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Es apsolu, ka bijušās prokurores, bez vēsts pazudušās Birutas Lozes darbs par tiesu sistēmas 

korupcijas atmaskošanu turpināsies, es piekrītu visam, ko viņa saka par šo tiesu sistēmu un 

nelikumīgajiem spriedumiem, kas ir simtiem tūkstošu, kas atņēmuši cilvēkiem īpašumu, t. sk. 

naudu, ko tādā veidā spriest uzspiedusi LR Augstākā tiesa (AT). Cilvēkiem ir atņemta nauda, 

mājokļi, un viņi bijuši spiesti pamest savu Dzimteni, cilvēkiem ir safabricētas krimināllietas. 

Varam pacelt un izpētīt simtiem tūkstošu tiesas spriedumu, ar kuriem var pierādīt, ka tie ir nelikumīgi, t.i. 
pretēji tiesību principiem un cilvēktiesībām. Ir iespēja analizēt arī krimināllietu spriedumus, un varu pierādīt, 
ka arī no tiem liela daļa būs nelikumīgi. 

Būtu jānovērš, ka šīs civillietas un krimināllietas tiek iznīcinātas, jo ir pieņemti īsi to glabāšanas termiņi, un 
tad būs grūti, ko pierādīt. Šis režīms, kas valda Latvijā, nav demokrātija, bet anarhistiski totalitārs režīms. 

Tagad jāuzmanās Viloram Eihmanim, kurš, būdams gudrs cilvēks, ir visu ierakstījis un saglabājis. Tie, kas 
nogalināja Birutu Lozi, domāja, ka “tantīte beigta“ un viss beidzies, bet tā nebūs, es apsolu visu atmaskot, 
par ko šī sieviete un gudrā juriste cīnījās! 

Es apsolu, ka turpināšu to, ko darīja Biruta Loze, un atmaskošu šīs tiesu sistēmas korumpētību un 
nelikumīgos tiesu spriedumus, kas ir ļoti vienkārši izdarāms, tos izanalizējot. 

AT patvaļa ir aizgājusi tik tālu, ka pataisa melnu par baltu, viņiem ir sveši tiesību principi, cilvēktiesības, un 
viņi ir aizmirsuši, kādēļ vispār studējuši jurisprudenci, un viņiem ir pakalpiņi apgabaltiesās un rajona tiesās, 
ko varu pierādīt. Un varu arī pierādīt kā šī tiesu mafija darbojas. 

Es esmu ar Birutu Lozi vienā biedrībā, es piekrītu katram viņas vārdam, jo tā ir patiesība par Latvijas tiesu 
sistēmu, tikai man nav saprotams, kādēļ uz to nav reaģējuši ārvalstu eksperti. 

Latvijas tiesu sistēma ir korumpēta un melīga, un to es varu pierādīt, kaut vai analizējot tiesas spriedumus, ar 
kuriem cilvēkiem nelikumīgi atņemta un izspiesta nauda, atņemts īpašums, mājokļi, un cilvēkiem ir pat 
safabricētas krimināllietas, tādēļ, ka viņi nav vēlami valdošajai kliķei. 

Vilors Eihmanis ir visu ierakstījis un saglabājis, tā ka slepkavām joprojām ir jāuztraucas, ka viņi tiks 
atmaskoti. 

Zinot, kā izmeklē krimināllietas, esmu vairāk nekā pārliecināta, ka īpaši neviens necentīsies B. Lozi atrast. 

Tā ir parodija, kā tagad izmeklē sevišķi smagus noziegumus. No tādas policijas vispār nav jēgas, to es saku 
kā profesionāls izmeklētājs un varu to pierādīt. Es atbildu par katru savu vārdu. 

Ir vāja iekšējā drošība, un cilvēki nav aizsargāti, līdz ar ko vāja ir arī ārējā drošība. Nav profesionāļu, kas 
aizstāvētu mūsu Zemi un Cilvēkus, vai arī viņus vienkārši nostumj malā, kur darbojas mafija. 

Es varu tikai apstiprināt Birutas Lozes vārdus. Lielākā daļa spriedumu ir nelikumīgi un prettiesiski, pretēji 
cilvēktiesībām un tiesību principiem. Par to, ka es vērsu uz to uzmanību, par mani ņirgājās, safabricēja 
disciplinārlietas un izdzina no tiesas, lai gan es godprātīgi un taisnīgi strādāju. 



Uzpirktie mediji mani izblamēja un pat neiedziļinājās, par ko tad mani izmeta. Es gāju un runāju, bet par 
mani kolēģi pasmējās. Par šīm problēmām runāju arī Tiesnešu biedrībā, bet tur mani apklusināja, pārejot uz 
citu tēmu. 

Manus likumīgi uzrakstītos spriedumus apgabaltiesa atcēla un sagrieza ar kājām gaisā. Mani nevarēja 
ietekmēt, tad mani apmētāja ar dubļiem, meliem un izdzina no darba. Es piekrītu katram Birutas Lozes 
vārdam un turpināšu visu atmaskot, ja arī mani nenogalinās. 

Vai tiešām ārvalstu eksperti nav spējīgi iejaukties un atklāt, ka Latvijā nav demokrātija, bet vieni meli un 
izlikšanās, tas ir vienkārši pretīgi, kas notiek Latvijas tiesu sistēmā. 

Vienkāršiem cilvēkiem, kuri ar to nav saskārušies, grūti pat iedomāties. Mani kā nepaklausīgo, kā teica goda 
tiesnesis Gunārs Aigars, izdzina no darba. 

Tieši tā arī viņš teica LU Lielajā aulā konferencē, ka man kvalifikāciju nav iedevuši par nepaklausību – 
ATKLĀTI UN BEZKAUNĪGI, un šie blēži ir goda tiesneši! 

Ilgvaru Jaunģelži pēc varas ļaunprātīgas izmantošanas, bosinga un mobinga organizēšanas tieslietu ministrs 
arī paaugstināja amatā par visas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju. Vienkārši pretīgi! 

Arī es darba sākumā, kad nebija pieredzes, pieļāvu kļūdas, bet pēc tam, kad lēmu godprātīgi un neatkarīgi, 
tas nederēja valdošajiem un bija dažāda veida spiedieni, kuriem nepadevos, un tad ar mani izrēķinājās kā 
“nepaklausīgo“. 

 

Es, protams, nerakstīšu komentāros… 

Ko es gribu teikt Briķei? Ziniet, saskaroties ar tiesu sistēmu Latvijā, provocējot to un citādi, pārliecinājos, 
ka man ir taisnība, kas atbilda tam, ko sacīja mana intuīcija. Ka man ir saskarsme ar labi organizētu 
noziedznieku sistēmu. Šī sistēma ir sajūgta ar 4. maija komunistu un čekistu varas sistēmu politiskā nozīmē. 

Ja to uztver nopietni, nekas cits neatliek, kā atzīt, ka tiešām tā tas ir.  

Tad - kā rīkoties godīgam cilvēkam? 

 Vai Jūs, atklājot tieslietu sistēmas noziegumus, kaut ko varat mainīt? Tikai izsaukt uguni uz sevi.  

Atcerieties padomju laikus, tajos vienmēr atrada kādu peramo, ienaidnieku, lai iebaidītu citus. Domāju, ka 
daudzi ir iebaidīti. Bet bailes nav padomdevējs! Jūsu atklāsmes neko nedos sabiedrībai! Tā jau tāpat zina un 
saprot situāciju. Bēdīgākais, ka šos noziedzniekus NAV kam tiesāt un sodīt! Lai sagrautu šo sistēmu, 
nepietiek atklāt tās tiešo un apzināto, mērķtiecīgo un pabeigto noziedzību. 

Visticamāk, ir citi ceļi kā iznīcināt šo sistēmu, bet tie nav publiski apspriežami... 

Šodien. 
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2000. un 2005. gadā Saeima apstiprināja ģenerālprokurora amatā Jāni Maizīti. Viņa darbības desmit gadi 
sakrita ar laiku, kad vērienīgi turpinājās Latvijas izlaupīšana. Ja tic Dombura filmai “4. Maija Republika,” 
tad tika nozagts miljards, citi min vairāk. Maizītis kā ģenerālprokurors izrādījās bezspēcīgs un nevarīgs, lai 



to novērstu un vainīgos sauktu pie atbildības. Cena Latvijai bija briesmīga. Viņa profesionālā impotence bija 
acīmredzama, bet noteiktām aprindām pat ļoti izdevīga. (Lūdzu nepiesaukt dekoratīvo opozīciju 
Lembergam. Pret viņu vērsās vairāk toreizējais KNAB un Maizītis bija spiests piebalsot. Un sabotēja visu tā, 
ka Lembergs drīz tika izlaists un joprojām dara, ko darījis. Politisko varu vēl vairāk palielinājis.) 

2013. gadā Saeima amatā pārvēlēja vēl kādu sistēmas “ilgdzīvotāju” – Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru 
Rimšēviču. Bija labi zināma viņa atbildība un ietekme Latvijas finanšu sistēmā, tai skaitā banku uzraudzībā. 
Tomēr Saeimas deputāti kolektīvi nolēma pievērt acis uz faktu, ka Rimšēvičs bija finanšu sistēmas ļoti 
ietekmīga amatpersona tieši laikā, kad piedzīvojām dziļākās banku krīzes Latvijas vēsturē – Banka Baltija, 
Parex, Latvijas Krājbanka un tagad arī ABlv. 

Tie bija Rimšēviča ieteiktie cilvēki, kuri kontrolēja galveno banku uzraugu FKTK, un ārvalstu novērotāji 
vienmēr bija spiesti brīnīties, ko tad Rimšēvičs tur atkal ielicis un kādēļ kārtējā banka nogrimst? Kā tagad 
uzzinām – OECD vienu Rimšēviča aizbilstamo burtiski piespieda atcelt no amata kā galīgi nederīgu, lai 
neteiktu – kaitīgu. NA, Vienotība un citi acīmredzamo kārtējo reizi nolēma ignorēt. Latvijas vēlētājiem šis 
Saeimas lēmums – pārvēlēt Rimšēviču – izmaksājis nenormāli dārgi un sāpīgi. Kuras no varas partijām un 
deputātiem šobrīd uzņemas atbildību par lēmumu toreiz pievērt acis? Atgādinu – valstij šīs krīzes ir 
maksājušas desmitus, simtus miljonus. 

Saeima pārvēlēja vēlreiz SAB vadītāju Jāni Maizīti. Cilvēku, kurš faktiski ir galvenais atbildīgais par 
Latvijas un NATO noslēpumu sargāšanu mūsu valstī. Līdzīgi kā iepriekš – amatā viņš tika iebīdīts 
necaurspīdīgi, bez alternatīvām un nopietnas kritikas. Atkal – ignorējot daudzus smagus neatbildētus 
jautājumus, neizdarības.  

Atgādinu – mūsu valsts drošību Saeima šodien uzticēja cilvēkam, kurš jau gadiem ilgi ir demonstrējis 
kliedzošu nevarību. Tā ir atbildīga rīcība no Vienotības, NA un citu partiju puses? Kādu cenu mēs par to 
atkal maksāsim? Nekad agrāk Latvijā nav bijusi tik spēcīgi jūtama Kremļa elpa, un vai kāds ir atbildīgs par 
to, ka nekas nav pienācīgi izdarīts, lai to mazinātu vai novērstu? 

 


