
EIRO TEMĪDA komentārs 

 

Komjaunietis Andris Ruselis kopā ar komjaunieti Haraldu Volodko izputināja Zemes banku par ko 
Pārdaugavas bandīti uzaicināja Volodko novest līdz bankrotam tiem piederošo “Olimpiju”, bet Ruseli čeka 
ielika par komjaunieša Rimševiča vietnieku. Komjaunietis Vovka Kuļiks izputināja RKB, komjaunietis 
Ēriks Kaže banku “Daugava”. Lavents kaut arī nebija komjaunatnes kadru darbinieks, tomēr bija aktīvists, 
kurš palīdzēja milicijai cīnīties pret farcovčikiem un valūtas spekulantiem. Karginam, starp citu, arī 
komjaunatnes darboņa noziedzīgā pagātne, kas viņam deva iespēju tikt pie pirmā miljona. 
Mans secinājums: tik sensitīvām nozarēm, kā finanses, lielgabala šāviena attālumā nedrīkst pielaist īpatņus 
ar partijas, komjaunatnes, milicijas, tiesneša, prokurora, čekista noziedzīgo pagātni, kā arī ienaidnieku valstu 
un noziedznieku tautu pārstāvjus. 

Tik daudz dīvainību kādas personas nopratināšanas sakarā – vēl nav piedzīvots…. 

 Aizdomās turētā statusu nosaka brīdī, kad, balstoties uz pierādījumiem, ir pamats pieņēmumam(!), ka 
persona varēja izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Šis statuss nav apsūdzība, kura jau(!) apgalvo, ka noziegums 
ir noticis, lūgts komentēt aizdomās par kukuļņemšanu turētā Latvijas Bankas (LB) prezidenta Ilmāra 
Rimševiča izteikumus par krimināllietas pasūtījuma raksturu, žurnālistiem sacīja ģenerālprokurors Ēriks 
Kalnmeiers.”  

Masu mediji putrojas ziņojot par notiekošo – vieni runā/raksta par aizdomās turētā statusu, citi jau par 
krimināllietu, vēl kāds par kriminālprocesu un šo “putru”, pārtulkojot angļu valodā, nekavējoši palaiž 
tīmeklī, lai informētu pasauli…pēc tam brīnās, kā tiek grauta valsts reputācija…. 
Līdz šim pret aizdomās turēto ierosina kriminālprocesu, kura laikā notiek izmeklēšanas darbības, kuru 
rezultātā nonāk līdz krimināllietas ierosināšanai ar apsūdzības uzrādīšanu vai kriminālprocesa izbeigšanas… 

Ja mums tiek stāstīts, ka bankas prezidents aizturēts par sendienās veiktām nelikumīgām darbībām, kas 
pēkšņi notika, lai nopratināšanu pārvērstu par šovu, nerēķinoties, kādu iespaidu tā radīs gan Latvijā, Eiropā, 
visā pasaulē, jo tā nav kaimiņjankas aizturēšana, tā ir pietiekami augsta persona Eiropas savienības 
līmenī…. 

Ja tiesībsargājošās iestādes, un kā mēs vakar uzzinām – par šo šovu bija informēts arī ministru prezidents 
Kučinskis, izlēma rīkoties tik krasi – atliek secināt – aizdomās turētais gatavojās noslēpt līķi, kādu nogalināt, 
pārvest noslēptos miljonus zem citas egles… 

Piedodiet, neticu!…. 

 


