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«Oligarhu lieta»

kā propagandas un 

izrēķināšanās 

ierocis
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Sarunas, uz kuru pamata sākta 

«Oligarhu lieta»
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 04. līdz 06.oktobris 2010.gads

Kāpēc Kriminālprocess uzsākts pret:

 Aivaru Lembergu

 Aināru Šleseru

 Andri Ameriku

 Viesturu Silenieku

20.maijā 2011.gadā, nevis 2010.gada 

oktobrī?

 Pārkāpts Satversmes 91.pants
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2011.gada 17.maijs

Juraša raksts Strīķei

Kādu informāciju dod 

izmeklētājiem – izvēlas Jurašs, 

Strīķe



Nodarījuma juridiskā kvalifikācija
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 pēc Krimināllikuma: 318.p. 2.d., 323.p. 2.d., 326.p. 2.d.

*redakcijā uz 2010.gada oktobris

NAV:

1. Pierādījumu

2. Pamatotu aizdomu 

 Pārkāpts Satversmes 91. un 96.pants

Pants Kvalifikācija
Maksimālais 

sods*
Klasifikācija

320.p. 4.d. Kukuļa izspiešana, ko izdara 

valsts amatpersona, kas ieņem 

atbildīgu stāvokli

12 gadi Sevišķi smags

195.p. 3.d. Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu 

legalizācija

12 gadi Sevišķi smags
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Par nepamatotu juridisko 

kvalifikāciju –

NAV ATBILDĪBAS



No 12 gadiem cietumā līdz 5
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Apsūdzības paudējs Inkriminētās darbības 

apraksts

Maksimālais 

kriminālsods

“Cietušais”

1 2 3 4 5

1 2011.gada 17.maijs

KNAB OIN vadītāja J.Juraša 

raksts

KNAB priekšnieka vietniecei 

J.Strīķei

A.Lembergs organizēja kukuļa 

pieprasīšanu

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs 

2 2011.gada 20.maijs

KNAB izmeklētājas I.Kivlenieces 

lēmums par kriminālprocesa 

uzsākšanu

Atsaucas uz J.Juraša

informāciju

12 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

3 2011.gada 20.maijs

Kriminālprocesa virzītājas 

I.Kivlenieces uzziņa

A.Lembergs organizēja kukuļa 

pieprasīšanu.

V.Silenieks pieprasīja kukuli no 

A.Šlesera

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

4 2011.gada 20.maijs

izmeklētājas I.Kivlenieces 

ierosinājums iemeklēšanas 

tiesnesim R.Silakalnam par 

kratīšanu

Ventspils domes deputāts 

A.Lembergs pieprasīja kukuli

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs
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Apsūdzības paudējs Inkriminētās darbības apraksts Maksimālais 

kriminālsods

“Cietušais”

1 2 3 4 5

5 2011.gada 24.maijs

izmeklēšanas tiesneša 

R.Silakalna lēmums par 

kratīšanu

Valsts amatpersona A.Lembergs 

izdarījis kukuļa pieprasīšanu

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

6 2011.gada 4.augusts

KNAB izmeklētāja G.Bērziņa

nopratināšanas protokols

A.Lembergs organizējis kukuļa 

pieprasīšanu 

V.Silenieks pieprasīja kukuli

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

7 2012.gada 29.jūnijs

KNAB izmeklētājas 

I.Kivlenieces ierosinājums par 

kriminālprocesa sadalīšanu

Kukuli pieprasīja V.Silenieks, ko 

organizēja A.Lembergs

10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

8 2012.gada 6.jūlijs

Prokurora M.Lejas lēmums 

par krimināllietas sadalīšanu

A.Lembergs pieprasīja kukuli 10 gadi A.Šlesers,

Rīgas brīvostas 

valdes 

priekšsēdētājs

9 2015.gada 5.augusts

KNAB izmeklētājas 

I.Kivlenieces lēmums par 

personas atzīšanu par 

aizdomās turēto

A.Lembergs pieņēma A.Šlesera 

piedāvājumu, prettiesiski ietekmēja 

V.Silenieku kā rezultātā Andris Ameriks 

kļuva par Rīgas Brīvostas valdes 

priekšsēdētāju

5 gadi Rīgas Brīvostas 

pārvalde

Nav 320.p. 4.d.; 195.p. 3.d.



Kriminālprocess pret:
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 Andris Ameriks

 Ainārs Šlesers

 Aivars Lembergs

 Viesturs Silenieks

 Ralfs Kļaviņš

 Benita Krieviņa Sutora

 Flick Bertolt Martin

 Viesturs Koziols

Kur A.Šķēle? = Politika

Persona, pret kuru 

uzsākts kriminālprocess 

2011.gada 25.maijā



Kratīšana («neatliekama») pie A.Lemberga

18.12.20179 Aivars Lembergs
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Priekš kam vajadzīgs 

izmeklēšanas tiesneša 

institūts?



R.Silakalna lēmumi vienādi (1)

Kratīšana – A.Lembergs Kratīšana – SIA «Mediju nams»
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«lai atrastu un izņemtu:

1) dokumentāciju, kas 
saistīta ar līguma 

noslēgšanu starp Rīgas 

Brīvostu un SIA „Mediju 
nams”, kā arī informācijas 

nesējus un priekšmetus, 
kam var būt nozīme lietā 

saistībā ar ierosinājumā 

norādīto noziedzīgo 
nodarījumu,»

«lai atrastu un izņemtu: 

1) dokumentāciju, kas 
saistīta ar līguma 

noslēgšanu starp Rīgas 

Brīvostu un SIA „Mediju 
nams”, kā arī informācijas 

nesējus un priekšmetus, 
kam var būt nozīme lietā 

saistībā ar ierosinājumā 

norādīto noziedzīgo 
nodarījumu,»



R.Silakalna lēmumi vienādi (2)

Kratīšana – A.Lembergs Kratīšana – SIA «Mediju nams»
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«2) dokumentus, informācijas nesējus 

un priekšmetus, kas saistīti ar 

A.Šleseram pastarpināti (slēpti) 

piederošu, tai skaitā ārzonu 

(ārvalstu), uzņēmumu reģistrāciju, 
darījumiem un saistībām,

dokumentus un informācijas nesējus, 

kas var saturēt informāciju par 

amatpersonu izdarītiem 

noziedzīgiem nodarījumiem valsts 
institūciju dienestā un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

noziedzīgā kārtā iegūtu naudu, kā 

arī citus dokumentus un 

priekšmetus, kam ir vai var būt 
nozīme kriminālprocesā.»

«2) dokumentus, informācijas nesējus 

un priekšmetus, kas saistīti ar 

A.Šleseram pastarpināti (slēpti) 

piederošu, tai skaitā ārzonu 

(ārvalstu), uzņēmumu reģistrāciju, 
darījumiem un saistībām,

dokumentus un informācijas nesējus, 

kas var saturēt informāciju par 

amatpersonu izdarītiem 

noziedzīgiem nodarījumiem valsts 
institūciju dienestā un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

noziedzīgā kārtā iegūta naudu, kā 

arī citus dokumentus un 

priekšmetus, kam ir vai var būt 
nozīme kriminālprocesā.»
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24.-26.maijam 2011. gadā 
akceptēja 

KNAB’am veikt 48 kratīšanas

= Politisks šovs



2011.gada 26.maija protokols par 

kratīšanu SIA «Mediju nams»
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 «Pēc tam tiek veikta telpu pārmeklēšanas, kuras 
REZULTĀTĀ  ATRASTS:

Nr.

p.k.

Atrasto priekšmetu vai dokumentu nosaukums un sīks

apraksts – daudzums, mērs, svars un citas identificējošās

pazīmes

Atrašanas vieta un apstākļi,

kuras personas atbildībā

izņemtie objekti nodoti

1. Caurauklots Rīgas Brīvosta pārvaldē reģistrēts līgums Nr.R-15/11

„Par reklāmas izvietošanu” no 2011.gada 10.janvāra, kopā ar

pielikumiem, uz 7 lapām . Līgums SIA „Mediju nams” reģistrēts

2011.gada21.martā. Oriģināls.

A.Puče izsniedza brīvprātīgi

2. Caurauklots Rīgas Brīvosta pārvaldē reģistrēts līgums Nr.R-17/10

„Par reklāmas izvietošanu” no 2010.gada 10.februāra, kopā ar

pielikumiem, uz 8 lapām . Līgums SIA „Mediju nams” reģistrēts

2010.gada7.aprīlī. Oriģināls.

A.Puče izsniedza brīvprātīgi

3. Caurauklots Rīgas Brīvosta pārvaldē reģistrēts līgums Nr.R-46/08

„Par reklāmas izvietošanu” no 2008.gada 1.jūnija, kopā ar

pielikumiem, uz 8 lapām . Līgums SIA „Mediju nams” reģistrēts

2008.gadāNr.29. Reģistrēts reklāmas nodaļā. Oriģināls.

A.Puče izsniedza brīvprātīgi

4. Caurauklots Rīgas Brīvosta pārvaldē reģistrēts līgums Nr.R-7/09

„Sadarbības līgums” no 2009.gada 26.janvāra, kopā ar

pielikumiem, uz 6 lapām . Līgums SIA „Mediju nams” reģistrēts

2009.gadāNr.101. Reģistrēts Reklāmas nodaļā. Oriģināls.

A.Puče izsniedza brīvprātīgi»
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 Rīgas Brīvostas pārvaldei līgumi (nodomu protokoli,

bez summas) ar SIA «Mediju nams» bija vienmēr, 

sākot no 2000.gada

Kāpēc jākrata, ja līgumi ir brīvi pieejami?

1. Rīgas Brīvostas pārvaldē

2. SIA «Mediju nams»

Politbiznesa šovs, lai diskreditētu konkurentus!

Valsts nozagšana

 Pārkāpts Satversmes 89., 91., 96., 99., 100.pants



2011.g. 25., 26.maija kratīšanās (neatliekamas, 

steidzamas) izņemto pierādījumu apskates sākums 

(mēnešos)

1 gads 2 gadi 3 gadi 4 gadi 5 gadi

mēneši

18.12.2017Aivars Lembergs16
16



Noklausīšanās
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 Augstākā tiesa 35 reizes akceptējusi sarunu slepenas 
noklausīšanās

 Attiecībā tikai uz divām personām.
 A.Šlesers – Telefona – Pirmatnējais + 12 pagarinājumi

 A.Šlesers – Noklausīšanās - Pirmatnējais + 12 pagarinājumi

 R.Kļaviņš – Noklausīšanās - Pirmatnējais + 8 pagarinājumi

 Laika periodā no 2009.gada 6.februārim līdz 2011.gada 
6.martam - 25 mēnešus

 Kāds pamatojums noklausīties?

 Cietušās personas nedrīkst iepazīties

 Pārkāpts Satversmes 89., 92., 95., 96., 99., 100.pants
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Izpausts izmeklēšanas noslēpums

 Pārkāpts Satversmes 89., 91., 92., 95., 96., 99., 

100.pants
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Strīķe melo Latvijas sabiedrībai (1)
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 27.05.2011. KNAB Politisko organizāciju finansēšanas 
kontroles nodaļas raksts J.Strīķei par informācijas sniegšanu:

«[..] iepazīstoties ar Biroja [KNAB] 2011.gada 26.maijā sniegto 
informāciju plašsaziņas līdzekļiem, konstatēja, ka tajā ir norādīts 
[..]»

«Pierādījumi liecina, ka šī valsts amatpersona [B.Fliks], 
iespējams, ļaunprātīgi izmantojot savu ieņemamo amatu un 
dienesta stāvokli, noslēgusi akciju sabiedrības [AirBaltic vai Live 
Riga] vārdā visticamāk fiktīvus līgumus ar plašsaziņas līdzekļiem 
par reklāmas izvietošanu, faktiski nodrošinot Saeimas 
deputāta un viņa pārstāvēto politisko partiju 
popularizēšanu.»

« [..] lūdzam atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai sniegt Nodaļai 
visu Jūsu rīcībā esošo informāciju [..], kura pierāda, ka minētie 
naudas līdzekļi tika izmantoti partiju reklamēšanai.»



Strīķe melo Latvijas sabiedrībai (2)
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 31.05.2011. KNAB Izmeklēšanas nodaļas 

izmeklēšanas grupas dalībnieces atbilde:

«Gadījumos, ja pirmstiesas izmeklēšanas laikā 

kriminālprocesā Nr.16870000911 tiks konstatēti 

administratīvie pārkāpumi politisko partiju 

finansēšanā, Izmeklēšanas nodaļa Jūs informēs

papildus.»

Strīķe melo Latvijas sabiedrībai



Jurašs, Strīķe traucē, bremzē, novilcina 

izmeklēšanu
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Izmeklētāja

Kivleniece uzdod

KNAB nodaļas vadītājs 

Jurašs atbild

Atbildes ilgums 

(mēnešos)

2011.gada 25.maijā 2011.gada 14.novembrī 5,5 mēneši

2011.gada 16.augustā 2012.gada 21.augustā 12 mēneši

2012.gada 16.jūlijā 2014.gada 10.oktobrī 27 mēneši

2012.gada 20.septembris Nav sniegta atbilde

2013.gada 12.martā

izpildīt līdz 25.martam

2013.gada 19.maijā 2 mēneši

Juraša priekšniece – Strīķe

Kāpēc novilcina?

Zina: «Oligarhu lieta» nepamatota



Noziegumi pret valsti???
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 Tiesiskās palīdzības lūgums Norvēģijai
21.februāris 2014.gadā:

 «A.Šlesers mēģināja nodarboties ar mārketingu un 
Latvijas projektu popularizāciju ārzemju investoru vidū.»

 «A.Šlesers, iespējams, 2011.gada janvārī piedalījies 
tikšanās, kurā bijis D.Tramps.»

 «A.Šlesers aktīvi piedalījies un reklamējis Zaķusalas 
projektu aktuāliem investoriem, tai skaitā D.Trampam.»

Secinājums:

Noziedznieki – prezidenti, premjeri, ministri, pašvaldību 
vadītāji, LIAA utt.



Lumpenžurnāla «IR» publikācijas un citu 

pārpublikācijas – Politiska propaganda

BLEFS

 Nav veikta fonoskopiskā ekspertīze = nav 

autentiski
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 Saeimas kārtības ruļļa 150.pants -

«Atsevišķu likumdošanas 

uzdevumu veikšanai Saeima var 

izveidot speciālas komisijas.».

 Kādu likumdošanas uzdevumu 

veikšanai 

šī komisija ir izveidota?



Valsts nozagšana (1)
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 Zādzība:

 Krimināllikuma 175.pants – ir svešas 

kustamas mantas slepena vai atklāta 

nolaupīšana;

 K.Dišlers – Valsts:

 Tauta = kustama manta?

 Teritorija = kustama manta?

 Valsts vara = kustama manta?
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 Kad, kurš(i), kā, pie kādiem 
apstākļiem, kādu tautu, teritoriju, 
valsts varu nozaga?

 Nozagtā tauta, teritorija, valsts vara 
– kur atrodas?

 A.Judins neziņoja par noziedzīgu 
nodarījumu!

Valsts nozagšana (2)



Valsts nozagšana (3)

 Tiesību zinātnē nav tāda jēdziena

 Formulējumu pielieto Gebelss cīņā 

pret ebrejiem

 Politiskās propagandas sauklis
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Valsts nozagšana (4)

 Saeimas deputātus ievēl no politisko partiju 

sarakstiem

 Deputāts pamet partiju jānoliek 

mandāts,

jo vēlētāji balso par partiju

A.Judins nenoliek mandātu Valsts 

nozagšana
18.12.2017Aivars Lembergs28



Valsts nozagšana (5)

 A.Judins iniciē parlamentārās izmeklēšanas 

komisijas veidošanu ar mērķi:

1. Vadīt komisiju ar atalgojumu 1’300 EUR / 

mēnesī

2. Gānīt politiskos konkurentus

3. Reklamēt sevi

Valsts nozagšana

Likumīga, legāla, bet amorāla darbība
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Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu 

par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas

izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr. 16870000911
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Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūlija sēdē izveidojusi Parlamentārās izmeklēšanas 
komisiju par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti 
kriminālprocesā Nr. 16870000911, lai:

1) izvērtētu šajā lietā esošo informāciju par iespējamu valsts nozagšanu;

2) izvērtētu faktorus, kas noveda pie krimināllietas Nr. 16870000911 izbeigšanas pirmstiesas
izmeklēšanas stadijā;

3) pārbaudītu publiskajā telpā izskanējušās informācijas atbilstību krimināllietas Nr. 
16870000911 materiāliem;

4) izvērtētu saistībā ar krimināllietu Nr. 16870000911 izskanējušo informāciju par iespējamu 
valsts nacionālās drošības apdraudējumu un atsevišķu personu iespējamu darbību citu 
valstu interešu labā, tostarp iespējamu nelikumīgu uzturēšanās atļauju un citu dokumentu 
izsniegšanas ietekmēšanu, kā arī potenciālos riskus cilvēkiem un videi;

5) izvērtētu informāciju, kas norāda uz iespējamiem Satversmes pārkāpumiem un, 
iespējams, prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu informācijas 
līdzekļus.

Parlamentārās izmeklēšanas komisija tiek izveidota uz sešiem mēnešiem.

Saeimas priekšsēdētāja

I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 21. jūlijā



A.Judins:

18.12.2017Aivars Lembergs31

 «Prokuroram jābūt tādam, kas saskata 
nodarījuma pazīmes, reaģē, uztur apsūdzību, 
saskata noziegumus pat, ja nozieguma tur nav»

A.Judins, Saeimas deputāts, lsm.lv, 14.augusts, 2017

 «Vērtējot KNAB izmeklēšanas gaitu, kas 
nav novedusi pie lietas nodošanas tiesai, ...»

A.Judins, Saeimas deputāts, Diena.lv, 26.novembris.2017

= Latvijas Universitātes Juridisko zinātņu 
doktors A.Judins sapņo par totalitāru 
valsti



Paldies par uzmanību!

32 Aivars Lembergs 18.12.2017



Blefs “Rīdzenes sarunās” (1)
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 AirBaltic privatizācija

 Augulis – tieslietu ministrs

 ZZS esot gribējusi veidot valdību kopā ar 
“Saskaņu”

 ZZS deputātu kandidāti – saskaņieši

 Par “Saskaņu” valdībā
 Daudze – prezidenta kandidāts

 Urbanoviču par čekas priekšnieku

 Urbanovičs – Saeimas priekšsēdētājs

 Minerālmēslu termināļa atklāšana Rīgā

 Lembergs un “Diena”

 Apvienot un pakļaut sabiedriskos medijus 
(Ainārs Dimants, “PAR”)
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 Noklausās – vispārzināms fakts

 Dzīvē – pretēji sarunām

 Vīgantam nebija augstākās izglītības

 Londonas tiesu zaudēja O.Stepanovs (130 

milj.)

 Zatlera kukuļi

 Oligarhu lieta + Rīkojums Nr.2

 Varas nodalījums 

IZMEKLĒŠANA → UZRAUDZĪBA → 

APSŪDZĪBA → TIESA
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 Speciāli Lembergam veltītie kriminālprocesa likuma 
grozījumi`
 Prokurori neatbild par sensitīvu datu publiskošanu
 Iztiesāšanas stadijā prokurori turpina būt procesa virzītāji, 

jo vāc pierādījumus

???
 Prokurori vienādi advokātiem
 U.c.

 Čigāne. Drošības līdzeklis

 PIK. Panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu –
nosūtīt bez noziedzīga nodarījuma lietu uz tiesu 
(Politiskā pārliecība.)

 “Ir” īpašnieki prettiesiski nosaka medija saturu

Ločmele galvenā redaktore

Žurnālisti – Sprance, Ozoliņš, 
Raudseps, Burve-Rozīte, 
Jemberga

6 no 12 (50%)

ĪPAŠNIEK
I
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Kultūras ministrijas Valsts konkurss „Atbalsts 
medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai 

un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu 

valodā”

Projekti, kas saņēmuši VALSTS finansējumu:Finansējuma saņēmējs Kopējais

finansējuma apmērs (eiro)

T.sk. žurnālistu 

finansējums (eiro)

Žurnāls, portāls “IR”
AS «Cits medijs»

45 000 Ločmele – 8680

Sprance – 5570

Ozoliņš – 4200

Raudseps - 3360

“Nekā personīga”
“Melu teorija”

SIA Red Dot Media

70 000 Ģiga – 14 400

Krēvics – 4100

Pūpols – 3600

Krauze – 3600

Jaunalksne – 2100

VSIA «Latvijas Televīzija» 30 000 Rēders - 3020

Biedrība «Re:Baltica» 20 000 Spriņģe – 4954

Jemberga - 4411


