 
Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta 
nozīmētās pārbaudes veicējus šādi „sīkumi” neinteresēja, un rezultātā tika 
paziņots, ka pulkstenis pieņemto dāvanu sarakstā tomēr esot reģistrēts, 



savukārt informācija par to, ka prezidentei ir nereģistrēta dāvana, esot 
radusies, sniedzot nepilnīgas ziņas par viņas pieņemto dāvanu sarakstu. Lieki 
teikt, ka svīta varēja būt gandarīta par paveikto darbu, un publiski to paziņoja 
arī „rūķis” Juris Ruško - prezidenta kanceleja esot gluži vienkārši apmierināta 
ar Ģenerālprokuratūras atzinumu. 

Skandāls beidzās, bet pulkstenis – nu jau patiešām oficiāli reģistrēts – 
turpināja tikšķēt un priecēt tā nēsātājas sirdi. Kā nu netikšķēt, ja reiz saskaņā 
ar kompānijas Rado oficiālo informāciju tajā bija ievietots drošs Šveices 
pulksteņmehānisms, safīra stikliņš bija skrāpējumdrošs (to ieskrambāt varēja 
ja nu vienīgi dimants) gluži tāpat kā hi-tech keramikas korpuss, - tas varēja 
vienīgi sašķīst gabalos, nokrītot no liela augstuma uz betona vai marmora 
virsmas. Un kā nu nepriecēt – spriežot pēc oficiālajiem dokumentiem, visus 
nākamos gadus V. Vīķe-Freiberga jauko laikrādi lietoja labprāt un regulāri. 

Beidzoties prezidentūras otrajam termiņam, dažas oficiāli saņemtās 
dāvanas V. Vīķe-Freiberga, kopumā par dažādu valstu vadītāju pasniegtajām 
veltēm samaksājot aptuveni deviņarpus tūkstošus latu. Par šo naudu tika 
atpirkta Nīderlandes karalienes dāvinātā tulpju vāze, divas bijušā Francijas 
prezidenta dāvinātās tējas tases, tējas servīze no Lielbritānijas karalienes un 
tējas tases no bijušā Krievijas prezidenta, Dalailamas dāvātais zīda dekors, 
gobelēns no Gruzijas prezidenta un vēl virkne citu dāvanu.  

V. Vīķei-Freibergai šie izdevumi nekādas problēmas nesagādāja: saskaņā 
ar oficiāliem datiem viņas 2006. gada ienākumi bija vairāk nekā 170 tūkstoši 
latu, bet, amatu atstājot, dažādos kontos bija aptuveni 35 tūkstoši latu. Taču 
daudzo izpirkto dāvanu vidū Rado Cerix rokaspulksteņa nebija: varēja domāt, 
ka tas pēc ķibelēm 2000.-2001. gada tā arī atstāts valsts īpašumā, - lai nu 
nākamā Valsts prezidenta kancelejas vadība domā, ko ar to darīt... 

Kas notika tālāk? Ar ko sākās rokaspulksteņa stāsta otrā, skaļākā sērija? 
Ļoti vienkārši: gadu vēlāk, nopietni ķeroties pie V. Vīķes-Freibergas 
„komercnoslēpumu” izpētes, viens no daudzajiem jautājumiem Valsts 
prezidenta kancelejai bija arī par šo pulksteni – kāds liktenis tad to 
piemeklējis. Un, ja uz daudziem citiem jautājumiem Valda Zatlera līdzgaitnieki 
– un pirmām kārtām jau kancelejas vadītāja vietnieks Ēriks Ozols – enerģiski 
centās izvairīties no skaidras atbildes, tad šajā jautājumā atsaucība bija 
vienkārši pārsteidzoša. Maksimāli ātrā tempā Ē. Ozols ar palīgiem sameklēja 
faktiski pilnu dokumentu paketi par laikrādi, - varēja pat rasties iespaids, ka 
tā jau laikus sagatavota un tiek tikai gaidīts pirmais interesents. 

Kas tad bija šajā dokumentu paketē? Pirmām kārtām jau izraksts no 
oficiālā Valsts prezidentes saņemto dāvanu saraksta, kurā par pulksteni bija 
fiksēta šāda informācija: laikraksta Čas izsludināta konkursa balva, 600-2000 
latus vērts avangardiska un asimetriska dizaina formas sieviešu pulkstenis 
Rado Diastar ar rokassprādzi, it kā reģistrēts sarakstā (turklāt nevis 
neeksistējošajā Jūrmalas rezidences, bet gan vienīgajā reāli pastāvošajā 
dāvanu uzskaitījumā), turklāt „tiek izmantots”.  

Taču pārsteidzoši izrādījās nākamie dokumenti, - no tiem izrietēja, ka 
kompānija Rado laikam taču pilnīgi velti ir publiski lielījusies ar savu augsto 
tehnoloģiju pulksteņu nesaskrāpējamajiem korpusiem un stikliņiem, kā arī 
uzticamajiem mehānismiem.  



Īsi pirms prezidentes pilnvaru termiņa beigām Valsts prezidenta kanceleja, 
kuru tolaik vadīja Andrejs Pildegovičs un mums jau labi zināmais J. Ruško, ar 
speciālu iesniegumu bija lūgusi ekspertus novērtēt V. Vīķes-Freibergas 
iemīļotā rokaspulksteņa stāvokli. 2007. gada jūnija beigās – nedēļu pirms V. 
Vīķes-Freibergas pilnvaru termiņa beigām – speciāla ekspertu komisija, kuras 
sastāvā ietilpa Valsts prezidenta kancelejas fondu glabātāja Sarmīte Fogele, 
kā arī SIA Mākslas un antikvāro priekšmetu eksperti pārstāves Inese Sakne un 
Liāna Liepa, šādu vērtējumu arī veica. 

Vērtējuma rezultāts bija – prezidentes izmantotais pulkstenis pēkšņi 
izrādījās baisi nolietots: „Komisija konstatēja, ka pulkstenis tiek aktīvi 
izmantots kopš saņemšanas brīža 2000. gada 22. martā. Pārbaude 
apliecināja, ka objekts ir nolietots, iegūstot sekojošus neatgriezeniskus 
defektus: keramikas korpusa bojājums, stikla virsmas plīsums, sprādzes 
aizdares darbības traucējums.” 

Balstoties uz šo vērtējumu (kurā gan nebija teikts, ka valsts īpašumā 
esošais pulkstenis būtu kļuvis pilnīgi nevērtīgs), Valsts prezidenta kancelejas 
vadība operatīvi – divas dienas pirms V. Vīķes-Freibergas pilnvaru termiņa 
beigām – nonāca pie secinājuma, ka „objekts ir tālākai ekspluatācijai 
nederīgs”. Nekādi apsvērumi, kuru dēļ līdz šim brīdim prezidentes aktīvi 
lietotais pulkstenis pēkšņi būtu kļuvis nederīgs, netika pieminēti, taču lēmums 
vienalga bija – ņemt pulksteni izslēgt no pamatlīdzekļiem.  

Vēl vairāk – vēlreiz apliecinot, ka īsti smalkas lietas viņam īsti nav pa 
spēkam, J. Ruško pulksteņa oficiālās norakstīšanas aktā pat vispār „piemirsa” 
aizpildīt ailīti „Apskatē komisija konstatēja, ka objekts ir tālākai ekspluatācijai 
nederīgs šādu apsvērumu dēļ...”, taču tas nekādi netraucēja komisijai izdarīt 
slēdzienu – pulkstenis ir izslēdzams no pamatlīdzekļiem. Šo lēmumu valstij 
atteikties no savas mantas gandrīz tūkstoš latu vērtībā parakstīja komisija, 
kurā līdz ar J. Ruško bija arī kancelejas saimniecības daļas vadītājs, viņa 
vietniece un finanšu uzskaites daļas vadītāja vietniece. Savukārt šo aktu 
apstiprināja kancelejas vadītājs A. Pildegovičs. 

Interesanti, ka vērtēšanā piedalījusies eksperte I. Sakne gadu vēlāk savos 
spriedumos vairs nebūt nebija tik kategoriska: „Mēs vērtējam visas 
prezidentes dāvanas, un to ir ļoti daudz, tādēļ mūsu uzdevums ir novērtēt to 
nolietojumu. Nodiluma pakāpe bija pietiekami liela, lai varētu redzēt, ka 
pulkstenis ir krietni nēsāts, nolietojies. Turklāt vēl ieplīsis stikls. Sprādze bija 
salūzusi...”  

Taču eksperti nebūt neesot devuši slēdzienu, ka pulkstenis zaudējis 
jebkuru vērtību un tāpēc norakstāms: „Mēs noteicām, ka Rado pulksteņa 
vērtība ir 600-2000 latu. To, ka šis pulkstenis ir norakstāms, mēs nenoteicām. 
Mēs nosakām tikai pamatvērtību. Tā ir prece, un mēs tik labi neorientējamies 
cenās. Mēs varam noteikt mākslas priekšmetu cenas. Taču to, ka pulkstenim 
ir nulles vērtība un tas ir norakstāms, mēs noteikti nenoteicām!” 

Taču tas vēl būtu sīkums, - daudz interesantākas izrādījās pulksteņa 
„pēcnāves” gaitas. Tiesa, nez vai tiktāl būtu nonācis, taču te nu V. Vīķi-
Freibergu, kura 2008. gadā jau bija palikusi bez daudzgalvainās svītas 
aizstāvības un uzraudzības, iegāza... viņas sekretāres Karīnas Rāviņas-Vimbas 
neveiklie izteikumi, kas, ļoti iespējams, vēl turklāt bija balstīti uz pašas 



eksprezidentes skaidrojumiem. Lūk, elektroniskā pasta sarakste 2008. gada 
jūnija beigās – gadu pēc pulksteņa norakstīšanas: 

„Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 26 June 2008 19:25 
To: karina.ravina@president.lv 
Sveiki, mana kolēģe Kristīne Jančevska, ar kuru kopā gatavojam 

publikāciju par amatpersonu saņemtām dāvanām, Jums jau apjautājās par 
Rado markas pulksteni Cerix, ko Valsts prezidente bija saņēmusi no laikraksta 
Čas lasītājiem ap 2000. gadu. Lai izvairītos no pārpratumiem, pārjautāšu 
vēlreiz - vai Kristīne ir sapratusi Jūs pareizi: Vīķes-Freibergas kundze šo 
pulksteni ir lietojusi laikā, kad bija amatpersona, taču šo pulksteni kā 
amatpersonas dāvanu nav izpirkusi, tas oficiāli ticis norakstīts, Vīķes-
Freibergas kundzes rīcībā neatrodas, un viņai nav ziņu, kur tas atrodas? 

Ar cieņu, Lato Lapsa. 
 
Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 27 June 2008 10:12 
To: Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 
Cik man zināms, tas tā ir. 
Cieņā, Karīna. 
  
Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 27 June 2008 10:16    
To: Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 
Ļoti atvainojos par uzstājību, bet - vai tomēr būtu iespējams to precīzi 

noprasīt Vīķes-Freibergas kundzei? 
Cieņā, Lato. 
 
Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 27 June 2008 10:18  
To: Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 
Precizēšu. 
Cieņā, Karīna. 
 
Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com>  27 June 2008 10:20    
To: Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 
Paldies! 
Ar cieņu, Lato. 
  
Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 27 June 2008 15:12  
To: Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 
Labdien, Vaira Vīķe-Freiberga prezidentūras laikā šo pulksteni lietoja. Pēc 

prezidentūras to nav izpirkusi, jo tas neatgriezenisku bojājumu dēļ tika 
norakstīts, ko apliecina 2007. gada 4. jūlija rīkojums. 

Cieņā, Karīna Rāviņa-Vimba, bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas sekretāre. 

 
Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 27 June 2008 15:47    
To: Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 
Labdien, diemžēl Jūsu epastā nav atbildēts uz mana jautājuma beigu daļu, 

proti, vai šis pulkstenis Vīķes-Freibergas kundzes rīcībā neatrodas un vai viņai 



nav ziņu, kur tas atrodas. Vai tas nozīmētu, ka uz šo jautājuma daļu atbilde 
netiks sniegta? 

  
Karina Ravina <karina.ravina@president.lv> 27 June 2008 15:51 
To: Lato Lapsa <latolapsa@gmail.com> 
Tas ir viss, ko varu sacīt. 
Cieņā, Karīna.” 
 
Ar vārdu sakot, eksprezidentes sekretāre apliecināja tikai to, ka V. Vīķe-

Freiberga iepriekš lietoto rokaspulksteni tiešām nav izpirkusi, jo tas norakstīts 
„neatgriezenisku bojājumu dēļ”, taču vienlaikus tīši vai netīši, bet būtībā 
paziņoja – eksprezidente neparko negrib runāt par jautājumu, kur tad šis it kā 
nekam nederīgais pulkstenis īsti palicis. Un šajā brīdī kļuva patiešām 
interesanti – jā, kur tad tiešām tas ir, ja reiz eksprezidente un viņas sekretāre 
par to tik kategoriski nevēlas runāt? Ja reiz būtu iznīcināts vai atstāts valstij, 
šāda stomīšanās noteikti nebūtu jāvēro. 

Ātri noskaidrojās, ka pulkstenis izskatās vienkārši izgaisis – jo prezidenta 
kancelejā neatradās nekāds oficiāls „bezvērtīgā” laikrāža iznīcināšanas akts. 
Savukārt J. Ruško, kā izrādījās, jau bija piemeklējis ērts atmiņas zudums – lai 
gan viņa teiktais vienalga bija gana interesants: „Norakstītās dāvanas tika 
iznīcinātas, nodotas firmai, kas nodarbojas ar atkritumu iznīcināšanu, lai tās 
tiek utilizētas, līdzīgi kā dokumenti un citas lietas. Es vairs neatceros, kā 
sauca firmu. Tas bija tik sen. Prezidenta kancelejā nebūs dokuments par šo 
lietu nodošanu iznīcināšanai. Tās vienkārši tika iznīcinātas kā atkritumi, ne 
gluži tā kā piena paka. Kādā veidā notiek iznīcināšana, es nedrīkstu teikt, 
šādu informāciju mēs neizpaužam. Par pulksteni es neatceros. Domāju, ka tas 
ir iznīcināts. Nevarētu būt, ka tas ir palicis pie prezidentes. Taču es labāk 
teikšu, ka neatceros, tas bija tik sen un šis gads bija ļoti saspringts, tādēļ, lai 
nesamelotu, es labāk teikšu, ka neatceros...” 

Tā nu V. Vīķe-Freiberga par pulksteņa izčibēšanu vienkārši stomījās, 
savukārt pats galvenais norakstītājs J. Ruško, kurš taču bija galvenais 
„saules” kancelejas saimniecisko lietu un „komercnoslēpumu” pārzinātājs, 
izrādījās, pēkšņi neatcerējās pat pulksteni it kā iznīcinājušās kompānijas 
nosaukumu. To, loģiski, nezināja arī jaunā kancelejas vadība, kam 
priekšgājēji, kā atceramies, dokumentāciju bija atstājuši, sabērtu atkritumu 
maisos. It kā visi gali būtu ūdenī, - taču eksprezidenti iegāza fakts, ka jaukais 
rokaspulkstenis patiešām viņai izrādījās mīļš un tuvs, tā ka dāvanu sarakstā 
minētais „tiek izmantots” nebūt nebija melots.  

Un... pārskatot fotoaģentūras AFI arhīvu, izrādījās, ka viegli atpazīstamais 
īpatnā izskata rokaspulkstenis (vai tā dvīņubrālis) uz V. Vīķes-Freibergas rokas 
greznojies gan 2008. gada februārī notikušajā Latvijas Universitātes 66. 
konferencē, gan 2007. gada oktobrī notikušajā starptautiskajā Rīgas 
konferencē – un nebūt neizskatījās ne tikai iznīcināts, bet arī ne pilnīgi 
nolietots un tālākai ekspluatācijai nederīgs. Turklāt aizdomas šajā brīdī vēl 
pastiprināja K. Rāviņas-Vimbas kārtējā stomīšanās – pēc tam, kad viņai tika 
nosūtīts konferences attēla fragments, V. Vīķes-Freibergas privātsekretāre 
teicās pulksteni neatpazīstam, jo... nekad to neesot redzējusi. 



Nu jau aizdomas kļuva pietiekami nopietnas, lai V. Vīķei-Freibergai uzdotu 
veselu virkni jautājumu – ņemot vērā, ka eksprezidente uzskatīja par labāku 
nesniegt atbildi ne uz vienu no tiem, ir vērts šos jautājumus publicēt pilnībā. 
Un tātad V. Vīķei-Freibergai tika jautāts: 

„1) vai taisnība, ka V. Vīķe-Freiberga laikā, kad bija Valsts prezidente, šo 
pulksteni izmantoja personiskām vajadzībām, kaut arī Ministru kabineta 
noteikumi „Kārtība, kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts 
amatpersonai ir atļauts pieņemt amata pienākumu pildīšanas laikā” noteica, 
ka šādu dāvanu var izmantot tikai „apdāvinātās valsts amatpersonas 
pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību 
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vajadzībām”? Ja jā, tad – kā V. Vīķe-
Freiberga var izskaidrot šo savu rīcību? Ja nē, tad – kā V. Vīķe-Freiberga var 
izskaidrot to, ka Valsts prezidenta kancelejas dokumentos viņas prezidentūras 
laikā norādīts, ka „pulkstenis tiek izmantots” un ka faktu, ka pulksteni 
izmantojusi V. Vīķe-Freiberga, apliecina arī viņas pašreizējā sekretāre K. 
Rāviņa-Vimba? 

2) vai V. Vīķe-Freiberga pirms savu pilnvaru beigām kādā veidā lika manīt 
Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem Jurim Ruško un Andrejam 
Pildegovičam, ka viņa šo pulksteni vēlētos paturēt savā īpašumā arī pēc savu 
pilnvaru beigām Valsts prezidenta amatā? Ja jā, tad – kāpēc? Ja nē – kā viņa 
varētu skaidrot, ka minētie Valsts prezidenta kancelejas darbinieki pieņēma 
lēmumu viņas joprojām lietotu pulksteni pēkšņi atzīt par nolietotu, defektīvu 
un tālākai ekspluatācijai nederīgu, kaut arī ekspertu slēdzienā nebija minēts, 
ka pulkstenis ir ekspluatācijai nederīgs? 

3) kā izriet no K. Rāviņas-Vimbas rakstiski sniegtām atbildēm, V. Vīķe-
Freiberga bijusi lietas kursā, ka minētais viņas nēsātais ekskluzīvais, ar 950 
latiem novērtētais rokaspulkstenis īsi pirms viņas pilnvaru beigām ar Valsts 
prezidenta kancelejas komisijas rīkojumu (aktu) atzīts par neatgriezeniski 
bojātu un norakstīts. Kāpēc V. Vīķe-Freiberga ētisku vai kādu citu iemeslu dēļ 
neprotestēja pret šādu lēmumu, kaut arī bija par to lietas kursā? Vai V. Vīķe-
Freiberga neuzskata, ka, neiebilstot pret šādu lēmumu, viņa faktiski ir bijusi 
līdzdalīga vērtīga valstij piederoša īpašuma faktiskā nozagšanā un 
piesavināšanā? 

4) kaut arī piektdien, 27. jūnijā, no K. Rāviņas-Vimbas saņēmu 
skaidrojumu, ka bijusī prezidente nesniegšot atbildi uz manu jautājumu, vai 
šis pulkstenis neatrodas viņas rīcībā un vai viņai nav ziņu, kur tas atrodas, 
vēlreiz jautāšu: vai V. Vīķei-Freibergai ir ziņas, kur atrodas šis pulkstenis? Vai 
tas joprojām neatrodas V. Vīķes-Freibergas rīcībā? Ja atrodas – tad kādā 
veidā tas nonācis viņas rīcībā un vai viņa šo veidu uzskata par ētisku un 
likumīgu? Ja neatrodas – tad ar ko skaidrojama tieši šāda pulksteņa atrašanās 
uz viņas rokas vairākos šogad un pagājušā gada beigās notikušos 
pasākumos? Ja tas ir tas pats pulkstenis, tad kā V. Vīķe-Freiberga skaidro tā 
nēsāšanu, ja reiz šis pulkstenis tika norakstīts kā defektīvs, neatgriezenisko 
bojāts un ekspluatācijai nederīgs? 

5) Kā V. Vīķe-Freiberga var komentēt šādu ar minēto pulksteni notikušā 
traktējumu: „Atklātībā nonākuši dokumenti rāda, ka, atvadoties no Valsts 
prezidentes posteņa, Vaira Vīķe-Freiberga, iespējams, nepamatoti un 
nelikumīgi tikusi pie gandrīz tūkstoš latu vērtas „dāvanas” uz valsts rēķina. 



Šādu summu vērts V. Vīķei-Freibergai savulaik uzdāvināts un viņas lietots 
ekskluzīvs rokaspulkstenis ar ekspertu un Valsts prezidenta kancelejas bijušās 
vadības gādību pagājušā gada 5. jūlijā, divas dienas pirms V. Vīķes-Freibergas 
pilnvaru beigām, oficiāli izslēgts no pamatlīdzekļiem un, pēc visa spriežot, 
palicis pulksteni līdz tam bieži lietojušās eksprezidentes rīcībā. Taču, 
neraugoties uz oficiālo atzinumu, saskaņā ar kuru pulkstenis pēkšņi bija kļuvis 
sabojāts un tālākai ekspluatācijai nederīgs, uz V. Vīķes-Freibergas rokas 
asimetriskā dizaina dēļ viegli atpazīstamais pulkstenis pat svinīgos pasākumos 
redzams arī šogad – un nav šķitis ne sabojāts, ne defektīvs, ne galēji 
nolietots.”? Kas no šī traktējuma, pēc V. Vīķes-Freibergas domām, neatbilst 
patiesībai? Kā V. Vīķe-Freiberga to varētu pamatot? 

6) Nākamajā dienā pēc minētā pulksteņa norakstīšanas V. Vīķe-Freiberga 
intervijā Neatkarīgajai Rīta Avīzei paziņoja: „Valstī vēl ir daudz cilvēku, kuru 
ētikas standarti neatbilst tam, ko mēs vēlētos redzēt, un mums ir jāturpina ar 
to cīnīties. Tas nav vienas dienas darbs, mēs nevarēsim vienu dienu 
kalendārā atķeksēt, redz, korupcija ir izskausta. Nebūs tā.” Kā viņa šī 
izteikuma kontekstā varētu raksturot viņas demonstrētos ētikas standartus 
saistībā ar augstāk minētā pulksteņa norakstīšanu? 

7) Vai V. Vīķe-Freiberga atbalsta kriminālprocesa sākšanu, lai noskaidrotu, 
vai minētais valsts īpašums – 950 latus vērtais pulkstenis ir norakstīts likumīgi 
un pamatoti? 

Ceru, ka V. Vīķe-Freiberga, sniedzot precīzas atbildes uz visiem šiem 
jautājumiem, demonstrēs tikpat augstus ētikas un godprātības standartus kā 
citkārt.” 

Uz visiem šiem jautājumiem eksprezidente neteica ne jā, ne nē, ne melns, 
ne balts, un arī aicinājumi uz godprātības standartu ievērošanu neguva V. 
Vīķes-Freibergas vērību. Tikmēr jaunatklājušos faktu lavīna turpināja velties. 
Pirmkārt jau, kā redzams no neatbildētajiem jautājumiem, izrādījās: oficiālā 
„Kārtība, kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts 
amatpersonai ir atļauts pieņemt amata pienākumu pildīšanas laikā” skaidri 
noteica, ka šādu dāvanu var izmantot tikai „apdāvinātās valsts amatpersonas 
pārstāvētās valsts vai pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību 
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vajadzībām, - un dāvināta pulksteņa 
nēsāšana šādām vajadzībām nu nekādi nebija atbildusi.  

Taču tas vēl bija tīrais nieks, - Valsts prezidenta kanceleja vēlreiz sarosījās, 
un no Ē. Ozola jaunpiegādātiem dokumentiem kļuva skaidrs, ka šis nebūt nav 
bijis vienīgais īsi pirms prezidentūras beigām norakstītais V. Vīķei-Freibergai 
oficiāli dāvinātais rokaspulkstenis. Izrādījās, ka divas dienas pirms V. Vīķes-
Freibergas pilnvaru termiņa beigām, pagājušā gada 5. jūlijā toreizējais Valsts 
prezidenta kancelejas vadītājs A. Pildegovičs apstiprinājis aktu, ar kuru no 
pamatlīdzekļiem tiek izslēgts cits – 300 latus vērts rokaspulkstenis, ko V. 
Vīķei-Freibergai 2005. gada jūnijā bija uzdāvinājis Šveices Konfederācijas 
prezidents Zamuels Šmids un viņa dzīvesbiedre. 

Dokumenti rādīja, ka tāpat kā iepriekš pieminēto pulksteni arī šo laikrādi 
pieaicināto ekspertu skatījumā pēkšņi piemeklējusi nopietna ķibele, kuras dēļ 
tas V. Vīķes-Freibergas kancelejas darbinieku skatījumā bija zaudējis jebkuru 
vērtību. To pašu ekspertu atzinumā bija skaidri un gaiši norādīts: „Komisija 
konstatēja, ka rokas pulksteņa izmantošanas procesā, kopš saņemšanas brīža 



2005. gada 20. jūnijā, tā korpusu ir skārusi mitruma iedarbība. Pārbaude 
apliecināja, ka ārējās vides apstākļu ietekmes rezultātā ir traucēta pulksteņa 
mehāniskā darbība”. 

Savukārt jau dažas dienas pēc šī atzinuma sniegšana Valsts prezidenta 
kancelejas komisija, kuru vadīja tas pats pēcāk norakstīšanas procesus pilnīgi 
un galīgi aizmirsušais J. Ruško, pieņēma lēmumu pulksteni izslēgt no 
pamatlīdzekļiem, pēc kā tas „norakstīts bez grāmatojumiem”. Turklāt jau atkal 
komisijas sastādītajā aktā ailē „Komisija konstatēja, ka objekts ir tālākai 
ekspluatācijai nederīgs šādu apsvērumu dēļ” nav minēts neviens šāds 
apsvērums, un zīmīgi, ka jaunajai Valsts prezidenta kancelejas vadībai 
pulksteņa norakstītāji nebija atstājuši nekādus dokumentus arī par šī valsts 
īpašuma tālāko likteni. 

Interesanti, ka par pirmo „nekam nederīgo” pulksteni neatkarīgi eksperti 
vēl pieļāva, ka no īpaši smagiem triecieniem tā korpusam un stikliņam tiešām 
varētu būt gadījies kāds defekts, toties par „jaunatklāto” norakstīto V. Vīķes-
Freibergas pulksteni aptaujātie pulksteņmeistari jau bija kategoriski: modernie 
pulksteņu korpusi netiek izgatavoti no rūsējošiem metāliem, līdz ar to no 
ārpuses mitruma iedarbība uz pulksteni vispār neesot konstatējama, savukārt 
mitruma iedarbība uz pulksteņa mehānismu parasti nozīmējot tikai 
nepieciešamību veikt lielāku vai mazāku remontu, tā ka J. Ruško un Co. 
pieaicināto ekspertu viedoklis neesot uztverams kā īpaši nopietns un 
adekvāts... 

Ko šajā brīdī darīja bijusī prezidente? Tā vietā, lai viestu skaidrību 
notikušajā, viņas vienīgais publiskais paziņojums bija, pavēstot, ka šīs lietas 
nākšana gaismā saistīta ar tā arī nenosauktu spēku politisko pasūtījumu un ka 
šādas informācijas parādīšanās esot sveiciens no viņas varbūtējiem 
politiskajiem konkurentiem. (Interesanti, ka labu laiku vēlāk tautpartijietis 
Gundars Bērziņš – ļoti iespējams, viens no tumšo spēku pārstāvjiem 
eksprezidentes skatījumā - presē nāca klajā ar amizanti modificētu V. Vīķes-
Freibergas versijas variantu: „Nesen izskanēja Vīķes - Freibergas pulksteņa 
lietas skandāls. Es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka šo informāciju 
noplūdināja sorosīti. Informācija noplūda no Sorosa faniem Valsts prezidenta 
kancelejā. Zinot Vīķes-Freibergas ambīcijas, viņas šaubas par iespēju 
iesaistīties politikā un viņas reakciju uz nepatīkamām ziņām, sorosīti tādējādi 
nolēma izraisīt eksprezidentes dusmas uz ļaunajiem spēkiem, kas šo lietu it kā 
izvilkuši gaismā.”)  

Taču V. Vīķe-Freiberga neatbildēja ne uz vienu jautājumu par dārgā 
pulksteņa norakstīšanu un iespējamu nonākšanu viņas rīcībā, un tieši tikpat 
pārliecinoši eksprezidente klusēja arī uz nākamajiem jautājumiem saistībā ar 
jaunatklāto „pazudušo” pulksteni. Un klusēšana bija viegli saprotama – 
jautājumi bija visnotaļ precīzi, un vienkārši vainot ļauno spēku politisko 
pasūtījumu, uz tiem atbildot, nebija iespējams: 

„1) Vai taisnība, ka V. Vīķe-Freiberga laikā, kad bija Valsts prezidente, 
personiskām vajadzībām izmantoja Šveices Konfederācijas prezidenta 2005. 
gadā dāvinātu rokaspulksteni, kaut arī Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, 
kādā izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir 
atļauts pieņemt amata pienākumu pildīšanas laikā” noteica, ka šādu dāvanu 
var izmantot tikai „apdāvinātās valsts amatpersonas pārstāvētās valsts vai 



pašvaldību institūcijas vai valsts vai pašvaldību uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vajadzībām”? Ja jā, tad – kā V. Vīķe-Freiberga var 
izskaidrot šo savu rīcību? 

2) Vai V. Vīķe-Freiberga pirms savu pilnvaru beigām kādā veidā lika manīt 
Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem Jurim Ruško un Andrejam 
Pildegovičam, ka viņa šo pulksteni vēlētos paturēt savā īpašumā arī pēc savu 
pilnvaru beigām Valsts prezidenta amatā? Ja jā, tad – kāpēc? Ja nē – kā viņa 
varētu skaidrot, ka minētie Valsts prezidenta kancelejas darbinieki pieņēma 
lēmumu viņas lietotu pulksteni pēkšņi atzīt par norakstāmu, kaut arī ekspertu 
slēdzienā nebija minēts, ka pulkstenis ir ekspluatācijai nederīgs? Vai V. Vīķe-
Freiberga neuzskata, ka, neiebilstot pret šādu lēmumu, viņa faktiski ir bijusi 
līdzdalīga vērtīga valstij piederoša īpašuma faktiskā nozagšanā un 
piesavināšanā? 

3) Vai šis pulkstenis neatrodas V. Vīķes-Freibergas rīcībā? Vai viņai nav 
ziņu, kur tas atrodas? Ja tas atrodas viņas rīcībā – tad kādā veidā tas viņas 
rīcībā nonācis un vai viņa šo veidu uzskata par ētisku un likumīgu?  

4) Vai V. Vīķe-Freiberga atbalsta kriminālprocesa sākšanu, lai noskaidrotu, 
vai minētais valsts īpašums ir norakstīts likumīgi un pamatoti?” 

Un arī tas vēl nebija viss – V. Zatlera kanceleja sarosījās vēlreiz, un 
rezultātā aina sāka veidoties jau pavisam iespaidīga: kļuva aizvien skaidrāks, 
ka V. Vīķes-Freibergas pilnvaru pēdējās dienās notikusi gana apjomīga valsts 
atbrīvošana no tai „nevajadzīgiem” priekšmetiem, jo pat ārvalstu vizītes laikā 
saņemts prezidentes portrets ticis pārdēvēts par privātu dāvinājumu, lai pēc 
tam to tāpat kā bēdīgi slavenos valsts galvas dāvanās saņemtos 
rokaspulksteņus nekavējoties norakstītu kā „tālākai ekspluatācijai nederīgu”. 

 Kā rādīja jaunie Valsts prezidenta kancelejas dokumenti, 2007. gada 
maijā toreizējā Valsts prezidente, viesojoties Marokas Karalistē, saņēmusi 
dāvanu – viņas pašas portretu, kas pēc atgriešanās, spriežot pēc oficiālā akta, 
reģistrēts kā prezidentes saņemta dāvana un novērtēts ar 300 latiem. 
Savukārt 2007. gada jūnija beigās mums jau labi zināmā ekspertu komisija, 
kā rāda tās parakstīts akts, pārbaudījusi „gleznu Vairas Vīķes-Freibergas 
portrets”, kas „saņemta dāvinājumā valsts vizītes laikā Marokas Karalistē 
2007. gada 16. maijā”, un pēkšņi konstatējusi, ka „kultūras priekšmetu 
novērtēšanas brīdī mākslas priekšmetu ekspertiem nebija pieejama 
informācija par abu dāvinājumu privāto raksturu” (otrs dāvinājums bijis 
naudas izteiksmē mazāk vērtīgs izšuvums). 

Šādā veidā dāvana, kas saskaņā ar pieejamajiem dokumentiem oficiāli bija 
reģistrēta kā valsts amatpersonas saņemta dāvana, dažas dienas pirms 
apdāvinātās personas pilnvaru beigām pārtapa par privātu dāvinājumu. 
Savukārt tālākais ceļš bija identisks jau labi zināmo V. Vīķes-Freibergas 
dāvanās saņemto rokaspulksteņu norakstīšanas procesam: balstoties uz šo 
konstatējumu, Valsts prezidenta kancelejas komisija kancelejas vadītāja 
vietnieka Jura Ruško vadībā apskatīja „gleznu – Vairas Vīķes-Freibergas 
portrets. Uz po” (tā rakstīts oficiālajā aktā) un jau tradicionāli nolēma izslēgt 
to no pamatlīdzekļiem. Vēl pēc tam toreizējais kancelejas vadītājs A. 
Pildegovičs apstiprināja šī ar 300 latiem novērtētā valsts īpašuma 
„norakstīšanu bez grāmatojumiem”, un tāpat kā rokaspulksteņiem arī gleznas 
norakstīšanas dokumentā nav pat aizpildītas ailes „Apskatē komisija 



konstatēja, ka objekts ir tālākai ekspluatācijai nederīgs šādu apsvērumu 
dēļ...” un „Tehniskais stāvoklis un norakstīšanas iemesls...”. 

Tiesa, eksperte I. Sakne, kas parakstījusi aktu, kurā minēts „dāvinājuma 
privātais raksturs”, pēcāk kategoriski norobežojās no Valsts prezidenta 
kancelejas lēmuma par gleznas „privātā dāvinājuma” raksturu: „Ja dāvana ir 
personiska rakstura, mums tā nav jāvērtē. To, ka tā ir personiska rakstura, 
nosaka kāds cits, ne mēs. Mūs tikai informē, ka tā ir privāta. Tur bija visādas 
somiņas un šallītes, tās tur stāvēja, kamēr mēs vērtējām. To, ka tās ir 
privātas, laikam nosaka protokola cilvēki...” Tikmēr likums „Par Valsts 
prezidenta darbības nodrošināšanu” skaidri un gaiši noteica: izņemot 
„dāvanas, kuras Valsts prezidents saņem kā privātpersona, ja to vērtība 
nepārsniedz 100 latu”, visas pārējās prezidenta dāvanas „ir valsts īpašums un 
tiek glabātas Valsts prezidenta rezidencē”... 

V. Vīķe-Freiberga kā partizāns klusēja arī kārtējiem viņai nosūtītajiem 
jautājumiem – arī par to, kur īsti glezna atrodas un vai eksprezidente 
neuzskata, ka aprakstītajā procesā, pārkvalificējot oficiāli Valsts prezidenta 
saņemtu dāvanu par privātu dāvinājumu, nav pārkāptas Latvijas Republikas 
likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” normas. Savukārt A. 
Pildegovičs, kurš pa to laiku bija kļuvis par Latvijas vēstnieku ASV, saņemot 
virkni jautājumu par dāvinājumu norakstīšanas apstākļiem, jau pēc pāris 
dienām devās pusotru mēnesi ilgā atvaļinājumā, kura laikā saskaņā ar 
Latvijas vēstniecības ASV pirmā sekretāra Pētera Podvinska teikto „diemžēl 
nevarēja piekļūt savai epasta kastītei”.  

Šajā brīdī gan beidzot sarosījās arī tiesībsargāšanas iestādes, - uz 
publikācijām presē vēl bija iespējams pievērt acis, taču saistībā ar atklātajiem 
faktiem sāka birt arī iesniegumi. Ģenerālprokuratūra, kura savulaik, kā 
atceramies, „pievēra acis” uz pulksteņa reģistrēšanu neeksistējošajā Jūrmalas 
rezidences dāvanu sarakstā, šoreiz no lietas izmeklēšanas vienkārši atkratījās, 
materiālus jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu nododot 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Tas savukārt „lietderības 
apsvērumu dēļ” (kā paziņoja biroja priekšnieka vietniece Juta Strīķe) sāka 
kopēju pārbaudi par visām dāvanām, ko V. Vaira Vīķe-Freiberga bija saņēmusi 
savas prezidentūras laikā un kas īsi pirms viņas pilnvaru beigām pēkšņi tika 
atzītas par „tālākai ekspluatācijai nederīgām” un norakstāmām.  

Un te nu V. Vīķe-Freiberga gandrīz vai saklausāmi atviegloti nopūtās – un 
paziņoja, ka, „par cik šis jautājums ir nonācis tiesībsargājošajās iestādēs, lai 
šīs iestādes tad arī izskata šo lietu”. Šī atvieglojuma iemesli kļuva skaidri jau 
itin drīz, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nāca klajā ar 
īpatnu atzinumu – esot gan „secināms, ka Latvijas Valsts prezidenta 
kancelejas sastādītie akti par pamatlīdzekļu norakstīšanu 2007. gada 5. jūlijā 
nesniedz pilnīgu un skaidru priekšstatu par atsevišķu priekšmetu 
norakstīšanas un/vai izslēgšanas no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 
pamatlīdzekļiem pamatotību”, un ka pulksteņu norakstīšanā bijuši pārkāpumi, 
„nepilnīgi un kļūdaini dokumentējot darbības ar pamatlīdzekļiem”, taču 
„konstatētais nenorāda uz to, ka Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 
amatpersonas ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu”. Līdz ar to kriminālprocess 
par šiem faktiem netikšot ierosināts. 



Atzinums bija dīvains arī detaļās, taču acīmredzamās pretrunas biroja 
izmeklētāju Kasparu Dreimani nemulsināja. Tā, piemēram, K. Dreimanis pēc 
veiktās pārbaudes bija secinājis, ka pulksteņu sākotnējā vērtība 2007. gada 
gada maijā esot noteikta, ekspertiem pašas dāvanas nemaz neapskatot, tā ka 
šis vērtējums „neatspoguļo pulksteņu reālo vērtību”. Tikai pēc tam Valsts 
prezidenta kancelejas darbinieki, kuri biroja atzinumā vārdā nav nosaukti, 
esot atkārtoti pieaicinājuši ekspertus apskatīt pulksteņus, un tad arī konstatēti 
pulksteņu bojājumi. „Tādējādi nav pamata uzskatīt, ka ekspertu sākotnēji 
noteiktā vērtība pulksteņiem bija neapšaubāma un patiesa,” atzinumā K. 
Dreimanis, vienlaikus „aizmirstot” šo pulksteņu agrākās vērtības aplēses, kas 
likumā noteiktā kārtībā izdarītas iepriekš, pēc to saņemšanas – piemēram, 
Valsts prezidentes saņemto dāvanu reģistrā jau 2000. gadā saņemtais Rado 
pulkstenis bija pieminēts kā Ls 600-2000 vērts. 

Tāpat vairākkārt biroja slēdzienā bija norādīts, ka virkni faktu precīzi 
vienkārši neesot iespējams noskaidrot, jo pulksteņi esot iznīcināti, līdz ar ko to 
reālais stāvoklis neesot noskaidrojams. Taču vienlaikus biroja izmeklētājs bija 
guvis pārliecību, ka pulksteņi noteikti esot iznīcināti – par to liecinot 
„pārbaudes laikā noskaidrotais” un „pārbaudes laikā iegūtā informācija”. 
Tiesa, K. Dreimanis neparko nevēlējās atklāt, kādas tieši bija metodes, ar 
kādām bija iespējams pārliecināties par pulksteņu iznīcināšanu un to, ka 
fotogrāfijās uz bijušās Valsts prezidentes rokas redzamais rokaspulkstenis nav 
pārbaudes objekts – it kā iznīcinātais Rado markas rokaspulkstenis. Tikpat 
izteiksmīga bija klusēšana uz jautājumu, kādus konkrēti pulksteņu jomas 
ekspertus birojs aptaujājis, lai iegūtu ekspertu atzinumu par minēto pulksteņu 
defektu bojājumiem un nolietojuma pakāpi, uz kura pamata KNAB izmeklētājs 
izdarījis secinājumu – V. Vīķes-Freibergas kancelejas darbiniekiem (kuri 
atzinumā tā arī netika nosaukti vārdā) likuši izspriest, ka „pulksteņi tālākai 
ekspluatācijai Latvijas Valsts prezidenta kancelejā nav derīgi”. 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs arī pēc atkārtota 
pieprasījuma kategoriski atteicās paskaidrot, uz kādu dokumentu un faktu 
pamata izdarīts šāds secinājums. Tā, piemēram, K. Dreimaņa atteikums bija 
noformēts šādi: 

„Esmu saņēmis Jūsu 2008. gada 17. septembra iesniegumus, kuri pēc 
būtības ir informācijas pieprasījumi par izteikto secinājumu pamatotību KNAB 
izmeklētāja 2008. gada 10. septembra lēmumā par atteikšanos uzsākt 
kriminālprocesu. Informēju, ka veiktās pārbaudes laikā tika pieprasīta un 
izvērtēta pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija, kā rezultātā tika 
konstatēts, ka nav pamata kriminālprocesa uzsākšanai un tam procesuāli 
pilnvarota amatpersona Kriminālprocesa likuma (turpmāk tekstā - 
KPL)noteiktajā kārtībā pieņēma šajā likumā paredzēto lēmumu. 

Izskaidroju, ka Jums kā KPL 369. panta otrās daļas piektajā punktā 
minētajai personai (personai, kura iesniedz informāciju par iespējamiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, no kuriem tā pati tieši nav cietusi) KPL neparedz 
tiesības pieprasīt un saņemt papildus informāciju par lēmuma pieņemšanas 
pamatojumu, tajā skaitā par to, kādi dokumenti tika izvērtēti pārbaudes laikā, 
kādas metodes un līdzekļi pārbaudē tika pielietoti. Ievērojot minēto, 
neuzskatu par iespējamu un tiesiski pamatotu sniegt Jūsu iesniegumos 
pieprasīto informāciju.”  



Tikai pēc oficiālas atbildes saņemšanas no Valsts prezidenta kancelejas 
kļuva skaidri šīs enerģiskās klusēšanas iemesli - pārbaude izrādījās tiešām 
maksimāli pavirša un virspusēja. Tā, piemēram, biroja rīcībā tiešām nav bijis 
nekādu dokumentu, kas apliecinātu, ka rokaspulksteņi tiešām tikuši iznīcināti 
un nevis palikuši eksprezidentes īpašumā, - to korupcijas apkarotājiem oficiāli 
bija atzinusi prezidenta kancelejas vadība. „Šīs vēstules sagatavošanas brīdī 
Valsts prezidenta kancelejas rīcībā nav pietiekošas informācijas, lai sniegtu 
pamatotu skaidrojumu uz visiem Jūsu jautājumiem un atbilde sagatavota 
pieejamās informācijas ietvaros,” biroja priekšnieka pienākumu izpildītāju Jutu 
Strīķi oficiāli bija informējis toreizējais kancelejas vadītājs Eduards Stiprais.  

Taču vēl brēcošāka izrādījās totālā paviršība, ar kādu Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs bija „izmeklējis” apstākļus, kādos V. Vīķes-
Freibergas oficiālās vizītes laikā Marokā. Lūk, attiecīgā slēdziena daļa: 

„Attiecībā par Latvijas Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu rīcību ar 
gleznu Vairas Vīķes-Freibergas portrets pārbaudes laikā konstatēts, ka tā 
Vairai Vīķei-Freibergai tika pasniegta privātā kārtā Marokas Karalistē 
vidusskolā, kurā viņa iepriekš mācījās. Tā tika pasniegta valsts vizītes laikā 
ārpus Valsts prezidenta pienākumu pildīšanas jeb V. Vīķes-Freibergas brīvajā 
laikā, kad viņa apmeklēja minēto skolu. Tādējādi secināms, ka minēto gleznu 
jeb portretu Vaira Vīķe-Freiberga saņēma kā dāvanu ārpus valsts 
amatpersonas amata pienākumu pildīšanas. 

Valsts prezidenta kā privātpersonas dāvanu pieņemšanas ierobežojumus 
kopš 2002. gada 15. aprīļa vairs neregulē speciālā norma - likums „Par Valsts 
prezidenta darbības nodrošināšanu", pieņemts 1995. gada 2. novembrī, kurā 
tikai daļēji un nepilnīgi bija ietverts regulējums Valsts prezidenta dāvanu 
pieņemšanas kārtībai, tos regulē cita speciālā norma - likums „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jo saskaņā ar likumu „Par 
likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 
8.panta 2.daļu, kas nosaka, ka, ja konstatēta pretruna starp vienāda spēka 
normatīvajiem aktiem, spēkā ir jaunākais normatīvais akts. 

No likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
noteikumiem neizriet, ka dāvana (konkrētajā gadījumā - glezna), kas saņemta 
ārpus valsts amatpersonu pienākumu pildīšanas, būtu uzskatāma par valsts 
īpašumu. Tā uzskatāma par valsts amatpersonas īpašumu, kuru valsts 
amatpersonai ārpus amata pienākumu pildīšanas, ievērojot nosacījumu, ka tai 
jāatturas no valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas pret apdāvinātāju, 
dāvanas veidā atļauts iegūt savā īpašumā. 

Pārbaudes laikā noskaidrots, ka pēc gleznas saņemšanas Marokas 
Karalistē kļūdainu un nepamatotu iemeslu dēļ Latvijas Valsts prezidenta 
kanceleja to iekļāva Valsts prezidenta saņemto dāvanu sarakstā, kurā tiek 
uzskaitītas dāvanas, kas saņemtas Valsts prezidentam, pildot pienākumus. 
2007. gada 5. jūlijā Latvijas Valsts prezidenta kanceleja konstatēja kļūdu un 
izslēdza šo gleznu no kancelejas pamatlīdzekļiem. 

Apkopjot minēto secināms, ka šīs gleznas izslēgšana no Latvijas Valsts 
prezidenta kancelejas pamatlīdzekļiem, ir pamatota, jo tādējādi 2007. gada 5. 
jūlijā tika labota kļūda, kas tika pieļauta 2007. gada 30. maijā Vairai Vīķei-
Freibergai ārpus amata pienākumu pildīšanas laikā pasniegto gleznu 



nepamatoti iekļaujot Valsts prezidenta saņemto dāvanu sarakstā, kur tiek 
uzskaitītas dāvanas, kas pasniegtas Valsts prezidentam, pildot amata 
pienākumus. Minēto gleznu Vaira Vīķe-Freiberga bija saņēmusi ārpus amata 
pienākumu pildīšanas, līdz ar ko likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” izpratnē tā uzskatāma par dāvanu, kuru valsts 
amatpersona saņēmusi ārpus valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas un 
tā nevar piederēt Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.” 

Ar vārdu sakot, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nonāca pie 
secinājuma, ka V. Vīķe-Freiberga dāvanu gan saņēmusi valsts vizītes laikā, 
taču tas noticis „ārpus Valsts prezidenta pienākumu pildīšanas jeb V. Vīķes-
Freibergas brīvajā laikā”, bet pati dāvana viņai pasniegta „privātā kārtā 
Marokas Karalistē vidusskolā, kura viņa iepriekš mācījās”. Tiesa, kad birojam 
pēc šī atzinuma publiskošanas tika oficiāli pajautāts, uz kādas tieši 
informācijas pamata biroja izmeklētājs izdarījis secinājumu, ka minētā glezna 
V. Vīķei-Freibergai viņas valsts vizītes laikā Marokā pasniegta privātā kārtā un 
brīvajā laikā, un vai viņš vispār ir painteresējies prezidenta kancelejā par 
minētās V. Vīķes-Freibergas valsts vizītes oficiālo darba kārtību un norisi, 
birojs paziņoja tikai to, ka sabiedrībai neesot nekādu tiesību uzdot šādus 
jautājumus, bet attiecīgais biroja lēmums neesot pārsūdzams. Šādu nostāju 
visnotaļ atbalstīja arī Ģenerālprokuratūra – tā pati, kas septiņus gadus 
iepriekš bez problēmām „sagremoja” neeksistējošu prezidentes Jūrmalas 
rezidences dāvanu sarakstu. 

Ne Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, ne Ģenerālprokuratūru 
ne mazākajā mērā nesamulsināja nedaudz vēlāk atklātībā nākušais fakts – ka, 
izrādās, birojs vispār nebija pieprasījis Valsts prezidenta kancelejai precīzu un 
detalizētu informāciju par V. Vīķes-Freibergas valsts vizīti Marokā, kaut pat no 
tās 2007. gadā oficiāli izplatītās informācijas par šo vizīti nepārprotami 
izrietēja, ka vizīte tobrīdējās prezidentes kādreiz apmeklētajā skolā 
Kasablankā bijusi nekas cits kā tieši oficiālā Marokas brauciena sastāvdaļa. 
Valsts prezidenta preses dienesta 2007. gadā izplatītajā informācijā presei par 
to, kā „Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga šodien valsts vizītes ietvaros 
Marokā apmeklēja Ali Khansa skolu”, bija plaši aprakstīts, kā Valsts prezidente 
oficiāli tikusies ar skolas direktori, uzrunājusi skolēnus un vēl atklājusi goda 
plāksni pie skolas zinātnes centra, kas turpmāk sauksies V. Vīķes-Freibergas 
vārdā, - taču tas netraucēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
izmeklētājam K. Dreimanim tieši šajā laikā atbrīvot V. Vīķi-Freibergu no 
amatpersonas statusa, savukārt prokuratūrai – uz šo atbrīvošanu noskatīties 
visnotaļ labvēlīgi. 

„Ziniet, ir tāda veca anekdote par ebreju, kurš sestdienā, kad ticīgs jūds 
faktiski neko nedrīkst darīt, iet pa ielu un ierauga maku ar naudu. Ierauga, 
bet pacelt nedrīkst – sabats. Ko darīt? Viņš vēršas pie Dieva un lūdz brīnumu. 
Un tiešām – brīnums notiek: visapkārt joprojām ir sestdiena, bet lūdzējam – 
ceturtdiena... Tieši tāpat, šķiet, politiski angažētā Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja izmeklētājam ir izdevies atrast Dieva brīnumu bijušajai 
prezidentei – ir, ir, par valsts naudu apmaksāta valsts vizīte ar oficiālu 
programmu, bet te pēkšņi oficiālā pasākumā notiek brīnums un tas pārvēršas 
par brīvo laiku, kurā saņemt privātus dāvinājumus. Diemžēl, ja nopietni, tad 
šādu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja parādītu ceļu nu var 



izmantot arī neskaitāmas citas valsts amatpersonas Latvijā,” – tā šī dīvainība 
tika raksturota presē... 

Ar to principā „pulksteņu lieta” arī beidzās. Eksprezidente turpināja klusēt 
par neskaitāmajām neskaidrībām – gluži tāpat kā viņa klusēja par sava 
dzīvokļa izmaksām, Jūrmalas zemi un citām „tumšo spēku” nepamatotām 
provokācijām. Tiesa, vienā ziņā „pulksteņu lieta” bija izņēmums – 
eksprezidentes teiktajā laikrakstam Kurzemes vārds skaidri varēja saklausīt, 
ko viņa par to ir un ko tomēr nav sapratusi: 

– Šīs sarunas sākumā jūs nosaucāt savas plašās aktivitātes. Bet 
vai tās netraucēs jūs iesaistīties politikā? 

– Ja gribētu to darīt, būtu no citām lietām jāatsakās. Es saku – ja 
iesaistītos. Nekādu kategorisku lēmumu neesmu pieņēmusi. 

- Tātad šādu iespēju jūs pilnīgi nenoraidāt? 
- Redziet, Latvijā ir ļaudis, kuri iedomājušies, ka viņi gulētu daudz 

mierīgāk, ja būtu droši, ka es politikai tuvumā nenākšu, ka līdz mūža galam 
muti vaļā nevēršu, neko nekomentēšu un uz neko nereaģēšu. Līdz ar to tas 
atbalsts un popularitāte, kāda man ir tautā, izkūpētu vējā un viņi varētu 
turpināt rosīties tā, kā viņi pieraduši. Tādu ilūziju es tomēr negribētu viņiem 
atļaut. Viņiem veselīgi būtu domāt par to, kā tauta izvērtēs viņu rīcību. Biju 
domājusi savas vecumdienas aizvadīt mierīgi un darīt to, kas man interesē un 
patīk. Bet šīs bailes par manu atgriešanos politikā ir radījušas nomelnojošu 
kampaņu. Es neteikšu, ka tā ir īpaši patīkama. Mana izšķiršanās būs tāda – 
vai nu visu to pieciest stoiskā mierā un ļaut tam turpināties tālāk, vai tādā vai 
citādā veidā reaģēt. To es vēl apsveru. 

- Bet ar tādām kampaņām jums būs jārēķinās, ja politikai teiksit 
jāvārdu. Tad tikai pa īstam sāksies. 

- Ir jau sācies tagad. Esmu bijusi pietiekami korekta, esmu ieturējusi 
distanci no politikas, esmu atturējusies komentēt dažādas norises valsts 
dzīvē. Bet man ar nožēlu jākonstatē, ka tas man nekādu labumu nav devis. 
Nomelnošanas akcijas ir pietiekami indīgas un ļaunas, tās pārsniedz jebkādu 
robežu. 

- Un tomēr, ja jūs iesaistītos politikā, tad kādā formā tas varētu 
notikt? 

- Iesaistīšos tādā veidā, ka tie, kas mani nomelno, to nožēlos. 
 
No daudzu pamanītās intervijas un citiem eksprezidentes izteikumiem 

skaidri izrietēja – bijusī valsts galva, kas tieši „pulksteņu lietas” priekšvakarā 
nāca klajā ar paziņojumu, ka „valstī vēl ir daudz cilvēku, kuru ētikas standarti 
neatbilst tam, ko mēs vēlētos redzēt, un mums ir jāturpina ar to cīnīties. Tas 
nav vienas dienas darbs, mēs nevarēsim vienu dienu kalendārā atķeksēt, 
redz, korupcija ir izskausta. Nebūs tā...”, šo izteikumu acīmredzami attiecina 
uz citiem, parastajiem ļaudīm, savukārt nekādu savu vai galma vaina 
„pulksteņu lietā” nesaskata un arī nevēlas saskatīt. 

Kā tas iespējams? Te nu atliek atkal uzticēties tam pašam „mūsu cilvēkam 
kancelejā” un viņa skatījumam: „Pulksteņi? Tā bija „viņa” tīrā veidā. Cilvēki 
jautā - kam tas viņai bija vajadzīgs? Vai tiešām bija tik grūti pulksteņus 
izpirkt? Protams, nebija, bet tas bija pat ne principa, - pasaules un sevis 
uztveres pamatjautājums. Atstājot prezidenta posteni, viņa joprojām jutās 



vienlīdzīgāka par daudziem citiem. Viņa uzskatīja, ka pati labāk zina – šis ir 
oficiāla dāvana, bet šis ir manis pašas, un vienalga, ko par to saka likums. 
Viņa jutās pāri visam – un tas nevarēja neizpausties arī šādos sīkumos, kādos 
viņa iekrita. 

Nevar teikt, ka viņa šīs mantiņas vienkārši nozaga – kaut arī ne ar savām 
pašas rokām. Viņa no visas sirds šādu versiju noliegs kā klaji melīgu, lai cik tā 
varbūt atbilstu patiesībai. Protams, pati „saule” līdz zagšanai nenolaidās, lai 
cik lielā mērā viņā pamostos viesnīcniece – viņa bija pieradusi, ka viņas vietā 
visu melno darbu izdara galminieki. Arī šoreiz galminieki visu izdarīja, bet pēc 
skandāla sākšanās pietiekami kvalitatīvi „sakārtoja” arī likumsargus – vienīgā 
starpība bija, ka papīri nebija precīzi sakārtoti jau pirms skandāla, bet viņa 
pati pietiekami ilgu laiku nesaprata, cik tas ir nopietni. Kad saprata, viss tika 
nokārtots – kā tas mūsu valstī pierasts.” 

Pie tā var piebilst vēl tikai to, ka kopš 2008. gada rudens īpatnais 
asimetriskās formas pulkstenis uz „saules” rokas vismaz dažādos oficiālu un 
publisku pasākumu fotoattēlos vairs nav saskatāms. 

 
VI. Dodiet kaut sakopt vēju 
Pēc astoņiem gadiem „saules” vietā ir diezgan grūti atkal nolaisties uz 

zemes, it īpaši, ja pārliecība par savām spējām un izredzētību šajos gados ir 
tikai augusi un augusi. Un, lai cik gari promejošā prezidente stāstītu par savu 
vēlmi tālākajos gados nodarboties ar zinātni un dzīvot harmonijā ar dabu, 
varas virtuves spiedogs lika sevi manīt. Vēlēšanās pēc jaunas, vēlams, vēl 
nozīmīgākas lomas – kaut ietērpta vārdos par gatavību jauniem 
izaicinājumiem bija acīmredzama, taču nepiepildījās, lai gan eksprezidente 
enerģiski pieteicās uz visnereālākajām iespējām. Garām pagāja ne tikai ANO 
ģenerālsekretāres, bet arī Eiropas Savienības prezidenta un tā sauktās ES 
pārdomu grupas priekšsēdētāja posteņi. 

Masveidā gan bija dažādi otrās un trešās šķiras uzdevumi un aicinājumi. 
„Bijuši aicinājumi, lūgumi, piedāvājumi iesaistīties dažādos Eiropas Savienības 
projektos un uzstāties dažādās konferencēs un sanāksmēs Eiropā un Amerikā. 
Biju komisijā, kas rūpējās, lai Eiropā radītā literatūra kļūtu labāk pazīstama 
visā kontinentā. Biju komisijā, kurā Eiroparlaments lēma pasniegt Eiropas 
pirmo balvu literatūrā. Biju komisijā, kas atlasa padomniekus Eiropas 
Savienības zinātnes un pētniecības komisāram. Piedalījos starptautiskās 
konferencēs par sieviešu jautājumiem Sanfrancisko un Maskavā. Lasīju 
lekcijas dažādās ASV universitātēs, Vašingtonā piedalījos transatlantiskās 
padomes darbā. Beļģijas akadēmija mani ievēlēja par asociēto locekli. 
Strasbūras universitāte piešķīra Goda doktora nosaukumu. Tagad braukšu uz 
Āfriku, uz Ugandu,” zīmīgajā intervijā Kurzemes Vārdam gadu pēc 
prezidentūras beigām uzskaitīja un uzskaitīja Vaira Vīķe-Freiberga. 

Taču enerģiskajai kundzei ar komisijām un goda grādiem bija par maz, - 
viņa bija pilnīgi un absolūti pārliecināta, ka spēj nesalīdzināmi vairāk ne tikai 
starptautiskajā arēnā un simboliskos uzdevumos, bet arī pašu mājās. Kāds 
ģimenei tuvs (tiesa, otrās prezidentūras laikā diezgan kategoriski attālināts, 
toties pēc tam atkal pietuvināts) cilvēks to atminas šādiem vārdiem: „Tas, ka 
viņa ir gatava skolot un mācīt dzīvot visus, izņemot pati sevi, bija skaidrs jau 
sen, vēl pirms prezidentūras, kad viņa Saeimas deputātiem kā skolniekiem 



prasīja – kas ir tas un kas ir tas? Prezidentūras gados šī pārliecība tikai auga 
un auga, bet pēc tam nācās sadurties ar sāpīgo īstenību. Establišmentā visi 
viņai, protams, joprojām smaidīja un pieklājīgi klanījās, taču – arī neko vairāk. 
Reālas ietekmes viņai nebija, un ātri vien viņa noskārta, ka arī viņas padomi 
īpaši nevienam nav vajadzīgi. Jo ārlietās viss noritēja pa iebrauktajām 
sliedēm, bet iekšpolitikā un ekonomikā viņa nekad nebija bijusi spēcīga – un 
bija vienīgā, kas to neapzinājās. 

Rezultāts bija divējāds. Vispirms jau viņai bija – arī saistībā ar veselības 
problēmām – ilgstoši gandrīz vai depresijas brīži. Īsta depresija gan tā nebija 
– jo varēja saprast, ka arī šis drūmums pašu galveno nemaina. Viņa joprojām 
bija cieši pārliecināta, ka ir izredzēta, ka ir ar izciliem nopelniem, ka tos 
atzinusi visa pasaule, bet tikai dažādi skauģi un tumsoņi to nesaprot vai arī 
tīšām liek spieķus riteņos. Tas viens. Un otrs – šī vēlme būt kaut kam, 
pamācīt kaut ko, kā pareizi dzīvot, ja ne visu valsti, tad vismaz kaut ko... 
Patiesībā var teikt, ka pamācīt – viņai tas nozīmēja vienkārši būt. Vēlme bija 
tik izteikta, ka to varēja gandrīz vai sataustīt. Viņai nevajadzēja ne naudu, ne 
varu šī vārda vispārpieņemtajā izpratnē, - gluži tāpat kā ar tiem pulksteņiem – 
ne jau nu viņai tās naudas bija žēl. Bet viņa vienmēr stabili zināja, ka viņai ir 
taisnība, un pa īstam viņai vajadzēja vienu - lai arī citi, tā sacīt, praksē atzītu 
to, ko viņa pati par sevi tik labi zināja. Skaidrs, ka to varēja izmantot visi 
profesionālie pielīdēji, kam eksprezidenti ienāca prātā tādā vai citādā veidā 
izmantot savā labā...” 

Kāds bija rezultāts? Pirmkārt jau V. Vīķe-Freiberga sāka ar aizvien 
pieaugošu intensitāti piedalīties pasākumos, kuros agrāk lāga nebūtu ne kāju 
spērusi (tiesa, līdz sava pēcteča Valda Zatlera gatavībai piedalīties pat kristāla 
trauku veikala atklāšanā gan nenolaidās). Papildus tam tika nodibināts viņas 
un dzīvesbiedra uzņēmums VVF Consulting, - kompānija, kas vēl joprojām 
saskaņā ar tās publiskajiem apliecinājumiem „sniedz konsultācijas 
starptautisko attiecību, diplomātijas, zinātnes politikas un sarunu risināšanas 
jautājumos”. Tā tas ir tagad, savukārt uzņēmuma darbības pirmsākumos tas 
bija gatavs ielīst vienalga kur, lai tikai apliecinātu savas īpašnieces un 
vadītājas spējas un nozīmi. Visuzskatāmāk šo gatavību izmantoja politiskais 
ilgdzīvotājs, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, - un eksprezidente ar 
platu soli iekāpa tā sauktajā „Liepājas vēja sakopšanas” projektā. 

Viss sākās ar Liepājas domes izsludinātu konkursu ar nosaukumu „Par 
pašvaldības īstenotās attīstības politikas analīzi”. Visnotaļ nopietni noformētā 
konkursa oficiālais mērķis bija „izvēlēties kvalificētu pretendentu, kas piedāvā 
atbilstoši atklāta konkursa prasībām saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 
ņemot vērā konkursam iesniegtos piedāvājumus un izvirzītos vērtēšanas 
kritērijus”. Kurš katrs nemaz netika pieņemts, - derēja tikai tādi uzņēmumi, 
kas pakalpojumu sniegšanai nodrošinātu īpaši kvalificētu publiskās pārvaldes 
un politikas plānošanas ekspertu (doktora grāds sociālajās zinātnēs, līdzdalība 
vismaz piecu normatīvo aktu izstrādē pēdējo piecu gadu laikā, vismaz pieci 
politikas plānošanas dokumenti vai stratēģisko mērķu formulējumi dažādās 
specialitātēs, ekonomikas sektoros vai dažādos politikas līmeņos, līdzdalība 
starptautiska līmeņa politiskajās norisēs, visbeidzot – arī pieredze publiskā 
tēla un komunikācijas ar sabiedrību veidošanā). 

Un arī uzdevums pretendentam bija visnotaļ nopietns – spriediet nu paši: 



„1. stadija. 
Konteksts: attīstības politikas plānu un citu dokumentu izstrāde, kuros 

mērķi ir formulēti un izteikti konkrētos darbības procesos, kā arī tas, cik lielā 
mērā politikas plānos pievērsta uzmanība kvalitātes pilnveidei. 

Uzdevumi: attīstības politikas dokumentēšanas principi, ja ir tieša 
nepieciešamība to darīt. Plānošana organizācijas dažādos līmeņos. 

Rezultāts: novērtēšana un pilnveide. 
2.stadija. 
Konteksts: attīstības politika ir dokumentēta atsevišķu aspektu līmenī. 

Starp dažām politikas sadaļām ir izveidotas saites. No politikas atvasinātie 
priekšraksti un rīkojumi gandrīz bez izņēmumiem ir vērsti uz rīcības 
programmas realizāciju un organizāciju, un tiem ir globāls raksturs. Iekšējas 
un ārējās sūdzības un starpgadījumi ir motīvs politikas un stratēģijas 
koriģēšanai. Politiku veido vadība, atsevišķos gadījumos ir iesaistāms 
personāla ieguldījums, balstoties uz konsultācijām vadības un personāla 
starpā. 

Uzdevumi: attīstības politikas plāni tiek apspriesti ar organizācijas 
galvenajām figūrām, lai salīdzinātu sevi ar izcilām organizācijām un rezultātus 
izmanto, lai analizētu savu politiku. 

Rezultāts: attīstības politikas veidošana - cik lielā mērā personāls un ārējas 
ieinteresētās puses ir iesaistīti politikas veidošanā 

3.stadija. 
Konteksts: visdažādākajos līmeņos pastāv attīstības politikas plāni. Tie 

ietver arī kvalitātes vadības plānu. Šie plāni ir cits ar citu saskaņoti. Politikas 
plāni ir daļa no plānošanas cikla, kas aptver vidēji ilgu termiņu. Novērtēšana 
un pieskaņošana ir šī cikla daļa. Ir formulēti mērķi un veikuma indikatori. 
Organizācijā ir iedibināta struktūra, kas ļauj organizācijas iekšienē radušos 
politikas attīstības priekšlikumiem kļūt par politikas cikla sastāvdaļu.  

Uzdevumi: attīstības politikas un stratēģijas koriģēšana pamatojas uz 
darba procesa vājo vietu analīzi. 

Rezultāts: komunikācija attiecībā uz politiku personāla informēšanas 
formas par politiku, kas tiek realizēta. 

4. stadija. 
Konteksts: attīstības politikas plānos detalizēta uzmanība ir pievērsta 

attiecībām ar ieinteresētajām pusēm. Politikas plāni ietver arī sociālos 
aspektus un skaidri parāda organizācijas lomu sabiedrībā. Politikas rezultāti 
tiek demonstrēti sabiedrībai. Politikas veidošana balstās uz nākotnes 
scenāriju, kurā organizācija tiek uztverta kā kopējā sociālā konteksta 
sastāvdaļa. Politikas veidošana ir proaktīva un skaidri parāda to lomu, kuru 
organizācija vēlas veikt sabiedrībā. 

Uzdevumi: atvērta komunikācijas procesa ietvaros politikas plāni tiek 
izvērtēti attiecībā pret sabiedrības viedokli. Šādā veidā organizācija cenšas 
panākt sabiedrības darbojošos personu līdzdarbību organizācijā un arī atrast 
organizācijai vietu sociālo spēku mijiedarbībā. Politikas veidošana un 
realizācija ir organizēta politikas cikla veidā. Viena no šī cikla sastāvdaļām ir 
tas, ka tā sastāvā ietilpstošās tēmas un darbības ir regulāru apspriežu 
dienaskārtībā. Politiku vērtē uz sistemātiskas analīzes bāzes, kura ietver datus 
no organizācijas iekšienes. 



Rezultāts: attīstības politikas un stratēģijas izvērtēšana un pilnveide, 
radniecīgu organizāciju pieredze.” 

Ar vārdu sakot, prasīts tika diezgan apjomīgs un acīmredzami ļoti 
specifisks darbs ar pietiekami skaidri aprakstītiem vēlamajiem rezultātiem, kas 
bija jāsasniedz pusgada laikā. Turklāt izrādās, ka plānošanas speciālisti pat šo 
nolikumu vēl uzskatīja par visnotaļ izplūdušu, - viens no konkursa 
dokumentāciju izņēmušo kompāniju pārstāvjiem tālāko apraksta šādiem 
vārdiem:  

„Nolikums bija diezgan izplūdis, bet, kad mums bija saruna Liepājas domē, 
tad prasības bija diezgan detalizētas un to izpilde bija ļoti darbietilpīga. Mums 
tika uzrādīta Liepājas attīstības stratēģija vairākos desmitos kilogramu, un 
mūsu uzdevums būtu bijis sniegt diezgan precīzu un detalizētu izvērtējumu. 
Tur tika prasīts, piemēram, izvērtēt pilsētas transporta stratēģiju, kur būtu 
jāstrādā veselai komandai. Vēl tika prasīts izvērtēt sociālo infrastruktūru, 
skolu tīklu, visu, kas saistās ar pašvaldības pakalpojumiem. Tāpat tika prasīts 
veikt Karostas attīstības izvērtējumu no nekustamo īpašumu un ekonomiskās 
attīstības viedokļa, tādēļ mēs domājām, ka būs jāpiesaista arī nekustamo 
īpašumu speciālists. Mēs rēķinājām, ka tas varētu izmaksāt apmēram 40 
tūkstošus latu, jo tika prasīts ļoti nopietns izvērtējums...” 

Ar apjomīgo prasību izklāstu tika sekmīgi atbaidīta lielākā daļa iespējamo 
pretendentu: nolikumu izņēma kopumā vienpadsmit interesenti, taču 
piedāvājumus iesniedza tikai divas kompānijas – pietiekami labi zināmā 
kādreizējā finanšu ministra Ulda Oša uzņēmums Konsorts, kas bija gatavs 
aprakstītos uzdevumus veikt par 45 tūkstošiem latu (plus pievienotās vērtības 
nodoklis), un... tas pats VVF Consulting, kas visu prasīto apņēmās izdarīt par 
gandrīz trīsreiz mazāku summu – 16 190 latiem (un pievienotās vērtības 
nodoklis par šo summu).  

Un rezultāts bija formāli absolūti godīgs un likumīgs – V. Vīķes-Freibergas 
uzņēmuma piedāvājums neapšaubāmi bija lētākais, arī izvirzītajām prasībām 
viņa atbilda, tā ka 2008. gada 10. janvārī VVF Consulting tika pasludināta par 
konkursa uzvarētāju un varēja ķerties pie darba. (Tiesa, jau vēlāk no Liepājas 
domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Edgara Lākuša 
publiskotajiem dokumentiem izrietēja, ka VVF Consulting nav bijis pat precīzs 
darba uzdevums, savukārt noslēgtajā līgumā eksprezidentes uzņēmuma 
saistības par kvalitatīvu darbu aprobežojušās ar norādi, ka „izpildītājs ir 
atbildīgs par rūpīgu un profesionālu Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šī 
Līguma noteikumiem un nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem”.) 

Pirmais trauksmes zvaniņš ieskanējās tā paša gada aprīlī, kad Latvijas 
Avīze publicēja gana jūsmīgu atsauksmi par VVF Consulting veikumu 
liepājnieku labā. Publikācijā bija pieminēts veselas deviņas lappuses garš 
pirmais uzņēmuma ziņojums, kurā „konsultanti pašvaldības uzmanību vērš uz 
ļoti daudziem trūkumiem un apstākļiem. Piemēram, nopietni atpalikušo 
modernai pilsētai atbilstošas transporta infrastruktūras izveidi, faktu, ka 
„nopietnu izaicinājumu sabiedrības saliedētībai rada padomju okupācijas laikā 
ieceļojušo krievvalodīgo īpatsvars””.  

Uzmanīgu jau tobrīd varēja darīt gan fakts, ka tas bija gandrīz vienīgais 
konkrētais ziņojuma fragments, kā arī Liepājas domes priekšsēdētāja biroja 
vadītājas atzinums, ka „jau tagad pašvaldība ņēmusi vērā vairākus no 



konsultantu ieteikumiem”: šis atzinums tika ilustrēts ar VVF Consulting 
norādījumu, ka „publiskās telpas dārzu, parku un spēļu laukumu vai nu trūkst, 
vai tie ir nolaistā stāvoklī”, ko Liepājas dome esot izvērtējusi... jau trīs gadus 
iepriekš. Tomēr vienīgie, kas tobrīd satraucās, bija labi ja daži interneta 
portālu apmeklētāji, kas paziņoja, ka šādus secinājumus spētu sacerēt 
gandrīz vai par baltu velti.  

Taču, tā kā gudrinieki bija anonīmi, bet pilnais ziņojuma teksts vēl ilgi pēc 
tam nebija pieejams, turklāt bija gaidāmi vēl trīs, neviens par to īpaši 
nesatraucās un vērā neņēma – un Liepājas pašvaldības īstenotās attīstības 
politikas analīzes process uz labu laiku vienkārši tika aizmirsts. Un arī tad, kad 
pašvaldības un VVF Consulting sadarbības termiņam vajadzēja būt cauri, 
nebūt nebija tik viegli no Liepājas domes vadības izvilināt kaut vai konsultantu 
gala ziņojuma tekstu – to, kurā it kā vajadzētu būt visu ieteikumu „sālij”: U. 
Sesks to acīmredzami negribīgi nosūtīja tikai pēc atkārtota pieprasījuma. 

Šī negribīguma iespējamais iemesls kļuva skaidrs, jau ātri pāršķirstot 
trīspadsmit (!) lappuses garo pašas V. Vīķes-Freibergas parakstīto sacerējumu 
ļoti sliktā latviešu valodā ar vidusskolēna līmeņa padomiem. „Vēlēšanas ir 
tiešākais veids kādā veidojas atgriezeniskā saite starp balsstiesīgajiem 
vēlētājiem un viņu uz laiku izraudzītajiem priekšstāvjiem. Ja starp 
iedzīvotājiem vēlēšanu brīdī valdīs liela neapmierināta, ir ļoti iespējams ka 
vismaz daļa no patreizējiem domniekiem netiktu pārvēlēti. Viņu vietā tad tiktu 
ievēlēti citi, ar cerību ka tie labāk spēs atbildēt uz iedzīvotāju vēlmēm un 
vajadzībām,” – šādi, piemēram, V. Vīķes-Freibergas iesniegtajā dokumentā 
analizēta vēlēšanu ietekme uz pašvaldību (šeit un turpmāk saglabāta oriģinālā 
rakstība). 

Analizējot iedzīvotāju apmierinātību ar pilsētu un tās pārvaldi, VVF 
Consulting bija analītiski informējusi domi, ka „diemžēl cilvēku apmierinātība 
ir augstākā mērā subjektīvs stāvoklis, ko lielā mērā iespaido no Domes pilnīgi 
neatkarīgi faktori, daudzi no tiem tik difūzi ka ļaudis pat nespētu precīzi 
noteikt, no kā viņu apmierinātība vai neapmierinātība būtu cēlusies”. 
Vienlaikus bija īpaši pieminēts, ka „pilsētniekiem savus domniekus vajadzētu 
spēt atpazīt pēc vārda un pēc vaiga. Ja tā nav – tad ir skaidrs ka domniekiem 
nav bijis pietiekami daudz tieša kontakta ar saviem vēlētājiem”. 

Izvērtējot pilsētnieku „apmierinātību ar Liepājas pilsētu kā tādu”, V. Vīķes-
Freibergas uzņēmums īpaši bija norādījis uz pilsētas kā cilvēku roku 
veidojuma dotajām iespējām: „Svarīgi būtu likt katram liepājniekam izjust, ka 
arī viņam pie tā ir savi nopelni un iespējamība šādā vai citādā viedā pielikt 
savu roku (kā piemēram, gādājot par sava balkona vai mājas priekšas 
sakoptību un labo stāvokli)”. Un līdzīgā līmenī bija gan visa pārējā 
galaziņojuma analīze, gan arī sniegtās rekomendācijas, kas brīžam bija 
vienkārši neizprotamas: tā, piemēram, cita starpā bija ieteikts „sakopt un 
izmantot” tādu pilsētas dabisko dotumu kā „dzejnieku apdziedātais vējš”, kā 
arī „izvērtēt, cik interesenti katru mēnesi konsultē LD mājas lapu” internetā 
un „monitorēt statistikas par Interneta pieejamību un pielietošanu Liepājā”. 

Un tā tālāk, un tā tālāk – pilnā apmērā labi atalgoto konsultantu 
galaziņojums izlasāms šīs grāmatas pielikumā CD formātā. Turklāt vēl 
briesmīgāki par kroplo latviešu valodu un brīžam atklāti dīvainajiem 
konstatējumiem bija, maigi izsakoties, diezgan primitīvie ieteikumi, ko 



Liepājas pašvaldībai par vairāk nekā sešpadsmit tūkstošiem nodokļu 
maksātāju naudas lika priekšā kompetentie konsultanti, - tie pelnījuši izklāstu 
visā pilnībā (jau atkal saglabāta oriģinālā rakstība):  

„1. Turpināt periodiski izvērtēt iedzīvotāju apmierinātību ar pilsētu kā tādu, 
ar pārvaldes sistēmu un ar tiem kas sistēmu pārvalda. 

2. Veicināt atsevišķu domnieku aktīvāku kontaktu ar vēlētājiem, rīkojot ar 
tiem regulāras tikšanās, stiprinot ciešāku saiti ar nevalstiskām organizācijām, 
regulāri ņemot līdzdalību konkrētos pasākumos pilsētas kvartālos. 

3. Palīdzēt iedzīvotājiem saglabāt un vairot lokālpatriotismu un lepnumu 
par savu pilsētu: 

- Izcelt pilsētas dabiskos dotumus: jūras krasts, pludmale, daba un 
dzejnieku apdziedātais vējš. Tos sakopt un izmantot, piesaistīt tūristus 

- Pilnveidot un uzlabot cilvēka roku veidojumus: osta, kanāli, parki un ēku 
arhitektūra. Turpināt uzlabot ceļu slikto stāvokli, informēt iedzīvotājus kas jau 
paveikts un kas plānots (izdales lapiņas, domes mājas lapa). Informēt 
iedzīvotājus par Liepājas līdzdalību ES urban program projektos 
infrastruktūras uzlabošanai. 

- Izcelt pilsētas sasniegumus kultūras laukā: koncerti, teātra izrādes, 
festivāli, sporta spēles, aktivizēt iedzīvotājus līdzdalībai 

- Akcentēt Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu: cara kūrorts, nozīmīgs 
ebreju centrs, stratēģiskas militārās lomas pilsēta nocietinājumi, kara osta 

- Aicināt katru iedzīvotāju pielikt savu roku pilsētas sakopšanā 
- Regulāri informēt iedzīvotājus par saņemto finansējumu, panākumiem 

un attīstības projektu virzību šai jomā. 
4. Lai veicinātu pozitīvu gaisotni iedzīvotāju saskarsmē ar Liepājas 

pārvaldes amatpersonām: 
- Turpināt profesionāla līmeņa apmācību visiem tiem pilsētas pārvaldes 

darbiniekiem kam ir saskarsme ar publiku 
- Personālu sagatavot attiekties ar cieņu un pacietību pret visām sūdzībām 
- Mudināt personālu vienmēr izpalīdzēt iedzīvotājiem ar informāciju, pat 

tādu, kas neietilpst paša darbinieka tiešā atbildības sfērā 
- Uzsvērt nepieciešamību būt laipniem, pacietīgiem un izpalīdzīgiem 
- Nemitīgi atgādināt to, ka darbinieku loma un pienākums ir kalpot 

iedzīvotāju interesēm. 
5. Lai mazinātu darbinieku stresu un iespējamās negatīvās emocijas: 
- Veikt profilaktiskas darbības lai izvairītos no darbinieku „izdegšanas” (lai 

novērstu tādas problēmas kā darba efektivitātes samazināšanos vai 
neierašanos darbā); piemēram, viena LD apmaksāta personīgā vizīte pie 
klīniskā vai industriālā psihologa. 

- Motivēt personālu, kā piemēram ar ikgadēju konkursu par „Laipnāko un 
izpalīdzīgāko” pilsētas pārvaldes darbinieku. 

6. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju informēšanā vēl joprojām lielu lomu spēlē 
rakstiskā informācija par konkrētiem jautājumiem 

- Neskopoties ar kodolīgām un krāsainām izdales lapiņām, kas reklamē 
pilsētu vai sniedz informāciju par jau aizsāktiem vai vēl plānotiem nākotnes 
projektiem 

- Nodrošināt arvien atjaunotu un vienmēr aktuālu informāciju, 



- Nodrošināt informatīvo lapiņu brīvu un ērtu pieejamību visās LD 
pārvaldītajās iestādēs. 

- Informācijas izplatīšanā sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, 
aicinot tās pašas izvietot savu kontaktinformāciju informatīvos materiālos 

7. Ņemot vērā, ka arvien nozīmīgākas kļūst kontaktu iespējas ar 
elektroniskiem saziņu līdzekļiem: 

- maksimizēt e-pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju prasmes tos 
izmantot 

- monitorēt statistikas par Interneta pieejamību un pielietošanu Liepājā. 
- izsekot, cik interesenti katru mēnesi konsultē LD mājas lapu un kā viņi to 

vērtē 
8. Pēc iespējas plaši izmantot vietējos masu mēdijus (izdevumus 

Kurzemes Vārds un Katram liepājniekam un televīzijas kanālu Dzintare) 
iedzīvotāju informēšanai, kā arī izvērtēšanai par publikas noskaņojumu vai 
attiecību specifiskos jautājumos. 

9.Izmantot radio dotās iespējas, jo tas ir demokrātiskākais informācijas 
avots visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa. 

10. Turpināt izdot Katram liepājniekam krievu valodas versiju, lai tā 
nodrošinātu informācijas pieejamību 36% no Liepājas iedzīvotājiem. 

11. Izmantot šo publikāciju lai nemitīgi atgādinātu par Valsts valodas 
likuma prasībām un par latviešu valodas mācīšanās vēlamību un 
nepieciešamību 

12. Svarīgus paziņojumus ievietot bilingvāli, tā mudinot lasītājus salīdzināt 
un palēnām papildināt savu latviešu valodas vārdu krājumu 

13. Pakāpeniski iekļaut Katram liepājniekam krievu valodas versijā arvien 
vairāk ziņojumus vai sludinājumus latviešu valodā 

14. Informēt krievvalodīgos iedzīvotājus par publiski pieejamām iespējām 
mācīties latviešu valodu. 

15. Lai izmantotu tūrisma lielo ekonomisko potenciālu 
- Turpināt reklamēt Liepāju kā pievilcīgu un iecienītu tūrisma mērķi starp 

Latvijas iedzīvotājiem 
- Izstrādāt konkrētus un detalizētus plānus Liepājas reklamēšanai starp 

Lietuvas iedzīvotājiem. Nodrošināt ikgadēju Lietuvas tūristu skaita pieaugumu 
- Piestrādāt pie Eiropas Savienības un 3. valstu tūristu piesaistīšanas ar 

aktīvām reklāmas kampaņām 
- Sadarboties ar iekšzemes un ārvalstu tūrisma aģentūrām, tūru 

operatoriem un privātiem ceļojumu birojiem lai vecinātu Liepājas iekļaušanu 
Baltijas reģionā piedāvātos tūrisma maršrutos.” 

Turklāt bija acīmredzams, ka pati sacerējuma autore par savu pūliņu augli 
ir visnotaļ labās domās. „Kā var aizmirst Liepāju! Uzdevums bija izvērtēt 
Liepājas attīstības plānus, un kopā ar savu vīru Imantu Freibergu un dēlu 
Kārli esam iepazinušies, kā darbojas dažādas nozares un kā norit plānošana. 
Esam tikušies ar kultūras, izglītības, medicīnas, uzņēmējdarbības cilvēkiem, 
esam izskatījuši dažādu iestāžu dokumentus,” viņa lepni stāstīja, piemēram, 
tam pašam laikrakstam Kurzemes Vārds. 

Tikmēr ļoti pārsteigti pēc šī dokumenta nākšanas klajā bija vispirms jau citi 
interesenti, kas konkursā bija izņēmuši tā nolikumu. „Tas, ko es tagad redzu, 
ne tuvu neatbilst tam uzstādījumam, kas bija mums. Tādēļ, kad mēs 



uzzinājām, ka uzvarējis ir pretendents, kurš to piedāvā par sešpadsmit 
tūkstošiem, mēs sapratām, ka pret tādu dempingu mēs neko nevaram pasākt. 
Biju zināmā mērā sašutis, ka kāds to piedāvā izdarīt par šādu summu. Katrā 
ziņā tas dokuments, kas šobrīd parādās atklātībā, ne tuvu nav tas, kas tur 
tika prasīts. Tur nav gandrīz nekā no tā, kas tika prasīts,” skaidroja viens no 
pārsteigtajiem uzņēmējiem. 

Ne mazāk izbrīnīti bija arī savas dzimtās valodas tīrības aprūpētāji. „Kļūdu 
šajā sacerējumā ir ļoti daudz. Ļoti daudz interpunkcijas kļūdu, respektīvi – 
pieturzīmes liktas nepareizi vai vispār nav ieliktas. Ļoti uzkrita, ka palīgteikumi 
nav atdalīti ar komatiem. Pat tāds palīgteikums, kas sākas ar „ka”, lai gan šos 
palīgteikumus iemācās jau pamatskolā. Divdabja teicieni nav atdalīti ar 
komatiem, kā arī iespraudumi. Interpunkcijas kļūdas ir gandrīz katrā 
rindkopā. Daudz dīvainu teikuma konstrukciju, piemēram, „no līdzekļu sadales 
skatu punkta”. „Vadoties no izveiktām aptaujām” – galīgi nepieņemama 
forma, šķiet aizgūta no krievu valodas. Man radās iespaids, ka šo tekstu ir 
rakstījis neprofesionālis, kuram latviešu valoda ir sveša un kurš nepārzina 
latviešu valodu pat elementārā līmenī. Ja šādu darbu iesniegtu vidusskolnieks, 
tad atzīme par valodu svārstītos starp trīs un četri,” atzinumu vērtēja kāda 
Iecavas skolotāja. 

Nedaudz stomīgi bija pat korupcijas „profesionālie apkarotāji”, kas parasti 
bija kā klints stāvējuši V. Vīķes-Freibergas pozīcijās, - lai gan joprojām centās 
dokumentā atrast arī ko atzīstamu. Tā, piemēram, sabiedrības par atklātību 
Delna padomes locekle Inese Voika īpaši pievērsa uzmanību tam, ka 
„dokumenta pirmajā lappusē rakstīts, ka tas ir ceturtais no četriem 
ziņojumiem, tādēļ nevar teikt, ka ir 13 lappuses par 16 tūkstošiem latu” un ka 
„par pārējo dokumentu tapšanas metodiku, rekomendāciju kvalitāti utt. nav 
iespējams spriest, līdz ar to ir neiespējami izteikt viedokli par visa pasūtījuma 
kvalitāti”. 

Tomēr pat šī Delnas pārstāve atzina, ka kā valsts pārvaldes ekspertei viņa 
nevar noliegt: „Parasti pētījums kalpo kā materiāls, kurā pasūtītājs izmanto ne 
tikai rekomendācijas, bet arī pētījuma faktuālo daļu, kurā apkopota 
informācija, uz kuras vēlāk balstīti secinājumi un ieteikumi. Šī daļa dokumentā 
izstrādāta vāji - nav minēti gandrīz nekādi fakti, kas balstītu secinājuma daļu, 
izņemot dažus socioloģiskus mērījumus. Parasti faktuālai pētījuma daļas 
izstrādei tiek piesaistīti jaunākie konsultanti, kas veic apjomīgo un diezgan 
tehnisko darbu, tādējādi noturot pētījuma izmaksu sabalansētību...” 

Vienkāršāku risinājumu izvēlējās cits pazīstams korupcijas apkarošanas 
speciālists un pētnieks – biznesa ētikas pasniedzējs Atis Zakatistovs, kura 
uzņēmums i-bloom (otra īpašniece – bijusī Hansabankas vadītāja Ingrīda 
Blūma) kā reiz bija ticis pie gandrīz 10 tūkstošu latu vērta līguma ar valsts 
aģentūru Jaunie „Trīs brāļi” par „konsultanta pakalpojumiem par 
pretkorupcijas pasākumu ieviešanu un nodrošināšanu”: viņš no jebkādiem 
komentāriem vienkārši atteicās. 

Pirmajā mirklī pēc šī dokumenta nākšanas klajā pilnīgi nopietni tika 
apspriests jautājums – vai vispār cienītā zinātniece un dainu pētniece varētu 
būt bijusi tā, kas pati šādi izņirgājusies ne tikai par pašvaldības naudas 
saprātīgu izmantošanu, bet arī par dzimto latviešu valodu? Taču ātri vien 
atradās cilvēki, kam, izrādās, jau iepriekš bija gadījies saskarties ar īsākiem 



vai garākiem pašas V. Vīķes-Freibergas – bez dzejniekiem, rakstniekiem, 
valodniekiem vai vienkārši padomniekiem rakstītāju, pārrakstītāju un 
redaktoru lomā – rakstītiem tekstiem. Beigu beigās pat V. Vīķes-Freibergas 
ievēlēšanas kādreizējie atbalstītāji atzina – jā, tas visnotaļ izskatās pēc viņas... 
„Es izlasīju rūpīgi un noraidīju domu, ka to būtu rakstījis kāds cits viņas 
uzdevumā. Diez vai. Valodas stils tomēr ir viņas ar trimdas tipiskajām teikuma 
veidošanas konstrukcijām. Latvijas students būtu uzrakstījis citādāk,” nosaka 
Māris Grīnblats. 

Kāpēc tas tā, viņaprāt, vispār notika? „Kāpēc tas ir vajadzīgs Liepājas 
domei? Es pieļauju, ka nemaz nav vajadzīgs. Es pieļauju, ka viņiem kāds no 
augšas vai kurienes ieteica, ka būtu labi, ja jūs uz savu budžetu uzņemtos 
šādu slogu. Es pieļauju, ka to nav teikuši Vīķe-Freiberga un viņas vīrs, viņi 
nav nogājuši tik zemu, es domāju, ka to ir teikusi kāda cita amatpersona 
Rīgā. Vai jūs nevarat no sava budžeta atļauties? Ai, nu, 16 tūkstoši, tik daudz 
mēs varam. Nav liela summa. Mēs jau bagāta pilsēta. Bet vajag kādu 
dokumentu pretī. Jā, jā, viņa atsūtīs. Ja nebūtu tas dokuments atsūtīts, bet 
būtu tā nauda, tad būtu strīds, kādēļ tā nauda ir maksāta. Mēs nezinām, kas 
ir tas darbs. Labs vai slikts darbs, bet ir. Bet mēs tikai tagad redzam, ka tas ir 
bleķis. Es domāju, ka tur ir kaut kāda noruna, kuras iniciatori nav Vīķe-
Freiberga. Es domāju, ka kaut kādi cilvēki ir gribējuši viņai izpatikt. Freiberga 
atšķirībā no [Gunta] Ulmaņa bija ar distanci no cilvēkiem. Es domāju, ka to 
noteica audzināšana un dzīve trimdā. Es zinu, ka viņai apkārt bija kaut kādi 
cilvēki, kas mēģināja viņai izpatikt dažādās formās, nolasot viņai no acīm, un 
nebūt ne tāpēc, ka viņa kaut ko prasīja. (..) Es to saskatu kā zināmu dāvanu, 
bet nu tā dāvana ir tāda iebojāta, slikta. Nauda jau nav milzīga, bet atstāj 
tādu neglītu iespaidu...” 

Aptuveni tāpat notikušo skaidro arī Guntars Krasts: „Attiecībā par to 
Liepāju, tur abas puses ir vainīgas. Liepājas mērs droši vien gribēja parādīties 
Freibergas sabiedrībā un kļūt populārāks, mīļāks savā pilsētā, un tad viņš 
aicināja un tad kopā staigāja – dažās vietās kopā parādījās un tādā veidā sev 
izdarīja tādu kā PR pakalpojumu. Varbūt viņam vairāk neko nevajadzēja. Tad 
ir jājautā, kādēļ Liepājas dome un pārējie akceptēja tādu līgumu un beigu 
produktu, teiksim tā. Tas ir mazliet dīvaini, jo patiesībā galvenais bija sevi 
iezīmēt blakām viņai, - tā man teikuši liepājnieki.” 

Bija tomēr vismaz viens cilvēks, kurš „pētījuma” kvalitātē nesaskatīja ne 
mazāko problēmu. Turklāt tā nemaz nebija pati V. Vīķe-Freiberga, - šis cilvēks 
bija galvenais „pētījuma” pasūtītājs U. Sesks, kurš vispirms jau paziņoja, ka 
Liepājas domes speciālistiem vēl vismaz vairākus mēnešus vajadzēs pētīt, kuri 
ieteikumi no eksprezidentes uzņēmuma radītā domraksta ir „vērā ņemami”, - 
svarīgi esot ņemt vērā, ka „ziņojums ir tikai vienu ekspertu ieteikums, un mēs 
vērtēsim, ko no šiem padomiem ņemt vērā. Pašlaik Liepājas domes speciālisti 
labklājības, sociālajā, komunikāciju, attīstības departamentos izvērtē, kuri no 
šiem ieteikumiem ir vērā ņemami”. Turklāt, ņemot vērā, ka ne jau visi 
liepājnieki, iepazīstoties ar 16 tūkstošus latu izmaksājušo sacerējumu, varētu 
būt līdzīgās domās, U. Sesks izšķīrās par izlēmīgāku rīcību – jau 2008. gada 
10. oktobrī VVF Consulting „dokumentētajiem darba rezultātiem” uz gadu tika 
noteikts... ierobežotas pieejamības informācijas statuss.  



Tikmēr līdzīgi kā gadījumā ar „pazudušajiem” pulksteņiem un statusu 
brīnumaini mainījušo gleznu arī šajā situācijā tiesībsargāšanas iestādes un 
valsts īpašuma sargu izrādītā interese bija visnotaļ atturīga. Ingunas Sudrabas 
vadītā Valsts kontrole paziņoja, ka varbūt šo gadījumu vajadzētu pārbaudīt, 
bet varbūt arī nevajadzētu. Savukārt Ekonomikas policija kriminālprocesu gan 
sāka, taču pēc visnotaļ formālas izmeklēšanas noskaidroja, ka „SIA VVF 
Consulting sniedza savus pakalpojumus, atbilstoši līguma nosacījumiem 4 
etapos un samaksu par saņemto pasūtījumu saņēma 4 atsevišķos 
maksājumos, pēc katra etapa noslēdzot pieņemšanas nodošanas aktu un 
atskaiti par paveiktajiem darbiem”. Savukārt noslēdzošajā daļā bijis „vispusīgi 
norādīts uz darba gaitā apskatītajiem un izvērtētajiem jautājumiem”, turklāt 
„pasūtījuma lietas materiāli tiek izmantoti līdz pat šim brīdim Liepājas pilsētas 
pašvaldības darbā”. 

Jā, bet ko tad par visu šo gadījumu, kas tik uzskatāmi raksturoja bijušās 
augstās personas pēcprezidentūras gatavību kļūt par korķi jebkuram pudeles 
kakliņam, teica pati V. Vīķe-Freiberga? Kaut gan pat I. Voika nespēja 
nenorādīt, ka, viņasprāt, „arī pašai firmai no savas reputācijas viedokļa ir 
būtiski, lai šis gadījums tiktu izvērtēts”, eksprezidente tāpat kā gadījumā ar 
dzīvokli, pulksteņiem un glezniņu arī šoreiz izvēlējās pārbaudītu taktiku – 
vienkārši klusēt un nesniegt atbildi ne uz jautājumu, kā bijusī valsts galva, kas 
bieži izteikusies par nepieciešamību godprātīgi tērēt valsts līdzekļus, vērtē 
Liepājas domei iesniegto dokumentu, ne uz apvaicāšanos, vai, viņasprāt, 
pašvaldības nauda ir iztērēta lietderīgi un darbs ir padarīts kvalitatīvi, ne uz, 
iespējams, personiski visnetīkamāko jautājumu – kāpēc gan eksprezidentes 
iesniegtais galaziņojums uzrakstīts ar tādu necieņu pret literāro latviešu 
valodu. 

Tiesa, par sava veida – kaut ironisku – atbildi varēja uzskatīt 
eksprezidentes teikto intervijā žurnālam Patiesā Dzīve, atminoties savus 
jaunības gadus: „Viktorijas koledžā bija literārais žurnāls, un viņi teica, jūs kā 
franču kluba prezidente varētu ko uzrakstīt franciski, vajag vienu literāru 
darbu. Es gan teicu, ka neesmu literāte, bet psiholoģijas studente. Tomēr 
iekritu, kā jau tipiski mēdzu to darīt, uz kādu interesantu priekšlikumu, kad 
mani, pārliecina, ka tas ir svarīgi. Sēdos, rakstīju un ar lielām mokām izzīdu 
no pirksta...” 

Šajā vietā stāsts par „Liepājas vēja sakārtošanu” arī būtu beidzies, - taču 
diemžēl nebeidzās vis. Gadu pēc 2008. gada 10. oktobra ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss visiem ar VVF Consulting sniegtajiem 
pakalpojumiem saistītajiem dokumentiem tika noņemts, un tad arī beidzot U. 
Seskam un viņa līdzgaitniekiem zuda pamats vēl ilgāk liegt sabiedrībai pieeju 
šiem dokumentiem. Vēl tikai nācās nedaudz sarakstīties ar pašvaldību, 
nomaksāt tai dokumentu kopēšanas izmaksas, - un gadu slēptie VVF 
Consulting padomi beidzot varēja sākt ceļu pie sabiedrības. 

No pirmā acu uzmetiena eksprezidentes kompānijas starpziņojumi gan bija 
tikpat virspusīgi un frāžaini kā atklātībā jau nonākušais gala ziņojums, taču 
ļoti izskatījās kāda redaktora apstrādāti: „pērļu” bija nesalīdzināmi mazāk 
(kaut no tiem varēja uzzināt, ka, piemēram, „genocīds pret Liepājas un 
apkārtnes ebrejiem, čigāniem un garā vājiem ir grafiski izskanējis visas 
pasaules holokausta muzejos”), bet valoda – kaut kancelejiska, bet 



nesalīdzināmi latviskāka nekā bēdīgi slavenais „sacerējums”. Turklāt kļuva 
skaidrs, ka sešpadsmit tūkstošus latu Liepājas pašvaldība samaksājusi nevis 
par trīspadsmit lappušu „sacerējumu” – ekspertu galaziņojumu, bet arī par 
vairākām pārrunām un vēl trim kopumā nepilnas 22 lappuses gariem 
starpziņojumiem. 

Taču... līdz ar starpziņojumiem Liepājas pašvaldības vadība bija spiesta 
publiskot arī visu ar V. Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra Imanta 
Freiberga līdzdalību notikušo darba apspriežu protokolus. Un... salīdzinot šos 
domes priekšsēdētāja padomnieces Ievas Pukas un palīdzes Vitas Plūksnas 
rakstītos un parakstītos protokolus ar VVF Consulting vēlāk iesniegtajiem 
ziņojumiem, atklājās nevis dīvainas, bet vienkārši satriecošas sakritības.  

Lūk, fragments no 2008. gada 4. februārī pulksten 12 notikušās darba 
apspriedes protokola (protokolējusi un parakstījusi I. Puka; saglabāta 
oriģinālā rakstība) par sanāksmes secinājumiem un priekšlikumiem: 
„Pastāvošās ekonomiskās krīzes situācijā Liepājas pilsētai būtu īpaši aktīvi 
jānodarbojas ar ārvalstu (vai iekšzemes) investīciju piesaisti. Ņemot vērā 
paredzami pieaugošo slogu uz pilsētas sociālo budžetu, ieteicams būtu 
ieguldīt programmās, kas mudinātu iedzīvotājus uz savu kvalifikāciju celšanu, 
bet vēl vairāk uz uzņēmējdarbības uzsākšanu, tai skaitā mikroprojektiem kam 
būtu vajadzīgi tikai mikrokredīti, lai tos uzsāktu. Pilsētai būtu vēlams 
sadarboties ar nacionālām nevalstiskām organizācijām kas sniedz apmācību 
un atbalstu topošiem uzņēmējiem vai uzņēmējām, tai skaitā pastāvošo 
mentoringa programmu sievietēm.” 

 Bet, lūk, fragments no prāvo naudu maksājušajiem VVF Consulting 
padomiem, kas 2008. gada 15. maijā Liepājas domei iesniegti 2. ziņojumā ar 
nosaukumu „Liepājas pilsētas Domes Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas 2008.- 2014. gadam IZVĒRTĒJUMS UN PĀRDOMAS”: 
„Pastāvošās ekonomiskās krīzes situācijā Liepājas pilsētai būtu īpaši aktīvi 
jānodarbojas ar ārvalstu (vai iekšzemes) investīciju piesaisti. Ņemot vērā 
paredzami pieaugošo slogu uz pilsētas sociālo budžetu, ieteicams būtu 
ieguldīt programmās kās mudinātu iedzīvotājus uz savu kvalifikāciju celšanu, 
bet vēl vairāk uz uzņēmējdarbības uzsākšanu, tai skaitā mikroprojektiem kam 
būtu vajadzīgi tikai mikrokredīti, lai tos uzsāktu. Pilsētai būtu vēlams 
sadarboties ar nacionālām nevalstiskām organizācijām kas sniedz apmācību 
un atbalstu topošiem uzņēmējiem vai uzņēmējām, tai skaitā pastāvošo 
mentoringa programmu sievietēm.” 

Nav grūti pamanīt, ka abi teksti ir pilnīgi identiski – vārds vārdā, burts 
burtā, pieturzīme pieturzīmē: tur, kur komatu nav gribējies likt I. Pukai 
(piemēram, sākoties palīgteikumiem), to nav likusi arī V. Vīķe-Freiberga. 
Vienīgā atšķirība – I. Pukas parakstītajā protokolā vietā „programmās kās 
mudinātu” jau ar roku nosvītrota garumzīme virs „ā” vārdā „kās” un pirms tā 
arī ielikts nepieciešamais komats; taču, tā kā teksts acīmredzot VVF 
Consulting virzienā ceļojis elektroniskā formā, eksperte-eksprezidente arī šo 
kļūdu atstājusi tā, kā tā bija I. Pukas rakstītā protokola drukātajā formā. 
Citādi vienīgā atšķirība – I. Puka protokolu rakstījusi 4. februārī, bet V. Vīķe-
Freiberga protokola daļu kā savus padomus iesniegusi 15. maijā. 

Vai neticama, taču teorētiski iespējama sakritība – bet varbūt kārtējā 
ļauno spēku sazvērestība pret eksprezidenti? Otro versiju apgāž vienkāršais 



fakts, ka visi minētie dokumenti – kā protokols, tā vērtīgie V. Vīķes-Freibergas 
padomi, - ir ne tikai kārtīgi parakstīti, bet arī saņemti kā oficiālas kopijas 
ierakstītā sūtījumā no Liepājas pašvaldības. Savukārt pirmo – apstāklis, ka šī 
nebūt nav vienīgā sakritība; patiesībā pirmie trīs VVF Consulting starpziņojumi 
caurcaurēm izskatās kā nolaizīti no Liepājas pašvaldības pārstāves 
rakstītajiem protokoliem, - rodas iespaids, ka dārgo padomu „autore” tos 
lielākoties lāga pat nav pārlasījusi. Te būs vēl pāris piemēri no citiem 
protokoliem un citiem starpziņojumiem. 

Lūk, fragments no šoreiz nevis I. Pukas, bet gan U. Seska palīdzes V. 
Plūksnas parakstītā 2008. gada 25. februāra darba apspriedes kopsavilkuma 
protokola sadaļas „Secinājumi un priekšlikumi”: „Esošie dokumenti sniedz 
skaidru priekšstatu par katram virzieniem izvirzītiem mērķiem un prioritātēm. 
Kā nākamo soli varētu ieteikt rūpīgi piestrādāt pie ciešākas koordinācijas 
atsevišķo virzienu starpā. It īpaši skaidri šāda nepieciešamība iezīmējas 
sadarbībā starp sabiedrības un labklājības virzieniem, kur vairākas atbildības 
jomas un aktivitātes daļēji pārklājas savā starpā.” 

Un...izrādās, ka telepātiskā saite V. Vīķei-Freibergai bijusi arī ar šo domes 
pārstāvi – lūk, fragments no VVF Consulting pirmā starpziņojuma „Liepājas 
pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014. gadam 
IZVĒRTĒJUMS UN PĀRDOMAS”, kas datēts ar 2008. gada 21. martu. V. Vīķes-
Freibergas parakstītā dokumenta fragments sadaļā „Komentāri un ieteikumi” 
jau atkal ir identisks – burts burtā: „Esošie dokumenti sniedz skaidru 
priekšstatu par katram virzieniem izvirzītiem mērķiem un prioritātēm. Kā 
nākamo soli varētu ieteikt rūpīgi piestrādāt pie ciešākas koordinācijas 
atsevišķo virzienu starpā. It īpaši skaidri šāda nepieciešamība iezīmējas 
sadarbībā starp sabiedrības un labklājības virzieniem, kur vairākas atbildības 
jomas un aktivitātes daļēji pārklājas savā starpā.” 

Lūk, atkal apjomīgs fragments no I. Pukas parakstīta 25. februāra 
apspriedes protokola (kas turklāt, izņemot pirmos divus vārdus, tiek dublēts 
arī 26. februārī notikušas apspriedes protokolā): „Izglītības jomā apsveicama 
ir Liepājas Pedagoģijas akadēmijas vēlme iegūt universitātes statusu. Šāda 
statusa maiņa uzliks iestādei arī daudz augstākas prasības attiecībā uz 
mācībspēku kvalifikācijā un atalgojumu. Jaunajai universitātei vēl ilgi būs 
vajadzīgs nopietns pilsētas domes atbalsts un palīdzība to reklamēt Liepājas 
un reģiona iedzīvotāju vidū. Nenoliedzami tas uzskatāms kā labs ieguldījums 
no pilsētas puses, kas palīdzēs tai nodrošināt kvalificētu darbaspēku gan 
pašvaldības, gan privātuzņēmēju vajadzībām. Ņemot vērā Liepājas lielo 
uzņēmumu īpatsvaru pilsētas ekonomijā (metalurģija, tekstili), svarīgi 
nodrošināt lai šiem uzņēmumiem būtu pieejams kvalificēts profesionāls 
darbaspēks. Tādēļ jāpiegriež vērība vidusskolas un augstskolas līmeņa 
profesionālai izglītībai. Ieteicama sadarbība ar šo industriju pārstāvjiem un 
asociācijām attiecībā uz vajadzīgo speciālistu mācību saturu un 
līdzfinansējumu, piemēram, ar stipendijām saviem darbiniekiem.” 

Bet te – fragments no atkal V. Vīķes-Freibergas personiski parakstītā 
starpziņojuma Nr. 1. Šoreiz gan eksperti ir devuši arī savu personisko 
ieguldījumu – protokola tekstā ielabotas pāris gramatiskas kļūdas (tiesa, uz 
beigām labotāji acīmredzami paguruši). Taču citādi dārgi maksājušais 
padomu teksts ir identisks – salīdziniet paši: „Izglītības jomā apsveicama ir 



Liepājas Pedagoģijas akadēmijas vēlme iegūt universitātes statusu, taču 
jāsaprot, ka šāda statusa maiņa uzliks iestādei arī daudz augstākas prasības 
attiecībā uz mācībspēku kvalifikācijām un atalgojumu. Jaunajai universitātei 
vēl ilgi būs vajadzīgs nopietns pilsētas domes atbalsts un palīdzība to 
reklamēt Liepājas un reģiona iedzīvotāju vidū. Nenoliedzami tas uzskatāms kā 
labs ieguldījums no pilsētas puses, kas palīdzēs tai nodrošināt kvalificētu 
darbaspēku gan pašvaldības, gan privātuzņēmēju vajadzībām. Ņemot vērā 
Liepājas lielo uzņēmumu īpatsvaru pilsētas ekonomijā (metalurģija, tekstili), 
svarīgi nodrošināt lai šiem uzņēmumiem būtu pieejams kvalificēts profesionāls 
darbaspēks. Tādēļ jāpiegriež vērība vidusskolas un augstskolas līmeņa 
profesionālai izglītībai. Ieteicama sadarbība ar šo industriju pārstāvjiem un 
asociācijām attiecībā uz vajadzīgo speciālistu mācību saturu un 
līdzfinansējumu, piem. ar stipendijām saviem darbiniekiem.” 

Un tā tālāk, un tā tālāk - uzcītīgāks un neticīgāks lasītājs tālāk var 
vingrināties pats, salīdzinot darba apspriežu protokolus (kopā, spriežot pēc 
tiem, dārgie konsultanti pētniecību uz vietas Liepājā veikuši veselas sešas 
dienas) ar ziņojumiem, kuri visi atrodami šai grāmatai pievienotajā CD. 
Savukārt pārējie var paši izdarīt secinājumus par to, cik patiesīga bija 
eksprezidente, tai pašā 2008. gadā žurnālam Patiesā Dzīve apliecinot: „Biju 
gatava nenormāli strādāt. (..) Visu mūžu kā zirgs esmu strādājusi, un arī 
psiholoģiski es esmu, kas esmu...” Tā vien šķiet, ka gadi varas virtuvē savu 
bija paveikuši. 

 
Pēcvārds 
Mani sauc Lato Lapsa. Man ir četrdesmit gadu. Pateicoties izcilam arhīvu 

pētniekam, es puslīdz droši zinu, ka mani senči šajā zemē ir dzīvojuši vismaz 
kopš 18. gadsimta sākuma. Viņi satikās, sanākot no dažādām Latvijas pusēm, 
un es esmu pārliecināts, ka viņi visi mīlēja savu zemi, vēlējās ar to lepoties un 
darīja tās labā, ko nu varēja. 

Ja viņi visi no kaut kurienes noskatās manī un tajā, ko daru es, man šķiet 
– viņi varētu nebūt vīlušies. Bez bailēm par sevi un sadarītā sekām – bet 
precīzāk, šīs bailes pārvarot, - es daru savas zemes labā to, ko es varu. Cik ir 
manos spēkos un iespējās. Daru to, ko un kā uzskatu par labu un pareizu. 

Es labi zinu, ka tad, kad mēs aizejam, pēc mums paliek mūsu darbi – 
vienalga, vai runa būtu par valsts vadītāju, mežsargu vai grāmatu rakstītāju. 
Un tāpēc, ja es ko rakstu, es to daru pēc labākās sirdsapziņas. 

Nešaubos, ka šī ir ļoti sarūgtinoša grāmata ne tikai tās galvenajai varonei 
vien. Noteikti - arī daudziem cilvēkiem, kam Vairas Vīķes-Freibergas 
prezidentūras ārējais spožums nomācošajā ikdienā līdz šim gadiem ilgi ir devis 
vismaz kādu optimisma stariņu. 

Tiešām nezinu, ko tagad teiks mans bijušais klasesbiedrs, kuru satiku pēc 
gadiem ilgas neredzēšanās un kurš cita starpā ieminējās – viņš joprojām 
cienot eksprezidenti, īpaši jau, ja nākoties viņu salīdzinot ar nožēlojamo 
pēcteci Valsts prezidenta krēslā. 

Vēl vairāk. Atklāšu jums mazu noslēpumu: neraugoties uz to, ka nekad 
neesmu dzīvojis ilūzijās par valsts bijušo vadītāju, arī man bija patiesa šoka 
mirklis, - tad, kad saistībā ar „Liepājas vēja sakārtošanu” gaismā no jauna 



nākušie fakti lika domāt: manas valsts bijusī prezidente spēj nolaisties līdz 
sīkas blēdes līmenim. 

Bet visnepatīkamākā patiesība vienalga ir labāka par vissaldākajiem 
meliem. Kādreiz to teicās saprotam arī Vaira Vīķe-Freiberga, un man tiešām 
žēl šīs sievietes ar daudzējādā ziņā pietiekami traģisko likteni, kura, ikdienā 
klausoties pašas ambīciju balsī un galma tarakānu korī, sen aizmirsusi 
ieskatīties patiesībai acīs un tā vietā jebkuru netīkamu faktu, ko nav 
iespējams vienkārši ignorēt, mēģina nodēvēt par ķengām un apmelošanu.   

Bet caur to šis varas virtuves gadu stāsts tad arī ir īpaši pamācošs un 
brīdinošs. 

Un, protams, es no visas sirds ceru, ka grāmatas galvenajai varonei 
atvēlēti vēl daudzi gadi, kuru laikā viņa varbūt tomēr vēl spēs ieskatīties 
spogulī un paveikt kaut ko patiesi labu savai valstij un savai tautai. Jo uz kaut 
ko taču ir jācer, vai ne? 


