
"Ko oligarhi Tev nestāsta" 
 

Izdevumā "Ko oligarhi Tev nestāsta" apkopoti gan žurnāla "Ir" raksti par Rīdzenes sarunu saturu, 
kas trīs turpinājumos publicēti j ūnij ā, gan pirmo reizi tiks nodrukāti politi ķa Aivara Lemberga 
sarunu atšifrējumi piln ā apjomā. Izdevums iznāk ar ziedotāju atbalstu - jau pirmaj ā dienā vietnē 
Projektubanka.lv redakcijai izdevās savākt nepieciešamo summu, bet divu nedēļu laikā 327 atbalstītāji 
kopumā saziedojuši 9180 eiro šim mērķim. 

 

«Rīdzenes sarunas tuvplānā parāda valsts nozagšanas shēmu - kā politiķi ietekmē medijus, lai skalotu 
cilvēkiem smadzenes un iegūtu varu, ko pēc tam izmanto savu kabatu pildīšanai uz visas sabiedrības 
rēķina,» uzskata žurnāla "Ir" galvenā redaktore Nellija Ločmele. «Savā simtgadē Latvija ir pelnījusi gudrus 
un godīgus lēmumu pieņēmējus, kas ciena mūsu valsti, nevis ciniskus shēmotājus, kas pieplok tai kā 
barotnei,» viņa turpina. «Neatkarīgu mediju uzdevums ir noskaidrot patiesību un sniegt sabiedrībai būtisku 
informāciju. Tāpēc redakcija no sirds pateicas visiem ziedotājiem, ar kuru atbalstu Rīdzenes sarunas darīsim 
zināmas iespējami daudziem cilvēkiem, lai katrs pats var vērtēt amatpersonu vārdus un rīcību.» 

Žurnāls "Ir" jūnijā publiskoja viesnīcā Rīdzene notikušās sarunas, kurās Ainārs Šlesers, Aivars Lembergs un 
citas ietekmīgas amatpersonas kārtoja biznesa un politikas lietas. KNAB no 2009. līdz 2011. gadam veica šo 
sarunu noklausīšanos un izmantoja tās par pamatu «oligarhu lietai», kuras sākšana 2011. gadā satricināja 
politisko eliti un deva sabiedrībai cerību, ka amatpersonu iespējamie noziegumi tiks izmeklēti. Pērn šī 
krimināllieta tika izbeigta pat nenonākot tiesā, bet daudzus Latvijā ir satriecis savtīgais un rupjais veids, 
kādā politbiznesmeņi izmantojuši varu. 

27. jūlij ā "Ir" nogādās izdevumu "Ko oligarhi Tev nestāsta" personīgi visiem Saeimas deputātiem. No 31. 
jūlija tas būs pieejams preses tirdzniecības vietās visā Latvijā, bet augustā to saņems 1739 Latvijas 
bibliotēkas un 119 novadu domes. 

 
«Ir» atrod ostas zemi, par kuru Dūklava kompanjoni gribēja «15 ļimončikus» 
    

Žurnālam Ir izdevies identificēt zemes īpašumu ostas teritorijā, kura pārdošanai zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs (ZZS) viesnīcā Rīdzene 2010. gadā lūdza toreizējā Rīgas vicemēra Aināra Šlesera atbalstu, norādot, 
ka pats ir 10% līdzīpašnieks un kompanjoni no pircēja vēlētos «15 ļimončikus». Ir atrada īpašumu pēc 
pazīmēm, kuras Dūklavs sarunā minēja Šleseram. 

Ir noskaidroja, ka šis ostas zemes īpašums pastarpināti caur divām firmām pieder Latvijas Gāzes (LG) 
valdes loceklim Gintam Freibergam un kādai Līgai Bergai. 

Lūgts apstiprināt savu saistību ar šo zemi, ministrs Dūklavs šonedēļ turpināja noliegt slēptas īpašumtiesības, 
taču atzina, ka viņu ar Bergu ģimenes locekļiem vieno senas personiskas saites, kas joprojām ir aktuālas. 

Īpašums atrodas Daugavas kreisajā krastā netālu no Latvijas Propāna gāzes eksporta bāzes - tie ir divi zemes 
gabali kopumā astoņu hektāru platībā, kas no 2005. gada pieder firmai Krēmeri 2005. Kopš 2008. gada šī 
firma pilnībā pieder uzņēmumam Vilandres, kuras īpašnieki vienādās daļās savukārt ir LG valdes loceklis 
Gints Freibergs un Līga Berga, bet valdes locekle abās firmās ir Līgas meita, 1982. gadā dzimusī Elīna 
Berga. 

Ir pirmdien klātienē sastapa Dūklavu valdības ēkā, lai gūtu apstiprinājumu viņa saiknei ar šo zemes 
īpašumu, taču ministrs strupi aprāva sarunu. «Neesmu interesējies, kas kam pieder, kādi zemes gabali 
pieder... Par šiem jautājumiem mēs nediskutēsim.» Uz jautājumu, vai Berga slēpj viņa īpašumtiesības, 
Dūklavs sacīja: «Manus īpašumus neviens nekādos laikos nav slēpis, jo man tādu īpašumu vienkārši nav.» 
Jautāts, vai mēģinājis izmantot savus politiskos sakarus, lai palīdzētu notirgot ostas zemi, ministrs atkārtoti 
paziņoja, ka uz šiem jautājumiem neatbildēs. 

 

Plašāka informācija par «oligarhu lietu»: http://www.irlv.lv/ridzenessarunas 


