
Ko par Guseļņikova un Rimšēviča “sadursmi” saka abu 

bijušais sabiedrotais? 

 

Avots: Žurnāla “ir” portāls  

 

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs kā nepatiesus noraidījis “Norvik bankas” īpašnieka Grigorija 
Guseļņikova asos pārmetumus par gadiem ilgu kukuļu izspiešanu, savukārt norādot uz Guseļņikova sen plānotu 
diskreditēšanas operāciju pret Latvijas valsti. 

Uz žurnālistu jautājumu, kāpēc tad Latvijas valsts savulaik atļāvusi tik apšaubāmai personai iegādāties banku un 
ilgstoši tās padomē strādājis arī bijušais Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Andris Ruselis, Rimšēvičs preses 
konferencē otrdien skaidroja — Guseļņikovam «patīk piesaistīt odiozus cilvēkus». Viņš padomē esot sapulcinājis 
iespaidīgu personu buķeti, lai «nopakotu» sevi un iebiedētu Latviju nevērsties pret šo banku, skaidroja Rimšēvičs. 

“Norvik bankas” padomē tiešām darbojas divas prominences — nupat februārī tai pievienojās bijušais NATO 
ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens, bet kopš pērnā gada jūnija padomes loceklis ir bijušais Vācijas 
Federālā izlūkdienesta vadītājs Augusts Hannings. 

Savukārt ar šā gada 5. februāri darbu padomē atstājis Andris Ruselis, kurš tajā sāka darboties 2014. gada jūlijā — 
drīz pēc tam, kad “Norvik banku” iegādājās Guseļņikovs. Ruselim ir plaša pieredze banku sektorā. 
Deviņdesmitajos gados viņš vadīja “Zemes banku”, kas vēlāk apvienojās ar “Hansabanku”, bet no 2002. gada 
divus termiņus pēc kārtas bija Latvijas Bankas viceprezidents, strādājot vienā komandā ar bankas vadītāju Ilmāru 
Rimšēviču. 

Kāpēc Ruselis tagad atstājis “Norvik banku”, kas vērsusies pret Latviju starptautiskā šķīrējtiesā un izteikusi ļoti 
skarbus pārmetumus par ilgstošu korupciju Latvijas Bankā? 

Ruselis telefonsarunā “Ir” skaidroja, ka patiesībā nav bankas padomi pametis šomēnes — tā pārvēlēta jau pērn 
oktobrī, tikai izmaiņu oficiāla reģistrēšana prasījusi laiku. “Visu, kas tagad notiek ap “Norvik banku” un 
Rimšēviču, es uzzinu, skatoties “Nekā personīga” un lasot portālu “Delfi”, nekādus jaunumus vairāk nezinu,” viņš 
noliedza saikni ar pašreiz uzliesmojušo skandālu. Ruselis nevēlējās komentēt, vai viņa aiziešana no padomes 
bijusi paša vai bankas iniciatīva. Pašlaik viņš esot veselības uzlabošanas atvaļinājumā, kāds reizēm esot vajadzīgs 
cilvēkam pēc sešdesmit. 

Ruselis ilgstoši strādājis tandēmā ar Rimšēviču un tagad vairākus gadus sadarbojies ar Guseļņikovu, taču uz 
jautājumu, kurai no abām konflikta pusēm drīzāk var ticēt, viņš nevēlējās skaidri atbildēt. “Būs tiesvedība, 
pagaidīsim. Es saprotu jautājuma dziļāko jēgu, bet domāju — lai Temīda spriež taisno tiesu.” Atzīstot, ka lietā 
valda ļoti lielas neskaidrības, viņš sacīja: “Noticiet, es tiešām neesmu tā persona, kas varētu ieviest šajā putrā 
lielāku skaidrību.” 

Uz jautājumu, vai Ruselis kā ilggadējs vadošs Latvijas Bankas darbinieks pieļauj, ka tās amatpersonas ņēmušas 
kukuļus, viņš pēc pauzes sacīja: “Nu, ja jūs man tā jautājat, tad es īsi atbildu: nē, nepieļauju.” Vai tātad viņam nav 
zināms, ka Ilmārs Rimšēvičs būtu Latvijas Bankas prezidenta amatā prasījis vai ņēmis kukuļus, kā tagad apgalvo 
Guseļņikovs? “Teikšu pavisam īsi: nē, nav zināms.” 



Preses konferencē, pamatojot savu lēmumu neatstāt Latvijas Bankas prezidenta amatu, Ilmārs Rimšēvičs stāstīja, 
ka pašlaik saņem lielu atbalstu no dažādiem cilvēkiem — gan nepazīstamiem, gan pazīstamiem. Vai arī Ruselis ir 
zvanījis Rimšēvičam, lai izteiktu atbalstu? “Ziniet, tas man atgādina to, kā Brežņeva laikos kāzās sūtīja 
telegrammas,” atbild Ruselis un iesmejas. “Es atļaušu jums viņam piezvanīt, teiksim tā.” 

 


