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„Krimināltiesas un civillietu tiesas ir nobriedušākas (..), tur strādā nobrieduši ļaudis, 
nostiprinājusies laba prakse, visi zina, ko var darīt, bet ko nedrīkst.”

Advokāts Andris Grūtups 
(„MK–Latvija”, 2007. gada 13. jūnijā)

„Mēs jau tā... Gūtupa kungs jau izdomājis, kāds būs tiesnesis šajā lietā. Tā ka tur 
varēs jau visu sākt... Tiklīdz viss būs gatavs.”

Zigmunds Kastiņš, viens no šīs grāmatas varoņiem

„Žēl, bet šis tabu – nedarīt pāri advokātiem – Latvijā tiek pārkāpts. To, kas jau ir noti-
cis, nevar padarīt par nebijušu, bet vismaz turpmāk vajadzētu no tā izvairīties. Pretējā 
gadījumā sabiedrību var uzspridzināt. (..) Mani satrauc tas, ka Latvija atkal atgriežas 
represiju laikmetā. Aresti, apsūdzības, cietums...”

Advokāts Andris Grūtups
(„Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, 2007. gada 12. aprīlī)
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Priekšvārds

Domāju, ka nekļūdīšos, ja apgalvošu – neko tādu lasīt mūslaiku Latvijā vēl nav bijis 
iespējas. Nojautuši mēs to visu, protams, esam jau sen – tas, ka laiku pa laikam sīkas 
nepatikšanas par „neētisku rīcību” gadās kādam tiesu sistēmas pārstāvim, ir tikai aisberga 
redzamā daļa. Bet te vairs nav runa par nojautām vien.

Par ko tad ir šī grāmata un kas tad tajā notiek? Pirmkārt, ir daži galvenie varoņi – 
advokāts Arnis Gūtups un viņa uzticamie ieroču nesēji Ersens Kalviņš, Endijs Vēvers 
un Zigmunds Kastiņš, kuri visi uz nebēdu runā pa telefonu. Savukārt „vada” otrā galā ir 
ļaudis, kuru runātais ar grāmatas galvenajiem varoņiem liek domāt par viņu atrašanos ļoti 
augstos un atbildīgos amatos Ģenerālprokuratūrā, Saeimā, valdībā, Privatizācijas aģentūrā 
un pirmām kārtām jau visos mūsu tiesu sistēmas līmeņos – no Augstākās tiesas „spices” 
līdz rajonu tiesām.

Sarunu tēmas ir... nu, teiksim, interesantas. Tiek „bīdīti” maksātnespējīgu uzņēmumu 
administratori un „zāģēta” Satversmes tiesa, organizēti Triju Zvaigžņu ordeņi un „izdomāti” 
pareizie tiesneši pareizajām prāvām, nēsātas „vienības” un pazīstamai augstai valsts amat-
personai aizdoti mistiski „300”, „sakārtota” ieroča nēsāšana „izņēmuma kārtībā”, rīkota, 
iespējams, Andra Šķēles un Aivara Lemberga tikšanās, pārrunātas „zāles” lietošanas sekas 
un superaugstā valsts amatā esošas „Tantes” nevēlēšanās ar pienācīgo izpratni izturēties 
pret valsts īstajiem saimniekiem. Un, protams, regulāri tiek pieminēts, ka šī nu noteikti nav 
telefona saruna.

Visbiežāk šo nepieciešamību piemin grāmatas galvenais varonis – advokāts Arnis 
Gūtups. Ja precīzi – dažādās formās kopā aptuveni sešdesmit reižu (!). Taču īsti viņam 
neizdodas – sarunu biedru ir tik daudz, tēmas ir tik dažādas, ka āža kāja vienalga lien uz 
āru un tiesāšanās Gūtupa un viņa līdzīgo gaumē aizvien mazāk izskatās pēc mākslas, bet 
aizvien vairāk – vienkārši pēc ķēķa. 

Lūk, kāda persona – ka tik ne kāds zināms prokurors? – Gūtupa kungam ziņo, ka 
„ienāca viena liela kļauza no Mazā Napoleona par Bārdu! Ar lielu kaudzi materiālu. Vai 
tevi var šī kļauza ieinteresēt? Es tev viņu varētu piespēlēt”. Lūk, ar kādu sievieti – ka tik 
ne ar zināmu tiesnesi? – puspajokam tiek pārspriests, ka viņas vīram par Gūtupa kunga 
atsūtītajām smaržām labāk neko nevajadzētu zināt. Lūk, kādam cilvēkam skaidri un gaiši 
tiek pateikts: „Jums ir jāiet pie tiesneša, un viņš jūs iecels par administratoru!”, bet vēl ci-
tam – ka tik ne atkal tiesnesim? – Gūtupa kungs pieklājīgi ieminas: „Gribu atnākt pie tevis 
kaut kā ar savu kafiju iedzert kafiju...”

Un tas nav viss. Daudzi sarunu biedri – ka tik ne dažādu līmeņu tiesneši? – Gūtupam un 
viņa palīgiem atskaitās, informē par jaunumiem („Žagata te tādu jaunumu atnesa...” ziņo 
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viens no viņiem) un ir gatavi jebkurā izdevīgā laikā sagaidīt ciemos vai „uz tējiņu” ieras-
ties paši. Dialogos ar šiem atsaucīgajiem telefonsarunu biedriem tiek izspēlēti gaidāmi 
tiesas procesi, pat diktēti tiesas spriedumi, jā, arī lūgti un saņemti noderīgi padomi un vēl 
noderīgāka informācija. 

Turklāt arī šiem sarunu biedriem – ja nu tiesnešiem un prokuroriem? – pat telefonsarunās 
parādās savas nelielās praktiskās vajadzības. Viens vienkārši grib atnākt ciemos – 
„pakonsultēties par kādu jautājumu”, citiem znots grib reģistrēt individuālo uzņēmumu 
vai meklē darbu, vēl kāds patraucē ar pavisam traģisku zvanu: “Arni, man ir briesmīgas 
nepatikšanas! Saproti, man nospēra vienīgo, kura man bija, automašīnu pagājušo svētdien 
– „Audi” simto! Es palaidu visur... Visus mūsu advokātus! Lūk, tu esi pēdējais praktiski. 
Palaidu un... Nu ņi figa! Nu, kaut vai to naudu atgriezt! Kādu ceturto daļu...”

Nav brīnums, ka citiem lūdzējiem un interesentiem, kam svarīgs labvēlīgs tie-
sas spriedums, grāmatas galvenie varoņi parasti atbild – jā, ir „iespējas tur kaut ko” 
un „mēs tur varēsim palīdzēt”. Tikai paretam Gūtupa kungs vai viņa palīgi no kāda, 
iespējams, „provinciāla”, lietu būtību neizprotoša tiesneša saņem „nepieklājīgu” atbildi 
– nu, piemēram, šādu: „Jūs varat atbraukt un iesniegt papildinājumu, bet runāt... Mēs ar 
jums nerunāsim. Procesā runāsim!” Un šādos gadījumos klientam tiek skumīgi ziņots: 
„Apgabaltiesā viss aizgāja pašplūsmā...”

Tiesa, ne jau par tiesu lietām vien runā šīs grāmatas varoņi. Reizēm viņi atklāti lielās: 
„Es piekritu – lai prokuratūra to Karginu pagaidām neizsauc,” kādā sarunā paziņo pats 
Gūtups. Reizēm viņi atklāj lielās politikas īpatnības: „Ja viņš tā kritiski nepārvērtēs savu 
diskutēšanas manieri, tad, zini, kā... Andris viņam jau piedraudēja: „Tu būsi pirmais, ko 
izmetīs!”” – grāmatas galvenais varonis atstāsta kādu „Tautas partijas ierindas biedra” un 
Edmunda Krastiņa sarunu. 

Reizēm viņi atklāj patiesos kādu šķietami cildenu pasākumu organizētājus – kā šķiet, 
Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanai visiem bijušajiem Neatkarības deklarācijas pieņēmējiem 
„kājas aug” Andra Šķēles birojā un advokāta Gūtupa birojā... „Vārda brālis šodien ieteica 
tādu variantu...” – ar norādi uz to pašu „ierindas biedru” kādā sarunā ieminas kāds grāmatā 
figurējošs Jānis Skastņš – vai tik ne toreizējais LR ģenerālprokurors? Savukārt kāds Juris 
Lindgrēns – vai tik ne izbijis politiķis? – uzstājīgi apgalvo, ka „es varu būt ne sliktākais no 
Lielā cilvēkiem”.

Interesanti un pamācoši, kā grāmatas galvenais varonis savas „lietu sakārtošanas” 
spējas demonstrē ne tikai tieslietu jomā vien. Dēlam atņemtas autovadītāja tiesības? To 
taču iespējams „sakārtot”, jo policija ir druscīt parādā. Kāpēc transformatorus ierīkot par 
savu naudu, ja to iespējams izdarīt par „Latvenergo” līdzekļiem? Un – atkal tiek iedarbināti 
vajadzīgie ļaudis. Mainījušās atbildīgas amatpersonas? Nekas, „kā nebūt vienosimies arī 
ar jauno cilvēku”. 

Kādam opusam nepieciešama informācija no arhīviem, kuras meklēšanai pašam būtu 
nepieciešams pamatīgs, netīkams, sevi cienošajam Gūtupa kungam nepiedienīgs darbs? 
Bet var taču „palūgt” pameklēt faktus kādam, iespējams, vēstures zinātņu doktoram. Un 
vēl – kā jau tiesāšanās „mākslas” praktiķim Latvijā pienākas – var vieniem zvanītājiem 
pārliecinoši apliecināt, ka lieta nav paņemta, bet otriem nekavējoties piedāvāties šo lietu 
paņemt; var līdzjūtīgi uzklausīt cilvēka problēmu stāstu – un pēc tam nekavējoties darīt 
visu, lai šo problēmu kļūtu vēl vairāk...

***
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Tiktāl – par interesanto. Bet ko šī grāmata mums liks ņemt vērā pēc tās izlasīšanas? 
Manuprāt, pirmais, varbūt ne tik būtiskais atklājums – telefonsarunu noklausīšanās mūsu 
valstī acīmredzot notiek ne jau tikai laiku pa laikam, ne jau tikai īpaši svarīgos gadījumos. 
Šajā gadījumā – protams, ja runa tiešām ir par autentiskiem sarunu ierakstiem – rodas 
iespaids, ka vesels advokātu birojs ir rūpīgi noklausīts faktiski diendienā pusotra gada 
garumā.

Es gan neesmu dzirdējis šo sarunu ierakstus, bet pieļauju, ka tos ir klausījies šīs grāmatas 
autors un ka tie – nu, katram gadījumam – ir viņa rīcībā. Toties nez vai kļūdīšos, apgal-
vojot, ka pats savām acīm esmu redzējis, iespējams, tieši šo sarunu rakstisko atšifrējumu 
– turklāt, kas interesanti, nevis vienkāršu atšifrējumu, bet tā krievisku tulkojumu uz, šķiet, 
tūkstošiem lappušu datorrakstā.

Tāpēc varu ne tikai pieļaut, ka šie ieraksti acīmredzot joprojām tiek rūpīgi uzglabāti 
pie ļaudīm, kas varēja atļauties šādu apjomīgu – un dārgu – izspiegošanas operāciju. Šķiet, 
varu arī izdarīt pieņēmumu par to, kuri mūsu valstī varētu būt tie ļaudis, kam ir bijuši 
atbilstoši resursi šādiem pasākumiem, bet nav bijis pietiekamas vēlmes ar to rezultātiem 
iepazīties latviešu valodā.

Otrais secinājums – jau nopietnāks. Sarunas ir datētas ar 1998.–2000. gadu, un vismaz 
manā izpratnē tas nozīmē: bail pat iedomāties, cik reizes kopš ierakstu izdarīšanas attiecīgi 
fragmenti no tiem varētu būt izvilkti dienas gaismā, lai ierakstīšanas pasūtītāji vajadzības 
gadījumā paspaidītu attiecīgo tiesnesi vai prokuroru, kurš, spriežot pēc ierakstiem, 
acīmredzami atrodas gana tuvās – ļoti iespējams, pārāk tuvās, lai saglabātu neatkarību un 
objektivitāti – attiecībās ar šo sarunu galveno varoni. Galu galā – ir taču tik jauki zināt, 
ka tev plauktā vai seifā stāv bariņa tiesnešu, prokuroru un citu tiesībsargu, arī politiķu un 
avīžnieku liktenis...

Un trešais secinājums – par pašu varoni un šīm sarunām kopā. Atzīšos – līdz šim es 
tomēr nebiju domājis, ka mūsu valstī mūsdienās var pastāvēt šāds te – šo sarunu iezīmēts 
apjomīgs tīmeklis, kura dažādās malās ar dažādām saitēm (gan draudzības, gan pazīšanās, 
gan, iespējams, kaut kā vairāk) „piestiprināti” desmiti, varbūt pat daudzi desmiti dažāda 
līmeņa tiesnešu, prokuroru un citu amatpersonu. Bet vidū – „praktiskās tiesāšanās” 
speciālists, kurš ar vienu „meiteni” no tiesas spēj kaut ko sarunāt, otrai kaut ko uzdāvināt, 
pie vieniem tiesnešiem doties „paciemoties”, bet citus jau pieņemt pats savā rezidencē. 

Tāpat atzīšos – pēc šīs grāmatas izlasīšanas mani tiešām pārņem nelielas šausmas, zi-
not: agri vai vēlu kā katram šīs valsts pilsonim man var nākties doties uz kādu Latvi-
jas Republikas tiesu iestādi, puslīdz droši zinot, ka arī pirms manas tiesas sēdes var būt 
notikuši telefona zvani, „konsultēšanās”, „aiziešanas ciemos uz kafiju ar savu kafiju” un 
pēc vārdiem „šī nav telefona saruna” sekojusi „motivēšana”... Viss – tieši tā, kā aprakstīts 
šajā grāmatā. Un... tā tas var būt katram no jums, kurš nav vai nevēlas būt „tiesāšanās kā 
ķēķa” sastāvdaļa.

Pieļauju – būs daudzi lasītāji, kuri taujās pēc sarunu ierakstos figurējošo tiesnešu, proku-
roru un citu amatpersonu īstajiem vārdiem, kas grāmatā acīmredzami ir būtiski mainīti, 
vai ar interesi zīlēs – nez kad gan autors tos varētu atklāt? Taču domāju, ka nekļūdīšos, 
apgalvojot – esmu pārliecināts, ka no grāmatas autora tālāk šie ieraksti neaizies nekad un 
nekur. Kaut vai tāpēc, ka, būtu viņš citāda rakstura cilvēks, sen būtu ar šiem ierakstiem 
aizgājis no kāda kaut ko „palūgt” – nevis publicējis visu, kā stāv, turklāt vēl ļaujot sarunu 
dalībniekiem pieteikties pašiem – ja nu, kazi, kādam sirdsapziņa ierunājas...
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Visbeidzot, varu atzīt, cik patiesi un nudien no visas sirds apskaužu visus jaunos ju-
ristus, kuru rokās nonāk šī grāmata: kur gan vēl atrast labāku praktisko pamācību apko-
pojumu – kā rīkoties, kā sarunāties, kā atrast un „sakārtot” pareizo tiesnesi, kā iegūt un 
īstenot savu varu mūsdienu tiesiskajā valstī, kur tiesāšanās, kā redzams, pirmām kārtām ir 
nevis māksla, bet ķēķis. Un, kazi, pēc iepazīšanās ar šo grāmatu brīvi izvēlēties – būt par 
šīs sistēmas sastāvdaļu vai tomēr strādāt tādas Latvijas vārdā, kur Gūtupi, cerams, ar laiku 
iznīks kopā ar saviem ķēķiem.

Jā, un vēl interesanti – kas būs tie, kas klausīsies galveno varoņu iespējamos prototipus, 
kad viņi metīsies telefoniski apspriest grāmatas saturu...

Lato Lapsa
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Izdevēja priekšvārds

Jāņa Brūkleņa grāmata „Tiesāšanās kā ķēķis: advokāta Gūtupa „sakārtošanas” receptes” 
lasītājam var radīt virkni jautājumu par tajā minētajām personām.

Pats autors gan ir kategoriski paziņojis, ka visi vārdi, uzvārdi, amatpersonu posteņi, 
iestāžu un uzņēmumu nosaukumi šajā grāmatā ir izdomāti, bet jebkāda sakritība ar reāli 
eksistējošām personām un nosaukumiem ir tikai nejauša sakritība.

Savukārt mums kā šīs grāmatas izdevējam ir radusies vesela virkne jautājumu. Īpaši 
uzsvēršu, ka tie ir tikai mūsu personiskie jautājumi, kas radušies nevis uz grāmatas teksta, 
bet personiskās pieredzes pamata. Lūk, šie jautājumi.

Par grāmatas galvenajiem varoņiem
Vai nevarētu būt, ka Arnis Gūtups ir advokāts Andris Grūtups?
Vai nevarētu būt, ka Alvis Alliņš ir zvērināts advokāts, bijušais Andra Grūtupa advokātu 

biroja darbinieks Aldis Alliks?
Vai nevarētu būt, ka Ersens Kalviņš ir zvērināts advokāts, Andra Grūtupa advokātu 

biroja darbinieks Erlens Kalniņš?
Vai nevarētu būt, ka Zigmunds Kastiņš ir zvērināts advokāts, bijušais Andra Grūtupa 

advokātu biroja darbinieks Zigurds Krastiņš?
Vai nevarētu būt, ka Endijs Vēvers ir zvērināts advokāts, Andra Grūtupa advokātu bi-

roja darbinieks Elvijs Vēbers?

Par grāmatas varoņiem, kas varētu būt arī bijušie un pašreizējie tiesneši
Vai nevarētu būt, ka Guntars Aivars ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 

priekšsēdētājs Gunārs Aigars?
Vai nevarētu būt, ka Alfs Būvmanis ir Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs 

Alfs Baumanis?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Basovičs ir Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Jānis Bazevičs?
Vai nevarētu būt, ka Dina Būma ir Cēsu rajona tiesas tiesnese Dace Blūma?
Vai nevarētu būt, ka Anta Priede ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese 

Anda Briede?
Vai nevarētu būt, ka Venta Carule ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas ties-

nese Vanda Cīrule?
Vai nevarētu būt, ka Anda Čarnovska ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 

tiesnese Anita Čerņavska?
Vai nevarētu būt, ka Ojārs Driks ir LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 

senators Ojārs Druks–Jaunzemis?
Vai nevarētu būt, ka Mārcis Dedelis ir bijušais LR Augstākās tiesas senators, Civillietu 

departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis?
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Vai nevarētu būt, ka Juris Frimanis ir Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Freimanis?
Vai nevarētu būt, ka Velta Gaidīte ir Rīgas Centra rajona tiesas priekšsēdētāja Velga 

Gailīte?
Vai nevarētu būt, ka Irēna Gara ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese 

Ināra Garda?
Vai nevarētu būt, ka Lilita Gabore ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ligita Gavare?
Vai nevarētu būt, ka Zigmunds Gents ir LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa-

menta senators Zigmants Gencs?
Vai nevarētu būt, ka Raivo Gāvelsiņš ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 

tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš?
Vai nevarētu būt, ka Pauls Guziņš ir LR Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, 

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš?
Vai nevarētu būt, ka Arnis Guļēns ir LR Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris 

Guļāns?
Vai nevarētu būt, ka Ina Jākobsone ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese Inta Jēkabsone?
Vai nevarētu būt, ka Mārīte Kallapa ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas ties-

nese Māra Katlapa?
Vai nevarētu būt, ka Evita Krēgere ir Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte 

Knēgere?
Vai nevarētu būt, ka Skaidra Lādziņa ir LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa-

menta senatore Skaidrīte Lodziņa?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Maiznieks ir bijušais Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs Jānis 

Muižnieks?
Vai nevarētu būt, ka Ivars Šeptenis ir LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa-

menta senators Ilgars Zigfrīds Šepteris?
Vai nevarētu būt, ka Aiva Šalova ir Latgales apgabaltiesas tiesnese Alla Šilova?
Vai nevarētu būt, ka Mārīte Šķindere ir Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesnese Mairita 

Šķendere?
Vai nevarētu būt, ka Valdis Šablovskis ir Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdemārs 

Šubrovskis?
Vai nevarētu būt, ka Edija Vejnuša ir LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta sena-

tore Edīte Vernuša?
Vai nevarētu būt, ka Irēna Viļno ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese 

Irēna Vinkšno?
Vai nevarētu būt, ka Gunda Vešņikova ir LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo 

lietu departamenta senatore Gunta Višņakova?
Vai nevarētu būt, ka Ziga Vruļevska ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zaiga Vrubļevska?
Vai nevarētu būt, ka Aigars Zāveris ir Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

priekšsēdētājs Aivars Zāģeris?
Vai nevarētu būt, ka Aiga Zaliņa ir LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese 

Aiva Zariņa?
Vai nevarētu būt, ka Dzidra Zvīgžņkalna ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Zvaig-

znekalna?
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Par citiem grāmatas varoņiem, kas varētu būt bijušie un pašreizējie tiesībsargāšanas 
iestāžu darbinieki

Vai nevarētu būt, ka Romāns Aplītis ir bijušais Satversmes tiesnesis, tiesībsargs Romāns 
Apsītis?

Vai nevarētu būt, ka Ulvis Dzilnītis ir SAB direktora vietnieks Uldis Dzenītis?
Vai nevarētu būt, ka Janīna Kalviņa ir prokurore Jadviga Kalniņa?
Vai nevarētu būt, ka Ivo Kavermanis ir bijušais tiesu izpildītājs Ivars Kibermanis?
Vai nevarētu būt, ka Aiva Kožkina ir prokurore Aina Koškina?
Vai nevarētu būt, ka Māra Kušinska ir LR Ģenerālprokuratūras Tiesās izskatāmo civil-

lietu nodaļas virsprokurore Mārīte Kučinska?
Vai nevarētu būt, ka Inita Ķipse ir LR Augstākās tiesas vecākā konsultante apmeklētāju 

pieņemšanas jautājumos Inta Ķirse?
Vai nevarētu būt, ka Guntars Lipiņš ir prokurors Gunārs Liepiņš?
Vai nevarētu būt, ka Kaspars Ozis ir Kriminālpolicijas inspektors Kaspars Osis?
Vai nevarētu būt, ka Valdis Pupurs ir bijušais Valsts kriminālpolicijas priekšnieks Val-

dis Pumpurs?
Vai nevarētu būt, ka Mareks Sedziņš ir bijušais iekšlietu ministrs, Saeimas deputāts 

Mareks Segliņš?
Vai nevarētu būt, ka Ineta Seimakova ir Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu palātas 

kancelejas vadītāja Inta Simakova?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Skastiņš ir bijušais LR ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš?
Vai nevarētu būt, ka Georgijs Skudra ir bijušais prokurors Georgs Skudra?
Vai nevarētu būt, ka Andis Saris ir bijušais Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Andris 

Staris?
Vai nevarētu būt, ka Oļegs Šabarskis ir bijušais LR ģenerālprokurora vietnieks Oļģerts 

Šabanskis?
Vai nevarētu būt, ka Kārlis Tirgāns ir zvērināts advokāts, profesors Kalvis Torgāns? 
Vai nevarētu būt, ka Jurijs Zīlītis ir bijušais LR Ģenerālprokuratūras Administratīvā 

departamenta direktors Juris Zālītis?
Vai nevarētu būt, ka Irma Zāliņa ir Rīgas apgabaltiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu 

nodaļas priekšniece Ināra Zariņa?
Vai nevarētu būt, ka Edvīns Zivtiņš ir bijušais virsprokurors Edvīns Ziediņš?

Par citiem varoņiem, kas varētu būt politiķi un ekspolitiķi, esošas un bijušas augstas 
valsts un pašvaldību amatpersonas, 

Vai nevarētu būt, ka Inga Avakuma ir bijusī Privatizācijas aģentūras Juridiskā departa-
menta direktore Inta Abakuka?

Vai nevarētu būt, ka Gunārs Ābele ir NBS brigādes ģenerālis, bijušais NBS štāba 
priekšnieks Gundars Ābols?

Vai nevarētu būt, ka Juris Birziņš ir Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības 
ieņēmumu pārvaldes vadītājs Juris Bērziņš?

Vai nevarētu būt, ka bezuzvārda Guntars ir bijušais veselības ministrs Gundars 
Bērziņš?

Vai nevarētu būt, ka Valdis Birkāns ir bijušais tieslietu ministrs Valdis Birkavs?
Vai nevarētu būt, ka Juris Bujārs ir bijušais LSDSP priekšsēdētājs Juris Bojārs?
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Vai nevarētu būt, ka Juris Berezovskis ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja 
vietnieks Jānis Brazovskis?

Vai nevarētu būt, ka Jānis Dinaričs ir LSDSP priekšsēdētājs Jānis Dinevičs?
Vai nevarētu būt, ka Māris Gullis ir bijušais LR Uzņēmumu reģistra vadītājs, valsts 

galvenais notārs Māris Gulbis?
Vai nevarētu būt, ka Ernests Jurāns ir bijušais Rēzeknes mērs Ernests Jurkāns?
Vai nevarētu būt, ka Juris Lindgrēns ir bijušais Rīgas domnieks Juris Karlsons?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Kanna ir pašreizējais Valsts meža dienesta ģenerāldirektors 

Jānis Kinna?
Vai nevarētu būt, ka Aivars Krātuss ir eksministrs Aivars Kreituss?
Vai nevarētu būt, ka Raimo Krūmiņš ir bijušais Rīgas domes Finanšu departamenta 

direktors Raimonds Krūmiņš?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Lazdiņš ir Saeimas deputāts Jānis Lagzdiņš?
Vai nevarētu būt, ka Aivars Lambergs ir Ventspils mērs Aivars Lembergs?
Vai nevarētu būt, ka Ivars Mollers ir bijušais Valsts prezidenta kancelejas vadītājs, 

miljonārs Ivars Millers?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Nagalis ir bijušais Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors 

Jānis Naglis?
Vai nevarētu būt, ka Jānis Mute ir bijušais Valsts nekustam īpašumu aģentūras 

ģenerāldirektors Jānis Motte?
Vai nevarētu būt, ka Ilmārs Ramšovičs ir Latvijas Bankas prezidents Ilmārs 

Rimšēvičs?
Vai nevarētu būt, ka Māris Redzītis ir bijušais Saeimas deputāts Māris Rudzītis?
Vai nevarētu būt, ka Andris Sondžiks ir bijušais VID ģenerāldirektors Andrejs 

Sončiks?
Vai nevarētu būt, ka Māris Spindzaks ir bijušais premjera biroja vadītājs Māris 

Sprindžuks?
Vai nevarētu būt, ka Andris Šēle ir bijušais premjers Andris Šķēle?
Vai nevarētu būt, ka Mārcis Vīvols ir bijušais izglītības un zinātnes ministrs Māris 

Vītols?
Vai nevarētu būt, ka Arnis Zilpēteris ir bijušais Valsts nekustamo īpašumu aģentūras 

valdes loceklis Andis Zalpēters?
Vai nevarētu būt, ka Juris Zinītājs ir bijušais ekonomikas ministrs Jānis Zvanītājs?

Par pārējiem grāmatas varoņiem
Vai nevarētu būt, ka Mihails Avturins ir nekustamo īpašumu uzņēmējs Maikls Avru-

tins?
Vai nevarētu būt, ka Juris Brazinskis ir skandalozais uzņēmējs Juris Baratinskis?
Vai nevarētu būt, ka Andis Būvmanis ir zvērināts advokāts Andris Baumanis?
Vai nevarētu būt, ka Mārcis Benedikts ir bijušais Andra Šķēles padomnieks Mārcis 

Bendiks?
Vai nevarētu būt, ka Jāzeps Bermans ir bijušais uzņēmējs Josifs Bermans?
Vai nevarētu būt, ka Andis Birziņš ir bijušais „Unibankas” prezidents Andris Bērziņš?
Vai nevarētu būt, ka Ingūna Blūka ir bijusī „Hansabankas” valdes priekšsēdētāja Ingrīda 

Blūma?
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Vai nevarētu būt, ka Vilis Dimbiņš ir uzņēmējs, eksbaņķieris, miljonārs Vilis 
Dambiņš?

Vai nevarētu būt, ka Andris Eglīte ir zvērināts advokāts Agris Eglītis?
Vai nevarētu būt, ka Aivis Einis ir uzņēmējs Aivars Einauss?
Vai nevarētu būt, ka Valdis Ginders ir bijušais „Latvenergo” prezidents Valdis 

Ginters?
Vai nevarētu būt, ka Armands Gruntbergs ir „Unibankas” juridiskais direktors Armands 

Grīnbergs?
Vai nevarētu būt, ka Juris Grīvbergs ir Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs 

Jānis Grīnbergs?
Vai nevarētu būt, ka Ivo Grante ir zvērināts advokāts Ivars Grunte?
Vai nevarētu būt, ka Gaidis Grītups ir publicists Gaitis Grūtups?
Vai nevarētu būt, ka Ainārs Guldis ir uzņēmējs, miljonārs Ainārs Gulbis?
Vai nevarētu būt, ka Oskars Galēns ir bijušais „Multibankas” viceprezidents Oskars 

Guļāns?
Vai nevarētu būt, ka Aleksejs Iļčuks ir bijušais „Sakaru bankas” līdzīpašnieks Aleksan-

drs Iļčenko?
Vai nevarētu būt, ka Tālis Jandzis ir bijušais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis?
Vai nevarētu būt, ka Valērijs Karļins ir „Parex bankas” prezidents Valērijs Kargins?
Vai nevarētu būt, ka Nadežda Klenere ir bijusī „Saules bankas” prezidente Natālija 

Klendere?
Vai nevarētu būt, ka Vilis Kastovskis ir zvērināts advokāts Vilnis Krasovskis?
Vai nevarētu būt, ka Santa Lāse ir zvērināta advokāte Sanda Lāce?
Vai nevarētu būt, ka Viktors Lillis ir uzņēmējs Viktors Lelis?
Vai nevarētu būt, ka Juris Līze ir zvērināts advokāts Jānis Loze?
Vai nevarētu būt, ka Eduards Malējs ir uzņēmējs, miljonārs Eduards Maļejevs?
Vai nevarētu būt, ka Janis Māja ir advokāts Jānis Meija?
Vai nevarētu būt, ka Ilze Miljone ir „Latvenergo” juridiskās daļas vadītāja Ieva 

Miļūne?
Vai nevarētu būt, ka Ivars Mazākais ir bijušais apdrošināšanas sabiedrības „Balta” 

līdzīpašnieks, miljonārs Ivars Muzikants?
Vai nevarētu būt, ka Aleksejs Ogurecs ir zvērināts advokāts Aleksandrs Ogurcovs?
Vai nevarētu būt, ka Elmārs Velkauss ir Dr. hist., Valsts arhīva darbinieks Elmārs 

Pelkaus?
Vai nevarētu būt, ka Genādijs Perepjolks ir skandalozais uzņēmējs Genādijs Perep-

jolkins?
Vai nevarētu būt, ka Aivo Pillahs ir igauņu jurists Aivars Pihlaks?
Vai nevarētu būt, ka Arturs Pienovskis ir apsardzes uzņēmējs Artūrs Punovskis?
Vai nevarētu būt, ka Ainārs Platausis ir zvērināts advokāts Ainārs Platacis?
Vai nevarētu būt, ka Emīls Raziņš ir zvērināts advokāts Egils Radziņš?
Vai nevarētu būt, ka Alvis Rezgalis ir administrators Aldis Razgailis?
Vai nevarētu būt, ka Vilmo Reinholds ir bijušais SIA “Rīgas Restaurācijas birojs” di-

rektors Vello Remmerts?
Vai nevarētu būt, ka Viesturs Sedāns ir bijušais „Latvijas Avīzes” īpašnieks Viesturs 

Serdāns?
Vai nevarētu būt, ka Inta Simsone ir zvērināta advokāte Ilga Samsone?
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Vai nevarētu būt, ka Artis Susnītis ir bijušais ekonomikas ministrs, miljonārs Atis 
Sausnītis?

Vai nevarētu būt, ka Gints Sinkāns ir bijušais „Multibankas” padomes priekšsēdētājs 
Gvido Senkāns?

Vai nevarētu būt, ka Ligita Skreija ir administratore Lidija Skreija?
Vai nevarētu būt, ka Vitolds Skura ir zvērināts advokāts Viktors Skudra?
Vai nevarētu būt, ka Ivars Stauriņš ir Centrālās savienības „Turība” vadītājs, miljonārs 

Ivars Strautiņš?
Vai nevarētu būt, ka Juris Šķirbainis ir uzņēmējs Jurijs Ščerbakovs?
Vai nevarētu būt, ka Juris Ščetins ir bijušais „Saules bankas” īpašnieks Jurijs 

Ščetiņins?
Vai nevarētu būt, ka Kārlis Šļakots ir bijušais „Unibankas” valdes loceklis Kazimirs 

Šļakota?
Vai nevarētu būt, ka Dana Šablovska ir tiesneša Valdemāra Šubrovska dzīvesbiedre 

Dace Šubrovska?
Vai nevarētu būt, ka Dāvids Tariņš ir bijušais „Saules bankas” viceprezidents Dāvids 

Tauriņš?
Vai nevarētu būt, ka Kitija Tola ir „Hansabankas” Juridiskās nodaļas vadītāja Ketija 

Tola?
Vai nevarētu būt, ka Toms Tsopass ir Igaunijas „Uhispank pārstāvis” Tomass Tsops?
Vai nevarētu būt, ka Dans Tansts ir auditorkompānijas „BDO Invest Rīga” līdzīpašnieks 

Dainis Tunsts?
Vai nevarētu būt, ka Vallija Ulmine ir Rīgas pasažieru ostas juriskonsulte Valija Ul-

mane?
Vai nevarētu būt, ka Gundars Ulmanis ir bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis?
Vai nevarētu būt, ka Ēvalts Vomzis ir zvērināts advokāts Ēvalds Vamža?
Vai nevarētu būt, ka Juris Vinags ir ar „Parex banku” saistīts jurists, miljonārs Juris 

Vanags?
Vai nevarētu būt, ka Romualds Vanzovičs ir zvērināts advokāts Romualds Vonsovičs?
Vai nevarētu būt, ka Alvonis Vrublovskis ir zvērināts advokāts Aldonis Vrubļevskis?

Kopā šie jautājumi tātad attiecas uz 33 Augstākās tiesas senatoriem un citi tiesnešiem, 
21 citu bijušo vai tagadējo pārējo tiesībsargāšanas iestāžu darbinieku, 27 citām bijušām un 
tagadējām augstām valsts un pašvaldību amatpersonas. 

Daļa personu, kuras atgādina šīs amatpersonas, gan grāmatā uzvedas visnotaļ korekti, 
dažas pat dod skaidru pretsparu „tiesāšanās kā ķēķa” praktiķiem (piemēram, grāmatas va-
rone, kas mums liek domāt par Latgales apgabaltiesas tiesnesi Allu Šilovu, skaidri un gaiši 
norāda Arņa Gūtupa rokaspuisim, ka pirms procesa nekādu neoficiālu pārrunu nebūs). To-
ties liela daļa pārējo... nu, ko tur runāt – tūlīt jau jūs visu zināsiet paši.

„Baltic Screen”
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Ievads

Visi vārdi, uzvārdi, amatpersonu posteņi, iestāžu un uzņēmumu nosaukumi šajā grāmatā 
ir... nu, protams, izdomāti. Jebkāda sakritība ar reāli eksistējošām personām un nosauku-
miem ir... nu, protams, tikai nejauša sakritība.

Tāpat tā noteikti ir tikai sakritība, ka šo izdomāto personu sarunu ierakstu sākums 
datēts ar 1998. gada novembra sākumu, bet naktī uz šā paša gada 5. decembri jau pilnīgi 
reālajā Rīgā pie tikpat reālā advokāta Andra Grūtupa biroja Skolas ielā nogranda viens no 
mūsdienu visnoslēpumainākajiem sprādzieniem.

Protams, tā ir tikai sakritība, ka izdomāto personu sarunu ieraksti datēti ar laiku, kad 
mediji notikušo sprādzienu nez kāpēc pieminēja saistībā ar tā paša advokāta Andra Grūtupa 
– dēvēta par „pelēko kardinālu”, vēlākā Tautas partijas „ierindas biedra” Andra Šķēles 
tuvāko „draugu” – un pāris krievvalodīgu pilsoņu vadītās „Parex bankas” ilgstošo, ļoti aso 
un visnotaļ reālo konfliktu.

Visbeidzot – arī tā noteikti ir tikai sakritība, ka, salīdzinot šīs izdomāto personu 
izdomātās sarunas ar reālās dzīves notikumiem, uzmanīgākam vērotājam var rasties 
priekšstats par dīvainām kopsakarībām, liekot domāt par šo notikumu „sakārtošanas” 
apstākļiem un metodēm. Vienalga, vai runa būtu par Ceļu policijas protokolu vai 
Augstākās tiesas spriedumu.

Un vispār – būtu daudz labāk, ja izrādītos, ka viss šajā grāmatā aprakstītais ir tikai un 
vienīgi izdomājums un sakritība. Nav īsti patīkami dzīvot valstī, kur tas viss ir pa īstam. 
Valstī, kur pāris gadus pēc aprakstītajiem notikumiem zvērināts advokāts Andris Grūtups 
ieguva goda nosaukumu „Gada jurists 2002”.

Jānis Brūklenis, „Baltic Screen”
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1998. gads
„Šķēles – Lemberga” konflikts un „Grūtupa grupa”
Ventspils mēra Aivara Lemberga un Tautas partijas dibinātāja Andra 

Šķēles attiecības mazpamazām sāka maitāties 1998. gadā.
Vēl 1997. gada jūlijā Ventspils mērs apliecināja, ka demisionējušais 

premjers A. Šķēle esot bijis labs valsts vadītājs, bet jau 1998. gada aprīlī 
– četrus mēnešus pēc Ave Lat grupas un „Ventspils grupējuma” saķeršanās 
privatizācijas cīņā par Latvijas balzama akciju paketi – publiski vēstīja, ka A. 
Šķēle pārstāvot konkrētu ekonomisko grupējumu ar visām no tā izrietošajām 
sekām.

Mēnešiem ritot, abu kungu savstarpējais naidīgums tikai pieauga, 
un dažādos publiskos paziņojumos A. Lembergs savu oponentu paspēja 
nodēvēt gan par klasisku reketieri un pagrīdes blēdi, gan par Hitleru un 
kriminālnoziedznieku.

Tiesa, neiztika arī bez tuvināšanās mēģinājumiem: 1998. gada septembrī 
abi pat bija tikušies, un A. Šķēles pārstāvis apgalvoja, ka nekāds „Šķēles 
– Lemberga” konflikts nemaz nepastāvot.

Taču uzreiz pēc tam A. Šķēle paziņoja, ka A. Lembergs esot nopircis 
gandrīz visas politiskās partijas un ka „ir dīvaini, ja cilvēki, kam interesē 
uzņēmējdarbība, ievilkti politiskā situācijā, kurā jūtas visai neveikli, jo 
jānodarbojas taču ar visādām intrigām un blēdībām”.

Abu attiecības uzlabojās tikai pēc tuvināšanās virknē jautājumu 2001. 
gadā, ko mediji drīz vien nodēvēja par oligarhu vienošanos. Taču vēl pirms 
tam – 2000. gadā ziņu aģentūra LETA publicēja šādu informāciju:

„Apmēram no 1992. vai 1993.gada Latvijā pastāv un darbojas advokātu, 
partijas vadītāju, uzņēmēju, politiķu kopums, kuru varētu nosaukt par 
„Grūtupa grupu”, šodien žurnālistiem paziņoja Ventspils mērs Aivars Lem-
bergs.

Ventspils mērs pauda izbrīnu, ka par šādas brālības esamību runā ti-
kai tagad, jo tas esot bijis zināms jau agrāk. Pēc Lemberga domām, 
vismaz noteiktās aprindās zināja un dažreiz arī juta šīs brālības darbības 
rezultātus.

Lembergs apgalvoja, ka arī viņu esot aicinājuši darboties šajā grupā, bet 
dažādu apsvērumu dēļ viņš neesot piekritis tajā iestāties.

Tā saucamajā „Grūtupa grupā” darbojoties advokāts Andris Grūtups, 
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bijušais premjers, Tautas partijas priekšsēdētājs Andris Šķēle, Iekšlietu minis-
trijas valsts sekretārs Andris Staris, Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors 
Jānis Naglis, kooperatīvo sabiedrību centrālās savienības „Turība” vadītāji 
Ivars Strautiņš un Atis Sausnītis, finansu ministrs Gundars Bērziņš, PVAS 
„Latvijas kuģniecība” (LK) valsts pilnvarnieks Druvis Skulte, bijušais finan-
su ministrs Edmunds Krastiņš, „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” prezi-
dents Inesis Feiferis un citi, apgalvoja Ventspils mērs.

Lembergs ir pārliecināts, ka brālība reāli nosaka un realizē valdības 
stratēģiskos attīstības virzienus, par prioritāti nosakot labvēlīgus apstākļus 
saviem personiskajiem mērķiem.

Pēc Lemberga teiktā, šī organizācija nodrošinājusi savus cilvēkus gan 
valdībā, gan Saeimā, gan iekšlietu struktūrās, tiesās, sevišķi Augstākajā 
tiesā.

„Līdz ar to daļēji izskaidrojama vairāku politisko un ekonomisko skandālu 
īpatnējā notikumu gaita, kas nepakļaujas normālam izskaidrojumam,” teica 
Ventspils mērs.

„Grūtupa grupas” ietekmi Latvijā apliecinot arī advokāta Grūtupa 
„mūžīgās uzvaras tiesās, Nagļa neaizvietojamība, Šķēles nesodāmība, 
Krastiņa apbrīnojamā stabilitāte pēc skandāliem un citu iekļaušana dažādās 
uzņēmumu padomēs un valdēs”, uzskata Lembergs.

„„Grūtupa grupa” 100% apmērā kontrolē Tautas partiju, apmērām 60% 
savienību „Latvijas ceļš”, pilnībā Jaunās partijas atlikumu, liela ietekme 
tai ir apvienībā „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, un ir zināms, ka patlaban šī 
grupa aktīvi strādā pie Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas un 
Tautas Saskaņas partijas cilvēkiem, bet bez redzamiem rezultātiem,” skaid-
roja Lembergs.”

Premjers Šķēle un viņa padomnieki
Ziņu aģentūras LETA publicētā informācija par Ministru prezidenta An-

dra Šķēles padomniekiem:
„Ministru prezidentam Andrim Šķēlem pašlaik ir 7 ārštata padomnie-

ki un, iespējams, tiem pievienosies arī pašreizējā Tautas partijas Saeimas 
deputāte Helēna Demakova, kura Šķēlem deva padomus arī viņa iepriekšējās 
valdības laikā.

Šķēles padomnieki ekonomiskajos un saimnieciskajos jautājumos ir 
Ekonomistu apvienības 2010 pārstāvis Ojārs Kehris, bijušais ekonomikas 
ministrs Atis Sausnītis un Centrālās savienības Turība valdes priekšsēdētājs 
Ivars Strautiņš. Savukārt Edgars Šķenderis, kurš Šķēles vadītajā valdībā 
1995.gadā bija premjera biroja vadītājs, konsultē tagadējo biroja vadītāju 
Māri Sprindžuku. Kā jau ziņots, Šķenderis ir arī Šķēles privātfirmas SIA 
Uzņēmumu vadība un konsultācijas direktors.

Sprindžuks aģentūrai LETA pastāstīja, ka premjeru juridiskajos 
jautājumos ārštatā informēs jurists Erlens Kalniņš. Savukārt viens no Tau-
tas partijas vēlēšanu kampaņas veidotājiem, žurnāla Rīgas laiks redaktors 
Ilmārs Šlāpins Šķēli konsultēs sabiedrisko attiecību jautājumos.



19

Ilggadējais vides valsts ministrs Indulis Emsis premjeru konsultēs par 
vides jautājumiem.

Sprindžuks norādīja, ka vairāki nevalstisko organizāciju pārstāvji paši 
piedāvājuši premjeram savas kandidatūras padomnieku amatam, taču prem-
jers uzskata, ka nevar vienai nevalstiskai organizācijai izrādīt priekšroku, 
tādējādi netieši atstumjot citas.”

Negaidītā tieslietu ministre
Kad 1998. gada 24. novembrī kļuva zināms Ministru prezidenta amata 

kandidāta Viļa Krištopana sastādītais iespējamais valdības sastāvs, viena 
no pārsteidzošākajām kandidatūrām bija tieslietu ministra postenim izvirzītā 
advokāte Ingrīda Labucka.

Tobrīd ministre bija plašākai sabiedrībai pilnīgi nepazīstama, un ziņu 
aģentūras LETA tobrīd apkopotā informācija par potenciālo jauno ministri 
bija samērā skopa:

„Tieslietu ministra amata kandidāte Viļa Krištopana valdībā Ingrīda 
Labucka dzimusi 1963. gadā, šķīrusies. Dēls Glens dzimis 1984. gadā. 
Pašreizējā dzīves vieta ir Rīga.

No 1970. līdz 1981. gadam Ingrīda Labucka mācījās Rīgas 50. vidusskolā. 
1986. gadā pabeidza Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti un sāka 
strādāt Rīgas pilsētas Centra rajona iekšlietu daļā par izmeklētāju. No 1990. 
līdz 1993. gadam viņa bija Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese, bet 
1993. gadā sāka darbu akciju sabiedrībā Parekss banka, kur strādāja par 
juristi.

1994. gadā Labucka sāka strādāt par zvērinātu advokāti Zvērinātu 
advokātu birojā Medvecka, Ramiņa un Arājs.

Kopš 1991. gada Labucka ir Eiropas likumdevēju asociācijas biedre, bet 
1992. gadā viņa apmeklēja Tiesiskās apziņas celšanas kursus Ungārijā.

Ingrīdai Labuckai pieder 150 akcijas AS VEF Banka.
1998.gada oktobrī Ingrīda Labucka kandidēja 7.Saeimas vēlēšanās no 

Jaunās partijas saraksta.”

Dīvainais sprādziens
1998. gada 5. decembra naktī pie advokāta Andra Grūtupa advokātu 

biroja Rīgā, Skolas ielā notika viens no sprādzieniem bagāto deviņdesmito 
dīvainākajiem blīkšķiem.

Sprādziens acīmredzami bija tikai brīdinājums – nebija ne cietušo, ne 
īpaši nopietnu bojājumu: par tādiem nevarēja uzskatīt sabojāto kopējamo 
aparātu un cietušos logus (kopumā apmēram divus desmitus abās ielas 
pusēs) un palodzi, uz kuras acīmredzot bijis novietots nelielais spridzeklis.

Pats advokāts uz notikušo reaģēja paraugasi – vērsās visās iespējamās 
institūcijās ar dažādiem iesniegumiem, sniedza paziņojumus presei, beigu 
beigās pat izsludināja 10 tūkstošu dolāru prēmiju tam, kas palīdzēs atklāt 
spridzinātājus.

Ja atmet versiju par to, ka sprādziens varētu būt paša advokāta inscenēts, 
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jautājums par pasūtītājiem tā arī palika neatbildēts. Pats advokāts gan ap-
galvoja, ka prokuratūru esot informējis par to, kādas personas – skaidrs, 
tieši saistītas ar lietām, kurās A. Grūtups pildījis advokāta pienākumus, – un 
kādā veidā viņam pēdējā laikā draudējušas. 

Vēl vairāki – advokāts pēc sprādziena paziņoja, ka jau apmēram mēnesi 
saņemot mutiskus un telefoniskus draudus, kuru izteicēji iesacījuši viņam at-
teikties no konkrētu klientu aizstāvības.

Taču atklātībā advokāta aizdomas un draudētāju vārdi tā arī nekad 
nenonāca, – A. Grūtups vienīgi paziņoja, ka sprādzienu nevajadzētu saistīt 
ar Ave Lat grupas un Ventspils naftas domstarpībām.

12.11.1998. Ienākošais. Alvonis Vrublovskis – Arnim Gūtupam.

A.: Paklau! Iespējams, ka tu ar šo lietu vairs nenodarbojies?
G.: Nē, kas par muļķībām? Kāpēc tu tā izdomāji?
A.: Man pagājušajā nedēļā Indriksons zvanīja un jautāja, vai negribu ar viņu par šo lietu 

parunāt. Bet pēc tam zvanīja Guļāns un jautāja... Bet ko es ar viņiem runāšu bez tevis?
G.: Jā, jā.
A.: Es negribu kāpt nevienam pāri.
G.: Labi. Tur būs tikai viens jautājums... Nu tas nav pa telefonu. Tas ir tikai praktiski... 

Nu, tas praktiskais – labi! Nerunā tad ar viņiem.
A.: Nē, es nerunāšu ar viņiem. Tu arī tad viņiem saki... Tāpēc, ka nekādas jēgas man...
G.: Labi, labi. Sapratu tevi. Ja viņi tur zvanīs... Ja Guļāns zvana par Indriksonu... Ja 

Guļāns zvana, tad saki, ka tu runāji ar mani... Nē. Tur nekas nav mainījies. Tikai jautājums 
par praktisko...

A: Paklau, bet motīvi tev noskaidrojas?
G.: Jā, jā. Būs.
A.: Labi.

Izejošais. Gūtups – Vitoldam Skuram.

G.: Es gribu tev par kaut ko pajautāt. Tev ir divas minūtes laika?
S.: Ir.
G.: Es gribu sev vēl vienu palīgu. Zvērināta advokāta palīgu. Bet, lai man nesaka, ka 

man ir pārāk daudz, viņš it kā būs Intai Kadaliņai. Nu tā, kas manā birojā filiālē.
S.: Kadaliņa sieva? Kurš blakus man?
G.: Jā, jā. Nu Ersenu Kalviņu... Es gribu to puisi. 24. novembrī tā balsošana slēgtā val-

des sēdē. Viss tas... Redzi, tur ir Ainārs... Bet Ainārs te man vienu lietu... Paspēlēja. Zini?
S: Zinu.
G.: Viņš laikam ir dusmīgs un nikns uz mani. (Smejas.) Viņš ir valdes loceklis.
S.: Zinu, zinu.
G.: Man ir tāds lūgums: varbūt tu vari aizrunāt par mani?...
S.: Varu. Ņemot vērā, ka viņš vienmēr mani ir cienījis! (Smejas.)
G.: Lūk, tāds man lūgums.
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Skura pieraksta pie sevis jaunā cilvēka vārdu: Ersens Kalviņš.

G.: Nu, lūk, Ersens Kalviņš. Viņš tad formāli būs pie Intas Kadaliņas. Mēs manā birojā 
par visu ar viņu vienojāmies. Bet kad tu varēsi parunāt ar Aināru?

S.: Pat šodien, es domāju. Viņš tagad kaut kur aizgāja... Redzēju, kā lika galvā cepuri. 
Bet šodien mēs, es domāju, tiksimies.

G.: Tā ka mēs varam kaut kā rīt satikties?
S.: Jā. ja man šodien jau izdosies, es tev piezvanīšu. Bet rīt tu man tik un tā varēsi 

noķert kaut kad pēc divpadsmitiem.
G.: Labi.
S.: Kā tev iet?
G.: Nu nekas! Strādāju, cīnos!
S.: Nu kā visi! Kā visi. Ka tu smējies par mūsējiem... kā saka, dižajiem vadoņiem?
G.: Nu ko tu?... es tā domāju, ka ir jāatbrīvojas un jāpāriet opozīcijā. (Smejas.) Ko 

padarīsi, ja es mēģinu visu dzīvē!
S.: Labi, tad sarunāts. Pagaidām!

Ienākošais. Vitolds Skura – Gūtupam.

Par Gūtupa palīga jautājumu.
Skudra saka, ka viss būs normāli. Saka Gūtupam, ka tādu kā viņš ir daudz. Ainārs 

izdarīs visu, kas no viņa atkarīgs, lai Ersens Kalviņš kļūst par Gūtupa palīgu.
Gūtups pateicas par palīdzību. Saka Skaram, ka tagad viņš ir parādnieks viņa priekšā.

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups vēlas šodien atnākt pie Dedeļa.
Sarunā, ka Gūtups pie viņa atnāks 13:30.

13.11.1998.  Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

Gūtupam bija jāatnāk pie Šablovska. Atvainojas. Saka, ka varēs aiziet pie Šablovska 
pēc vienpadsmitiem. Šablovskis būs pie sevis kabinetā.

Ienākošais. Ivo Grante – Gūtupam.

Gūtups lūdz Ivo pieņemt Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Ivaru Milleru. Atgādina, 
ka kaut kad viņi satikās pie Gūtupa birojā – Millers, viņa brālis un Ivars. Tā gadījās, ka 
Millera brālim ir veselības problēmas, un pašlaik Milleram ir jāvada viņa lietas.

Ivars saka, ka Milleram ir jārunā ar Guntaru, jo Guntars labāk zina Millera brāļa lietu.
Ivars: Tu iegāji pie Aivara?
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Gūtups: Biju. Tur būs absolūts atbalsts. Viņš to pamanīja pēc komentāriem un...            
Tur tā.

Ivo pārslēdz uz Guntaru Caru.

Gūtups sarunājas ar Guntaru. Izstāsta savu lūgumu: grib, lai Guntars pieņemtu Ivaru 
Milleru un parunātu ar viņu.

Guntars: Es tikai uzreiz godīgi teikšu, ka es maz varēšu palīdzēt. Es tikai varu pateikt 
to, ko mēs runājām.

Gūtups: Nu jā! Bet tas ir cits jautājums, jā. galvenais, izstāsti... Tāpēc, ka viņš 
nepiedalījās tajā sarunā. Kā tu to vispār vari?... Vai arī es varu dot viņam tavu telefonu un 
viņš tev var piezvanīt?

Guntars: Jā, viņš var droši zvanīt. Principā es nākamās nedēļas sākumā – pirmdien vai 
otrdien – varētu. Viņš var piezvanīt.

Sarunā.

16.11.1998. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Kad es šodien – rīt varu atnākt? Es tur, kā mēs runājām, mazliet izdarīju...
Z.: Nu es nezinu... Var šodien.
G.: Bet cikos šodien? Kā tev labāk? Saki – es būšu.
Z.: Es nezinu. varbūt labāk rīt no rīta.
G.: Tad es būšu varbūt rīt deviņos?
Z.: Labi.
G.: Sarunāts. Līdz rītam.

Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

Guziņš gribētu šodien ap vienpadsmitiem ienākt pie Gūtupa.
Gūtups gaidīs viņu pie sevis. 

17.11.1998. Izejošais. Endijs – Raimo Krūmiņam.

E.: Es gribēju painteresēties, kā tur ar to ostas lietu? Tur kaut kādu naudu Dome 
pārskaitīja? 

K.: Vispār vajadzētu. Es pārbaudīšu. Tur jau kaut kas atrisinājās?
E.: Jā, tur viss kārtībā. Mēs gaidām, kad atnāks nauda. Visi tie papīri man ir.
K.: Es teikšu, lai pārbauda. Piezvanīšu.
E.: Paldies.
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19.11.1998. Ienākošais. „Latio” Jūrmalas birojs – Gūtupam.

Jautā, vai Gūtupam ir nepieciešama kāda papildus informāciju par māju Bulduru 
prospektā.

Gūtups saka, ka informācija viņam nav nepieciešama. Viņam ir jāpadomā un jāpieņem 
lēmums par šo māju. Gūtups to paskatījās, viņam visu parādīja un izstāstīja.

G.: ...It kā cenu arī Edgars man nosauca, kāda var būt: 220–240. Ja? Tāda?
L.: Jā, tāda var būt.
G.: Tad nekas papildus nav nepieciešams. Paldies, ka piezvanījāt.

20.11.1998. Ienākošais. Malda – Endijam.

M.: No Dzīvokļu privatizācijas komisijas atnākuši 8 tūkstoši. Tas nav tas, ko vēlējāties 
noprecizēt?

E.: Nē. Tieši no domes jānāk.
M.: No domes nav. Tā summa atnāca pirms svētkiem. Pagaidām tas ir viss.
E.: Skaidrs.

23.11.1998. Ienākošais. Vladimirs (banka) – Kastiņam.

V.: Man Endijs ieteica jums piezvanīt par Uzņēmumu reģistra jautājumu. Problēma tāda, 
ka viens no notāriem ļoti nopietni uztver vienu manu nejaušu kļūdu dibinātāju sanāksmes 
protokolā. Tur nepareizi nosaukta atbildīgā persona. Un viņa tādēļ atsakās reģistrēt arī 
izmaiņas statūtos. Un man ir tāds jautājums, vai ir iespēja viņu ietekmēt, lai viņa nepievērš 
tik lielu uzmanību?

K.: Bet kas tā par notāri?
V.: Santa Glāzniece.
K.: Jā, pazīstams uzvārds. Es pamēģināšu noskaidrot. Jūs varat pa faksu atsūtīt to pro-

tokolu un pasvītrot to vietu, kur tā kļūda? Es pamēģināšu pāris dienu laikā noskaidrot, vai 
varam palīdzēt.

V.: Tās ir pāris dienas.
K.: Vajag uzreiz?
V.: Jā, vajag uzreiz. Tas ir ļoti steidzami. Viņiem tikšanās pēc trim stundām.
K.: Pēc trīs stundām... Es baidos, ka tas būs grūti. Vienam mūsu kolēģim tur ir kursa 

biedrene. Pamēģināt tā. Bet es neesmu par 100% pārliecināts.
V.: Varbūt pamēģināt? Būšu ļoti pateicīgs.
K.: Atsūtiet pa faksu.
V.: Faksa numurs tāds pats?
K.: Jā.
V.: Man vajag tikai laiku, lai atrastu to dokumentu.
K.: Jā, labi.
V.: Liels paldies.



24

24.11.1998. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – ar Zigmundu Kastiņu.

R.: Paklau, tu tur kaut ko pavirzīji?... Nu tur?...
Z.: Jā, es taisos šodien iet pēc tiem papīriem.
R.: Pie kā?
Z.: Pie tiesu izpildītāja.
R.: Pie Kibermaņa?
Z.: Jā.
R.: Nu viņš kaut ko meloja, ka jūs vispār nebijāt pēc tās pirmās reizes?
Z.: Diemžēl nebijām. Tāpēc, ka mēs rēķinājāmies ar to, ka mēs uzreiz atnesīsim arī tos 

saskaņotos paraugus. Tāpēc es arī negāju. Tagad tie paraugi ir saskaņoti, un šodien es...
R.: Bet kādi paraugi? Tie no tiesas kantora vai no kurienes?
Z.: Nē, tie paraugi... Tas ir Rīgas Domes lēmums... Nu Finanšu departamenta lēmumi, 

kurus sauc par rīkojumiem. Viņi tos sūtīs pa tiem tiesas izpildītāju kantoriem.
R.: Un kad viņi to izdarīs?
Z.: Šajā nedēļā var izdarīt. Ja šodien viņiem aiznesam... Tas var notikt šajā nedēļā.
R.: Nu varbūt tad „pamodini” to darbību?
Z.: Jā, es to izdarīšu. Labi. 

Ienākošais. Jānis (no Privatizācijas aģentūras) – Gūtupam.

G.: Es tev teikšu, ka tu esi drosmīgs cilvēks un esi nopelnījis dziļāko cieņu.
J.: Beidz...
G.: Esmu tavā rīcībā. Kas tev vajadzīgs?
J.: Es gribēju pajautāt par mazu konsultāciju. Paklau, kādas ir tavas attiecības ar Plat-

aci?
G.: Ar Plataci?... Nu tādas, zini...
J.: Paklau, viņš tev var skaidri pateikt?... Man ir viena problēma: man ir skaidri 

jānoskaidro, kādus advokātu birojus no malas apkalpo Strujeviča. Visi ceļi ved uz Aināru. 
Tāpēc, ka pie viņa kantora stāvēja mašīna DM 14. Un, saproti, būtu vērts teikt... Pat, ja tam 
mīkstajam gurķim kaut kas jāsamaksā, lai viņš pasaka atslēgu, kā viņš uzbūvēja visas tās 
fabulas par tiem lēmumiem. Tāpēc viņš pašlaik ļoti spēcīgi licis uz mani... Man nācās ar 
saviem džekiem karot. Nu ļoti visa tā kombinācija... Ja vispār to kaut kā var uzrakstīt! Es 
diemžēl... Es meklēju sakarus, bet telefons neatbild.

G.: Bet tev liekas, ka Platacis to?...
J.: Man ir aizdomas, ka tas ir mīkstā gurķa rokraksts.
G.: Bet runa iet par to atstādināšanu?
J.: Nu par atstādināšanu, par izdalīšanu... Un, galvenais, viss pašlaik uz mani ticis. Ļoti 

viltīgi nostrādāts.
G.: Es pamēģināšu, Jāni. Cik ātri tev vajag? Jo ātrāk, jo labāk?
J.: Ja tu to dabūsi, tad uzgriez man.
G.: Jā. Labi.
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Izejošais. Gūtups – Anta Priede.

G.: Tev ir tas materiāls? Viņš pie tevis nonāca?
B.: Nē. Es neesmu iepazinusies. Man tad jāpaskatās... Es vēl neesmu pieķērusies.
G.: Nu tad kaut kad paskatīsies. Bet, zini, līdz piektdienai. Tur ir lieta. Pustrijos, šķiet, 

piektdien. Šajā piektdienā.
B.: Paskatīšos. Kur man... Šodien divdesmit ceturtais, ja?
G.: Redzi, jums jau ir Pārslas sarakste, kur viņa atsauc savu prasību un atzīst mūsu 

prasību.
B.: Man atnāca parakstīta. Tūlīt atradīšu un pateikšu, no kā. Kam tā – Riekstiņam un 

Armīnam, ka izsūtītas ierakstītas vēstules. Tad viņiem paziņošu.
G.: Paklau, ja viņš neatnāks, varbūt var... Nu, jā, Pārslas sarakste jau ir.
B.: Ja man tagad ir pilni pierādījumi, ka viņiem visiem ir paziņots, un ja viņi 

neatnāks...
G.: Un vēl notiek Pārslas sarakste, ka viņa atzīst prasību. Tas atsauc prasību un atzīst 

mūsu pretprasību par to reģistrāciju. 
B.: Jā.
G.: Varbūt paskaties to, vai ir. Mēs tomēr domājam, ka šim materiālam ir jābūt.
B.: Labi, šodien vai rīt.
G.: Es vēl varbūt ceturtdien piezvanīšu tev. Varbūt kaut kas parādīsies.
B.: Līdz desmitiem, tā kā mēs atkal ejam uz apelāciju.
G.: Labi.

25.11.1998. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Tu šodien ar to satiecies?...
G.: Rīt.
K.: Paspēsi?
G.: Paspēšu. Tur jau... iepazinies ar darbu. Tikai gribu, tā teikt, izsaukt kontroles dēļ. 

Piezvanīšu.
K.: Nekādu papildus informāciju tev nevajag?
G.: Nē. Ja ievajadzēsies, rīt piezvanīšu.
K.: Tu nevari ietekmēt tos no Tautas partijas? Zini, viņi sarakstījuši kaut kādu muļķīgu 

iesniegumu Saeimas prezidijam. Iesniegums par izmaiņām Likumā par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu. Un tajā 9. punktā pārejas nosacījumā viņi tagad ieteica pēc būtības neko 
nekompensēt. 

G.: Jā, es to lasīju avīzēs. Ka Ventspils kliedz.
K.: Ventspils?
G.: Jā. 
K.: Manuprāt, tur ar Ventspili nav nekāda sakara. Viņi taču mūs... Mums tā summa 

– 1,44 miljoni pašlaik. Man ir tie saraksti.
G.: Tas ir tas, ko jūs saņemat? Ja?
K.: Ko jāsaņem. Jau vakar nolēmām, ka vispār samazinās summas, kas paredzētas 

kompensācijai. Tur no četrām pusēm... Faktiski šo summu samazina uz pusi. Un arī fak-
tiski tā kompensācija, kas var būt... Vajag kaut kur ap 6 miljoniem...
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G.: Paklau, tu vari man atsūtīt pašreizējo redakciju tam, ko viņi tur iesniedza?
K.: Tev pašam likums bija paketē. Ne?
G.: Par pašvaldību izlīdzināšanu?
K.: Jā.
G.: Tas pats likums ir. Vienīgais, man nav grozījumu.
K.: Es tev grozījumus atsūtīšu. Varbūt pa faksu?
G.: Davai. Endijs pateiks faksa numuru.

Raimo Krūmiņš – Endijam.

K.: Par naudu: tu pārbaudīji savu kontu?
E.: Šodien no rīta grāmatvede teica, ka paskatīsies. Bet vakar vēl nebija.
G.: Tur bija vienpadsmit, ja? Par to iepriekšējo, kur bija vairāk iesniegumu. Tad šoreiz 

18 skaitīt. Un vēl 10 skaitīt. Kopā sanāk... 39, šķiet, sanāk.
E.: Jā. Skaidrs.
K.: Tad es atsūtīšu.

Ienākošais. Romāns Aplītis – Gūtupam.

G.: Romān, paklau, es varu tevi uzaicināt uz kafiju? Man deviņos viens cilvēks. Es ar 
viņu ātri pārrunāšu.

Sarunā uz 11:30. Ja kaut kas mainīsies, Aplītis pārzvanīs.

Ienākošais. Ēvalts Vomzis – Endijam.

Vomzis jautā Gūtupu, Gūtupa nav.
V.: Es gribēju teikt Arnim. Bet tā kā viņa nav, nodod viņam. Tā dāma, kura nozīmēta 

Tieslietu ministrijā – Ingrīda Labucka. Tā „Pareksa” dāma. Viņa ir zvērināts advokāts. Viņa 
apkalpo visas „Parex bankas” lietas. Viņa regulāri pie Vanaga. Viņš tur galvenais. Kargina 
fīrers. Cik es eju – vienmēr. Tas ir viens no piemēriem, ka tas ir sponsoru pasūtījums.

E.: Skaidrs.
V.: Ja nu no zvērinātiem advokātiem... Kāpēc viņu? Ko? Viņai tik izcilas zināšanas? 

Saproti?
E.: Skaidrs. Labi, es teikšu.
V.: Viņa nav nevienā partijā?... Vai arī viņa skaitās partijā? Velns viņu zina...
E.: Viņa ir ministra kandidāts?
V.: Nē. Es izlasīju vakardienas „Dienā”, ka viņa būs tieslietu ministre. Ingrīda Labucka. 

Tā ir Blonska meitiņa, kurš pašlaik ir kriminālpolicijas ģenerālis. Bet tas nav svarīgi, ka 
viņa ir Blonska meita. Viņa tiesā vienmēr pārstāv „Pareksu”. Lūk, ko es gribēju, lai tu 
pasaki Arnim.

E.: Labi. Es pateikšu.
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26.11.1998. Izejošais. Gūtups – Antai Priedei.

G.: Paklau, kā sarunājām, es zvanu, ja? Līdz desmitiem?
B.: Jā, jā. Pagaidi, datums... Bija laikam septītais. Ja nemaldos. Janvāris.
G.: Par kādu datumu tu runā?
B.: Par to... Par to, kas būs janvārī.
G.: Ā! Septītais, ja? Nē, tu man toreiz neteici. 7. janvāris?
B.: Man šķiet.
G.: Ā! Viņš jau „zīmē”? Nu jā!
B.: Jā, jā... Viņš. Man šķiet, ka bija septītais. Nu jebkurā gadījumā tas ir janvāris.
G.: Labi.
B.: Bet es saņēmu, ziniet, ko? Par rītdienas lietu... Par pārstāvi – Riekstiņu. Ka viņš 

vairs nepārstāv... Viņš visu nodeva un... Viss. Pilnīgs nodotā īpašuma saraksts man te 
pievienots, ko viņš nodeva...

G.: Tamz?
B.: Puisim. Armīnam, jā. un viss. Vairāk nekas nebūs... Un viņš neuztur. Un ja tur 

mums puisis arī nedod nekādas liecības...
G.: Un Pārslai mums ir papīrs. Un tā Pārsla atnāks un apstiprinās tiesā, ka viņa to vairs 

neuztur un ka viņa to visu atzīst. Tā ka tā. Un es viņiem teicu: „Nu lai viņš...” Tā kā tā 
pavēste... Nu ka viņš tur speciāli skries meklēt to puisi?

B.: Jā. 
G.: Lūk, tā. Labi, tad līdz rītam!
B.: Labi.

27.11.1998. Izejošais. Gūtups – Antai Priedei.

G.: Saki, mūsu tajā lietā ir kaut kāda virzība?... Parādījās kaut kas no advokātiem?
A.: Jūs domājat šodien?
G.: Jā.
A.: Nē. Viss klusu un mierīgi. Es vakar līdz sešiem biju zālē, bet...
G.: Bet nekas, izņemot Riekstiņa iesniegumu, kur viņš saka, ka nē.
M.: Vairāk nekā cita nav.
G.: Paklau, šodien taču pustrijos? Pareizi?
M.: Man jāpaskatās... Jā, pustrijos.
G.: Paldies.

30.11.1998. Ienākošais. Irēna Gara – Gūtupam.

Irēna apsveic Gūtupu.
G.: Paklau, šis parazīts nedēļu vilka, marinēja jautājumu par servitūtu.
I.: Jā, man tā lieta atlikta.
G.: Galu galā viņš man piezvanīja un teica, ka viņš piekrīt. Ka var noteikti servitūtu. 

Zini, viņš man pusotru nedēļu... Zini, kā ar tiem zinātniekiem. Tāpēc es tev nezvanīju. 
Principā viņš arī teica, ka var tikt noteikts... Ir tādas tiesības.
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I.: Ka var noteikt?
G.: Jā.
I.: Es runāju ar Krauzi, Dedeli. Viņi teica, ka tas ir drīzākais – saistību izpilde.
G.: Es viņam visu izstāstīju. Zini, kā tie universitātes... Viņi nevar uzreiz vienkārši 

atbildēt. Viņš man piezvanīja, pateica, ka visu pārdomājis. Ka faktiski tur nav tīras 
noalgošanas pēc Civillikuma. Un tomēr viņš teica, ka var iesniegt prasību, lai noteiktu 
servitūtu. Tas ir viņa viedoklis. Viņš man piezvanīja pēc nedēļas. Man bija neērti tev 
zvanīt.

I.: Man arī nebija laika. Tāpēc es nezvanīju. Es parunāju ar Dedeli, ar Krauzi. Viņi uzs-
kata, ka, ja ir ieliktas saistības, tad nevar... Ka faktiski tiks izvirzīta cita prasība.

G.: Nu jā. Cik juristu, tik viedokļu.

Izejošais. Gūtups – Arnim Guļēnam.

Viens otru apsveic.

Izejošais. Gūtups – Andim Sarim.

Apsveic viens otru.
G.: Paklau, tu ar Šķēli sazvanījies?
S.: Vēl ne. Man viņam pirmajam zvanīt? Viņam telefons nav mainījies?
G.: Piezvani viņam.

01.12.1998. Izejošais. Ivars Stauriņš – Gūtupam.

S.: Nu kā... mafijai?
G.: Jā! (Smejas.)
S.: Es domāju, ka viņam ir psihiskas novirzes.
G.: Vispār, zini, es vakar vakarā izlasīju... Tu zini, tas vispār ir kaut kāds nonsenss. Ko 

viņš atļaujas teikt un rakstīt... Tā kā dažreiz cilvēks zem narkotikām... vai piedzēries.
S.: Es domāju, ka tā arī ir. Ar psihi viņam nav kārtībā.
G.: Paklau, par to septīto. Tu zini Vimbas pili.
S.: Zinu, zinu.
G.: Septiņos tu vari piebraukt.
S.: Es nezinu... Man ir padomes sēde. Nu, es pamēģināšu būt.
G.: Tu zini... Nu, vajadzētu kaut kā!
S.: Andris arī būs?
G.: Jā.
S.: Nu, laikam ir jābūt. Tāpēc, ka...
G.: Nu jā. Kaut kā, zini, galīgi... Man ar tevi arī pēc tam kaut kā par vienu jautājumu 

vajadzētu parunāt.
S.: Es domāju, ka parunāsim. Tad jau pieņemsim lēmumu: ko darīt un kā. Es domāju, 

ka tagad ir jāietur nelielu pauzi.
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G.: Jā, jā!
S.: Es gatavoju atbildi... Bet pēc pauzes. Tāpēc, ka viņš pašlaik vēlas mūs satricināt. 

Jāņem vērā, ka ar viņu neviens vispār nerēķinās un nereaģē... Tāpēc pārdomāt atbil-
di... Protams, maza pilsēta ir Ventspils un Rīga... Tomēr atšķirība ir cilvēku saskarsmē 
sabiedriskajā dzīvē, un klubos...

G.: Redzi, un... Ja mēs – vai tu, vai es... Vai kāds cits tur nosauktais, ieskaitot manu 
vārda brāli... Kaut kad par viņu publiski runāja kaut ko sliktu... ja?

S.: Lūk, tur arī ir tā lieta. Līdz pēdējam... Vēl līdz pēdējam!... Visu laiku mēģinu 
samierināt. Visus! Nosēdināt pie galda... Un līdz pat šodienai. Protams, ir arī tie, kas 
sakūda...

G.: ... Jā, labi! Tu tad septītajā pacenties!
S.: Labi, es pacentīšos.

Ienākošais. Arturs Pienovskis – Gūtupam.

P.: Par tām divām lietām, par kurām mēs īsumā runājām... Iespējams, ka tev ir intere-
santi mūsu piedāvājumi par mobilo objektu pārvietošanās izsekošanu.

G.: Tev ir kaut kādi prospekti par to?
P.: Prospekts ir tāds diletantisks!... Visu nevar uzrakstīt.
G.: Nē, pagaidām nē. Man nav tādas specifikas, kam tas būtu nepieciešams. Man ir 

miesassargs un „Sig Sauer”. Ar to pietiek. Novērošanas kameras, mašīnas...
P.: Varbūt vajag, lai mēs zinātu, kurp tu brauc...(Smejas.) Man ir otrs jautājums. Es 

gribu pirkt māju. Man jāpakonsultējas ar speciālistiem. Pie tevis kaut kā var?
G.: Var. Tu vari rīt būt pusdesmitos? Vai pēc divpadsmitiem? Teiksim, pusvienos?
P.: Varu būt pusvienos. Valdemāra ielā?
G.: Nē. Skolas iela.
P.: Labi. Sarunāts.

02.12.1998. Izejošais. Kastiņš – Maldai.

K.: Tu vari man nosaukt kaut kādus ciparus? 
M.: Jā, labi. 30. novembrī – „Hansabanka”... Valūtas konvertācija...
K.: Cik tur latu?
M.: 14 576,94 lati. 25.novembrī – Rīgas domes finanšu departaments – 10 tūkstoši. 

24. novembrī – Kodoliņa un tas Rīgas domes Finanšu departaments – 18 tūkstoši. Divdes-
mit trešajā – tas pats – 11 tūkstoši. 19. novembrī – SIA „SPS 1” – 50 lati. 17. novembrī 
– valūtas konvertācija no „Saules bankas” – 16 706, 80. Arī septiņpadsmitajā – Centrālā 
dzīvokļu privatizācijas komisija – 8 tūkstoši. Un nav zināms, kam – no Zvērināto advokātu 
padomes – 12,50. 4.novembrī – „Dobele Agra”– 400 lati. 3. novembrī – Latvijas neredzīgo 
biedrība – 100 lati. Un tas viss.

Kastiņš ielūdz Maldu 23.decembrī 16:00 uz svinībām birojā. Malda pateicas par 
ielūgumu.
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Izejošais. Endijs – jautā Ščetina kungu.

Sekretāre lūdz pagaidīt. Ščetins runā pa otru telefonu. Savieno.

Gūtups – ar Juriju Ščetinu (krievu valodā).

G.: Jūs ziniet, es gribēju ar jums satikties uz piecām minūtēm. Mazliet te pastāstīt par 
dažu baņķieru aktivitātēm.

Š.: Labi, ar prieku! Kā jums ērtāk? Varam satikties pie jums, pie manis, neitrālā teritorijā. 
Kā vēlaties.

G.: Ja jūs... Ja iespējams, ap diviem jūs pie manis ieskrieniet.
Š.: Divos? Labi.
G.: Uz redzēšanos.

03.12.1998. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

G.: Es paskatījos. Visi izdarīti, nu... pārskaitījumi. Tevis pirmdien nebija?
K.: Nebija. Es tikai vakar atbraucu.
G.: Paklau, man vēl mazliet visu vajag paskaitīt... Mēs varam pirmdien dienas laikā?
K.: Jā laikam.
G.: Tad es tev pirmdien piezvanīšu. Un tu man arī piezvani.
K.: Kā tev tajā ziņā? Tu tur interesējies par to vai nē?... Nu kur bija Jūras administrācija... 

Saistībā ar Ruču. Piektdien laikam bija tā lieta.
G.: Tad atlika.
K.: bet tas parazīts tomēr laikam pastrādāja pret mums tajā „Unibankas” lietā.
G.: Tas mazais, ja?
K.: Jā, jā.
G.: Bet tev ir kaut kāda informācija?
K.: Nē, nu man šajā tiesā... Ka pretendents piesauc šajā tiesas uzstādījumā.
G.: Jā. Nu tas ir kaut kāds dīvains. To man pastāstīja te palīgs. Nu tagad viņi kaut kā 

nobaidīti izskatās. Un paši lūdza atlikt... Tā man stāstīja. Nu redzi, tur liela atšķirība starp 
„Unibanku”... Faktiski atteica, tāpēc, ka tie nebija noprecizēti krimināllietā. Un kuri bija 
krimināllietā – tie nebija civillietā. Tur dominēja šis motīvs, bet ne... Nu un vēl tur! Tur 
faktiski tīrākais apstākļu novērtējums, kurus tiesa novērtēja citādi. Tā ka, zini.

K.: Nu skaidrs.
G.: Nu sarunājuši, ja?
K.: Jā, labi.
G.: Paklau, tu par pirmdienu zini?
K.: Septiņos tur?
G.: Jā, jā.
K.: Jā. Es zinu, zinu.
G.: Pirmdien mēs ar tevi noteikti saskriesimies, ja? Un visu to saskaitīsim.
K.: Jā, labi. Pagaidām!
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Ienākošais. Valdis Šablovskis – ar Kastiņu.

K.: Es to licenci saņēmu. Es to šodien no rīta varu jums ienest.
Š.: Nu jā. Man vajadzīga tā licence, jo man šodien ir vēl viens iesniegums. Jūs sa-

vam Vaskim sakiet, ka viņš nozīmēts pirmdien. Atnāca no pretējās puses... advokāts... 
Iedeva iesniegumu. Ka viņš arī grib.

K.: Viņš paspēja termiņā?
Š.: Tieši tāpēc es viņam teicu, kad viņš atnāca: „Jūs esat pārāk vēlu... Jau 

nozīmēts.” Šodien es vēl uzrakstīšu... Nu lai tā licence būtu un viss būtu, kā nākas. 
Bez tam ir viņa lūgums atjaunot visu to lietu. Un pievienots tas prasības pieteikums 
Kurzemes rajona tiesai. Iesniegts 1.decembrī. Prasītājs – tas, bet atbildētājs – tas 
Jāks un jūs. Par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu. Man vajadzēs tev to parādīt, 
ko es pašlaik taisu. Sanāk dīvaini! Sanāk tā... Mēs skatāmies visu šo lietu pēc īpaša 
procesa. Ja? Un jāpaskatās, kā šajā īpašajā procesā... kāda ir apturēšana. Nu, teik-
sim, tas Narkevičs, atverot likumu... Kāda tur tā kompānija... Vai viņi ņēma vērā šo 
situāciju? Varbūt pēc īpašā nevar apturēt? Varbūt tas iet uz priekšu. Bet viņam... iet 
uz priekšu arī muļķīgi...

K.: Jā, jā. Tas tiek apstrīdēts.
Š.: Ja tas... tad kāda nozīme?... Sanāk muļķīgi. Jums jāpainteresējas Kurzemes 

rajona tiesā.
K.: Vai tiešām iesniegts?
Š.: Tiešām ir iesniegts? Lai gan te stāv zīmodziņš virsū, ka iesniegts... Nu tiesas 

zīmodziņš. 1.decembris. Četrpadsmitajam uzrakstīts... Es domāju, ka četrpadsmitajam 
sastāvam. Un šo tiesas pieteikuma kopiju tur var uzreiz nokopēt.

K.: Jā. Es varētu pie jums tūlīt aiziet. Līdz desmitiem?
Š.: Līdz desmitiem, labi. Davai!

Valdis Šablovskis turpina runāt ar Gūtupu.

Š.: Paklausies minūtīti. Atceries, mēs runājām par to kredītu?... Tu runāji ar Šļakotu... 
Viņi ļoti labi uzņēmēji. Izrādījās, ka viņi abi pēc profesijas ir mežcirtēji. Viņi atstājuši labu 
iespaidu uz Šļakotu. Viņš man pats teica. Ļoti nopietns puisis. Pēc Šļakotas rekomendācijas 
viņš izveidoja firmu. Piereģistrēja. Viņam ir lieli, kolosāli plāni. Absolūti reāli. Šodien viņi 
arī runāja ar to puisi. Viņš teica – birokrātija. Viņš jau iesniedza biznesa plānu. Viņam atkal 
ir jābrauc uz Jelgavu pie profesora, lai izlabotu to biznesa plānu. Un to, un to... Viņš saka, 
ka laikam tie, kas tur sēž, nesaprot, par ko ir runa. Viņš saka, ka pašlaik ir ziema. Bet vasarā 
viņš neko izdarīt nevar... Darba vietas 500 strādniekiem. Viņš saka, ka viņam vienošanās ar 
firmām... viņš saka, ka viņam vajag naudu, bet viņu dzen uz Jelgavu. Nu, lūk, tāda sistēma. 
Saproti?

G.: Nu es varu Kazimiru satikt pirmdien. Un pirmdien parunāt ar viņu vēlreiz. 
Š.: Bet piezvanīt viņam tu negribi?
G.: Zvani – tas nav nopietni. Es pirmdien ar viņu satikšos. Un tad aci pret aci 

uzzināšu.
Š.: Viņš pats... Tas Kazimirs jūt. Viņš man teica, ka, ja būs tādi puiši, tad Latvijā būs tā, 

kā vajag. Nu absolūti nopietni puiši. Enerģiski. Viņiem daudz īpašumu. Viņš pats visu to 
saprot. Bet, kad no viņa aiziet un iet pie tiem klerkiem, tad viss arī sākas. Tad gan tas, gan 
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tas... Viņš saka, ka biznesa plānu iesniedza, visu... Es šodien runāju... Viņš teica, es vairāk 
nevaru... Es teicu: pagaidi, nepsiho...

G.: Es pirmdien parunāšu.
Sarunā sazvanīties. Atsveicinās.

04.12.1998. Ienākošais. Mihails Avturins – Gūtupam.

A.: ... Es nezinu, vai esat dzirdējis par mani vai neesat?
G.: Nē.
A.: Jūs ziniet, man ir, lūk, tāds jautājums... Esmu iesaistīts mājas celtniecībā Jūrmalā. Ir 

tāds Genādijs Kurdjumovs. Jūs viņu ziniet. Jūs viņu konsultējat vai ne?
G.: Tas ir bijušais deputāts?
A.: Jā. 
G.: Un par kādu māju tur?...
A.: Tur ir bijusī Rakstnieku jaunrades ēka. Un vēl grupa idiotu nopirka tur dzīvokļus. 

Un tagad mums ar viņiem ir potenciālas problēmas. Līgumi, kurus mēs parakstījām, 
es domāju, ir galīgi neprofesionāli un visas mūsu intereses pārkāpjoši. Es te nonācu 
sanāksmē ar visādiem muļķiem, kuri nopirka. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka mums 
nepieciešams cilvēks, kurš paskatītos mūsu līgumus un pateiktu mums, ko mēs praktiski 
varam un ko mēs nevaram izdarīt, lai panāktu to, ka mēs kaut ko varam. Tāpēc, ka viņš 
mūs ņem no visām pusēm, kā grib. 

G.: Nu, jūs gribējāt pie manis atnākt šajā jautājumā?
A.: Bet varbūt vienkārši es pēc jums mašīnu aizsūtīšu? Jūs atvedīs pie manis.
G.: Mēs varam uz nākamo nedēļu...
A.: Okei. Tāpēc, ka man teica, ka vienīgais izglītotais cilvēks Latvijā – tas esat jūs.
G.: Ziniet, man ir lūgums, lai jūs pie manis atbrauktu tad.
A.: Man vajadzīgi kaut kādi līgumi, ja?
G.: Paņemiet visus papīrus, kādi jums ir... par šo. Par Kurdjumovu... Ja tas ir tas Kurd-

jumovs, kas kaut kad bija Augstākajā padome, tad es viņu pazīstu personiski. Bet man nav 
nekādu lietu ar viņu, tā ka...

A.: Okei. Tāpēc es jautāju...
G.: Jā, jā, es sapratu! Es sapratu. Nē, viņš nav nācis. Es viņu sen neesmu redzējis.
A.: Ā, tas ir tas pats – Genādijs.
G.: Mēs varētu tad runāt... Mēs varam runāt pirmdien 10:30. Jūs piebrauktu ar papīriem, 

un...
A.: Bet kur jūs atrodaties?
G.: Skolas.
A.: Labi, tad es būšu pie jums, Arni!
G.: Vēlreiz? Mihails?...
A.: Mihails Avturins.
G.: Labi, labi... Bet kādu organizāciju jūs pārstāvat?
A.: Oi, es pārstāvu daudz organizāciju. Esmu firmas „Nilda” saimnieks. Ja jūs esat 

dzirdējis par tādu firmu...
G.: Labi! Sarunāts. Tad 10:30. Līdz pirmdienai!
A.: Uz redzēšanos.
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05.12.1998. Izejošais. Endijs – mātei.

Endijs ziņo, ka būs mājās tikai rīt. Dežurēs birojā. Pagaidām viņš ir viens. Pēc tam 
atnāks vēl viens puisis. Bet rīt birojā dežurēs Alliņš.

Māte pa radio dzirdējusi par sprādzienu. Interesējas par detaļām.
Endijs stāsta. Atbraukuši žurnālisti no „Panorāmas”. Izsists viens stikls, kas iet uz ielu. 

Pie šī loga sēž Endijs. Gūtupa logs iet uz otru pusi. Rīt atnāks stiklotājs un ieliks stiklu. 
Datori nav bojāti. Tikai divas kopējamās mašīnas nokrita uz grīdas un izjuka.

Endijs saka, ka, ja viņš sprādziena laikā atrastos savā vietā, viņam būtu beigas.
Māte ir pārliecināta, ka šo ļaundaru nodoms nebija kādu nogalināt. Viņi gribēja vienkārši 

pabrīdināt. Saka: „Bet tas ir bīstami! Gribēja izrēķināties ar priekšnieku, bet cietāt jūs. 
Tagad jāpasaka priekšniekam, lai garantē jums drošību.”

Endijs saka, ka otrreiz nespridzinās.
Māte brīnās, ka sprādziena laikā apsargs neko nedarīja: „Bet kāpēc tad vispār viņš tur 

sēž?” 
Endijs skaidro, ka apsargam ir tikai Kastiņa mobilais telefons. Četros no rīta, kad notika 

sprādziens, viņš mēģināja piezvanīt Kastiņam, bet mobilais bija atslēgts.

08.12.1998. Ienākošais. Gūtups – Endijam.

Gūtups lūdz Endiju dabūt no viņa galda atvilktnes to vizītkaršu bloku, kurā stāv poli-
cistu vizītkartes.

G.: Tu man pasaki tā Kaspara vai tā... telefona numurus... Viņam bija igaunisks vārds. 
Paskaties tagad...

E.: Kaspars Osis.
G.: Bet tam otrajam?
E.: Raivis Terinks.
G.: Man tikko kā ienāca priekšlikums tikties. (Smejas.) Tur ar iesaistītajām personām. 

Labi, davai! Paldies.

Ienākošais. Aleksandrs – Endijam.

A.: Sakiet, jums nav nekādu jaunumu, izņemot jūsu „karastāvokli”?
E.: Pagaidām diemžēl nav.
A.: Jums tur pagaidām viss kārtībā, ja?
E.: Nu pagaidām visi veseli.
A.: Es saprotu! Noskaņojums tāds...
E.: Nu jā, nepatīkami.
A.: Sakiet, varbūt kaut kad rīt man parādīties? Tomēr tur divas plenārsēdes palikušas... 

šogad. Bet kaut kā vienalga vajag apsteigt, neskatoties ne uz ko. Es saprotu, ka tas viss ir 
sarežģījis situāciju. 

E.: Varbūt jā. Varbūt piezvanīsiet rīt no rīta?
A.: Es jums piezvanīšu. Jūs sakiet, kad un cikos. Un es pieskrietu. Tāpēc, ka... Situācija 
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vienalga nav tik vienkārša. Divas plenārās... Tas sanāk kad? Pie viņiem ceturtdienās. Tas 
nozīmē, ka jau aizparīt... Un katrā var tikt izlemts.

E.: Nu jā. Tad rīt no rīta mēs sazvanāmies.
A.: Labi. Es uz piecām minūtēm... Es neaizkavēšu... Vispār man ir informācija, ka šo 

jautājumu ļoti spēcīgi bīda, bet pagaidām tas vēl nav izskatīts. Bet tas, ko jūs dzirdējāt – tas 
bija likums par privatizācijas sertifikātiem. To tiešām iznesa uz plenārsēdi, bet atkal atdeva 
atpakaļ uz Komisiju.

E.: Nu es kļūdījos. Paldies Dievam!
A.: Par laimi! Bet situācija ir ļoti asa. Vēl divas sēdes. Un bīda, es dzirdēju, tur ļoti 

spēcīgi. Nu labi! Es rīt no rīta jums tad zvanīšu. Varbūt arī šodien jūs kaut kā atradīsiet 
laiku pārrunāt, ja?

E.: Labi.

Izejošais. Kastiņš – Jānim Vasikam.

K.: Jums šodien ir jāienes tiesnesim Šablovskim un jāsaņem atzinums par jūsu 
nozīmēšanu par administratoru.

V.: Cikos?
K.: Nu viņš gribēja pirmajā dienas pusē, bet diemžēl manis paša šajā laikā nebūs uz 

vietas. Es jums iedošu viņa telefona numuru, varbūt pamēģiniet viņam piezvanīt.
Vasiks pieraksta telefona numuru.
K.: Ja jūs nevarat viņu sazvanīt, tad atzvaniet man uz biroju.
V.: Labi. Paldies.

Ienākošais. Kaspars Ozis – Gūtupam.

O.: Kā mums ar to?...
G.: Kaspar, šodien es iesniedzu to papīru. Ar lūgumu apsvērt jautājumu, vai kādu 

prokuroru nozīmēt par izmeklētāju. Es domāju... Man teica, ka šo jautājumu atrisinās un 
mani tad darīs zināmu. Visticamākais, ka tu to uzzināsi paralēli. Nu es iesniedzu lūgumu... 
Kā viņi tur izskatīs un kas tur... Ņemot vērā tur nosauktās personas... Nu tu, piemēram, 
zini, par ko ir runa?

O.: Jā, jā... 
G.: Lai ap šīm personām... Lai apsver šo jautājumu. Es domāju, ka sazvanīsimies. Tik-

ko kā man būs zināms, tā es tev arī piezvanīšu.
O.: Jā. Tikai viens jautājums. Mēs runājām par to kopiju. Mums tomēr jānoformē šie 

papīri.
G.: Kaspar, paklau! Par to es domāju tā: ja to pārņems Ģenerālprokuratūra...
O.: Jā, jā... Tad viņi paši to darīs.
G.: Nu jā. Es domāju, ka tu mani nevari vainot tanī, ka es tev neesmu izstāstījis lietas 

būtību. Ja? Jā vai nē?
O.: Jā, jā.
G.: Nu un tad jau... Tur ir tas pats, ko es tev stāstīju... Mazliet tā. Rakstiskā veidā viss 

vienmēr izskatās savādāk. Kad izliec uz papīra. Tad tā!



35

O.: Un kas to izlems?
G.: Paklau! Nu piezvani man rīt kaut kad pēc desmitiem. Sazvanīsimies. Varbūt tad 

man piezvanīs uz to laiku. Tevi neviens tur nepratināja?
O.: Nē.
G.: Nu tu saproti, ka es?...
O.: Nu, dabiski, jā. nu tā!... Viss pagaidām normāli.
G.: Ja?
O.: Viss ir kārtībā.
G.: Nu labi! Tad rīt, Kaspar, atkal sazvanīsimies.
O.: Jā, jā. Liels paldies. Uz redzēšanos!

Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

Gūtups saka, ka viņš pašlaik ir mazliet aizņemts.
Guziņš gribētu vienkārši padalīties ar Gūtupu iespaidos pēc vakara ziņu noskatīšanās.
Gūtups apsola tuvākajā laikā pieskriet pie Guziņa.
Guziņš ziņo, ka šodien vakarā brauc uz Igauniju, uz Tartu. Būs atpakaļ ceturtdien vēlu 

vakarā. Piektdien būs jau darbā.
Guziņš: Gribēju tev izteikt līdzjūtību...
Gūtups: Ai!... Tiksim galā... Visiem šiem parazītiem... šodien es Jānim uztaisīju iesn-

iegumu... Uz Ģenerālprokuratūru.
Guziņš: Redzams, ka arī vajag.
Gūtups: A ko darīt?
Sarunā, ka piektdien sazvanīsies un varbūt satiksies.

09.12.1998. Izejošais. Gūtups – Sarmītei.

Gūtups apsveic Sarmīti vārda dienā.
S.: Nu kā tev iet?
G.: Nu man iet jautri... Man nemaz nav garlaicīgi. Man normāls garastāvoklis. 

Viss kārtībā.
S.: Tu šodien pie manis atnāksi?
G.: Man šodien simts un viena... Es nevaru. Es šodien ar žurnālistiem, policistiem, 

prokuroriem... Pārslogots. Es nevaru tev apsolīt.
S.: Bet kā tu vispār?... Ko tu par sevi saki?
G.: Bet kas?... Es savu versiju vakar...
S.: Nē! Es par to, kāpēc biji pie manis.
G.: Bet kas man jāsaka? Ko?
S.: Nu viss okei!
G.: Ā, jā! Viss kārtībā! Tur absolūti nekas!... Viss pagājis.
S.: Paldies Dievam! Labi.
G.: Es domāju, ka kaut kāds dīvains... Kaut kāds tāds moments var būt.
S.: Nu, tā ir laba zāle.
G.: Jā, jā. Pilnīgi bez pēdām.



36

S.: Nu tad viss ir kārtībā.
G.: Labi! Tad kaut kā... Ja? Davai!

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups jokojošā tonī paziņo, ka viņš vēl ir dzīvs. Saka, ka logi ir ielikti un pašlaik 
tiek remontēti kabineti un birojs. Apsola parādīt Dedelim fotogrāfijas, kas taisītas pēc 
notikušā.

Sarunā tikšanos. Rīt 12:30. Gūtups atbrauks pie Dedeļa.
G.: Paklau! Kā tur tas šodienas jautājums? Tu tur būsi?
D.: Jā, man beigās ir pašam jāiet ar visām tām lietām. Tur tā...
G.: Es sapratu, sapratu. Tad es varētu tev kaut kā piezvanīt, ja?
D.: Jā... Bet es eju pats pēdējais... Tas var būt tikai... Es nezinu, cikos: divos, trijos...
G.: Es sapratu, jā. Bet rīt es noteikti pie tevis ieskriešu. Parādīšu fotogrāfijas un visu... 

Labi!

Izejošais. Endijs – jautā Lamberga kungu.

Sieviete saka, ka Lamberga nav uz vietas.
Endijs noskaidro Lamberga mobilā telefona numuru.

Izejošais. Gūtups – Gunāram Ābelem.

Gūtups izstāsta savu lūgumu: Gūtupa šoferis un miesassargs Ziedonis sakarā ar notikušo 
sprādzienu gribētu nēsāt ieroci. Cik Gūtups zina, ieroci var nēsāt tikai reizē ar zemessarga 
formu. Bet varbūt iespējams izņēmuma kārtā ļaut Ziedonim nēsāt automātu bez formas.

Ābele saka, lai Gūtups uz viņa vārda uzraksta iesniegumu ar tādu lūgumu. Viņš mēģinās 
palīdzēt.

Ienākošais. Aivars Lambergs – Gūtupam.

G.: Es gribēju ar tevi kaut kā satikties un parunāt. Ar visiem tiem sprādzieniem, zini... 
Gribēju tev kaut ko palūgt. Tu pamanīji, ka es tur tieši nodevu visas tās institūcijas, kuras 
tur bija pa LNT un „Nedēļā”. Kad tu būsi Rīgā? 

L.: Es būšu šodien! Bet man visa diena tā saplānota, ka es vienkārši beigšu ļoti vēlu. 
Mēs taču nevaram satikties uz divām minūtēm.

G.: Nu jā! Zini, man nemaz nav tik steidzami. Bet es gribēju ar tevi mazliet parunāt, 
pastāstīt par saviem apsvērumiem: kas un kā. Būtu labi! Tu taču bieži esi Rīgā. Ja mēs 
varētu tur arī satikties, kur kaut kā...

L.: Jā. Zini, ko? Es taisos būt Rīgā sešpadsmitajā. Davai tad uzreiz arī sarunājam: 10:00. 
Tad būs vaļā!

G.: Jā, tā ir viesnīca. Visdrīzāk būs atvērta. Labi, es būšu desmitos.
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L.: Ja kaut kas mainās, tad sazvanāmies.
G.: Vienīgais, ko es tev gribēju... Tu tur netaisies kādu paziņojumu?... Vai arī tev tādu 

plānu nav? Es domāju, ka tu arī redzēji par LNT. Varbūt tajā nedēļā. Vai arī tev vismaz 
pārstāstīja.

L.: Es redzēju! Pats skatījos, protams. Bet es domāju: vai tas nepieciešams?
G.: Nu nē, tas tā... Skaties pats. Es tikai domāju, ka tā, kā šajā LNT to jautājumu 

inspirēja... Nu, lūk, es gribētu saprast, kas tas patiesībā bija. Jo man šķiet... Jāņem vērā, ka 
viņi taču nav pilnīgi traki vai deģenerāti, ja viņi jautājumu varēja šādi nostādīt. Nu tad to 
kāds ir izdomājis.

L.: Es zvanīju!... Jau svētdien. Un es viņiem šo jautājumu tādā pašā veidā uzdevu. Pa-
reizi! Es viņiem atzvanu – nu, ko noskaidrojāt? Tā ir provokācija.

G.: Es domāju, ka tīrākā... Nu labi! Tad es būšu... Domāju, ka nekas nepamainīsies. Nu 
ja kas, tad es piezvanīšu. Tātad mēs tiekamies sešpadsmitajā plkst. 10:00?

L.: Jā. Labi.

10.12.1998. Izejošais. Endijs – Mārcim Dedelim.

Gūtups šodien bija pie Dedeļa. Stāstīja viņam par notikušo sprādzienu.
Endijs saka, ka Gūtups aizmirsa atdot Dedelim vienu dokumentu – iebildumu. Bet 

pēdējais tā iesniegšanas termiņš – 11.decembris.
Dedelis precizē, par kādu lietu ir šis iebildums.
Endijs saka, ka tā ir lieta, ar ko nodarbojas Gūtups. Prasītāji šajā lietā – Daškova un 

Tarasova, atbildētājs – Privatizācijas aģentūra.
Sarunā, ka Endijs nākamajā nedēļā atnesīs šo dokumentu.

Izejošais. Gūtups – Aivaram Lambergam.

L.: Zini, man atnāca fakss, ka man trešdien desmitos – Latvijas ostu padome. Tāpēc... 
Tev tur divos ir tiesa?

G.: Jā.
L.: Mēs varam satikties 12:30.
G.: Varam.
L.: Jo man notiks apmēram divas stundas. Pārceļam, ja?
G.: Jā. Turpat?
L.: Turpat.

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Šeptenis gribētu izdzirdēt Gūtupa viedokli vienā lietā, kura tiks izskatīta pirmdien. 
Lieta ir ļoti interesanta, pēc Šepteņa domām.

Š.: Viena SIA iet uz „Trasta banku”... Ieliek savu naudu. Lai būtu nodrošinājums, prasa 
ķīlu. Un kā ķīlu šī banka izmanto prasījuma tiesības...

G.: Viņi faktiski noslēdza depozīta līgumu, ja?
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Š.: Jā. Tātad viņi faktiski ieķīlāja prasījuma tiesības... Tas ir kādam aizdeva savu naudu. 
Un tie ir parādā.

G.: Banka to ieķīlā?
Š.: Jā. Un trešā puse kaut ko aizdevusi bankai. 
G.: Bet kam viņi deva aizdevumu? Ne bankai to naudu?
Š.: Nē. Tā SIA, kas aizdeva bankai. Un tagad, lai nodrošinātu... Viņi saka, ka bankai 

jādod ķīla. Bet bankai, savukārt, ir jābūt kaut kādam nodrošinājumam. Un lai tas būtu, 
banka ieķīlāja savu īpašumu. Un lai nodrošinātu SIA to depozīta ieguldījumu, bankai 
ieķīlā prasījuma tiesības pret šīm trešajām pusēm... Kas ir parādā bankai. Tagad skrien 
uz Zemesgrāmatu. Zemesgrāmata atsaka un saka, ka Zemesgrāmatā var iereģistrēt ti-
kai nekustamo īpašumu un ar to saistītas tiesības. Bet nedrīkst ierakstīt tikai prasījuma 
tiesības.

G.: Jā, prasījuma tiesības var cedēt.
Š.: Jā, ja viņi savu īpašumu... Bet viņi taču laikam nevar trešo pušu īpašumu... Tāpēc 

viņiem faktiski šīs prasījuma tiesības – tās ir prasījuma tiesības. Tur tagad nevar ierakstīt 
tā: ieķīlāt kādu trešo pušu īpašumu.

G.: Izskatās apšaubāmi.
Š.: Ieķīlāt viņi var! Bet ierakstīt Zemesgrāmatā, es domāju, diez vai.
G.: Labi, labi. Es paskatīšos. Bet strīds ir par ierakstu Zemesgrāmatā. Un pie tevis ir 

sūdzība par Zemesgrāmatu, ja?
Š.: Jā.
G.: Es paskatīšos. Rīt tu būsi uz vietas?
Š.: Būšu, būšu.
G.: Labi. Es paskatīšos un tev noteikti piezvanīšu.

11.12.1998. Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

N.: Es atstāju peidžeri uz galda. Atnācu uz darbu un redzu, ka tu mani vakar meklēji.
G.: Jā, es tev gribēju izstāstīt... Zini, var teikt, bija gājiens no aģentūras puses. Es vakar 

aizgāju uz Kukaines lietu. Zini, Baltijas centrs... tranzīts. Tu atceries, kaut kad...
N.: Zinu. Jā.
G.: Vidzemes tiesa... liels spiediens. Tiesnese izlasīja. Viņa teica, ka te advokāta or-

deris, bet te tā dāma – advokāts... Kā viņai uzvārds?... Tava pilnvara viņai iedota. Viņa 
teica, ka nu jūs tad...

N.: Paklau, tad man ir jāatbrauc. Es atbraukšu pie tevis. Tu pie sevis?
G.: Jā. Vari atbraukt.

Izejošais. Gūtups – Oļegam Šabarskim.

G.: Saki, nodeva Georgam?
Š.: Jā.
G.: Redzi, man vēl būs papildus iesniegums. Vēl jauni draudu fakti, kuri bija, bet par 

kuriem es nezināju.
Š.: Un kad tu vari atnākt?
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G.: Es pie tevis?
Š.: Jā. Šodien tikai es. Šefa nebūs.
G.: Saki, cikos? Es pašlaik gatavoju iesniegumu. Tad es varu. Cikos tu teiksi, tikos es 

būšu.
Š.: Saki, cikos. Es pierakstu.
G.: Es varu vienpadsmitos būt pie tevis.
Š.: Labi. Tam, kas ved lietu, ir jāpiedalās?
G.: Jā.

Ienākošais. Feinbergs – Kastiņam.

F.: Man jums ir jāizsaka sava līdzjūtība.
K.: Protams. Mums ir šausmīga nelaime.
F.: Tas viss notika pie jūsu loga?
K.: Nē, ne pie mana loga. Man paveicās. Tas bija sekretariāts.
F.: Man no paša sākuma bija neērti. Es domāju, ka es traucēju un kaut kā...
K.: Nē, nekas.
F.: Es tikai gribēju uzzināt. Man kauns, ka man jāprasa. Vai nav mans mīļais radinieks 

iejaucies?
K.: Nē.
F.: Viņš uz to spējīgs.
K.: Nē.
F.: Man bija ar viņu incidents. Man kāds piezvanīja brāļa vārdā. Un teica, lai es noteikti 

piezvanu divos. Es nevarēju. Es piezvanīju vakarā. Vispār atskanēja tāds... Sanāca, ka tas 
nebija tas Guntars, kurš prasīja. Un izskanēja, ka viņš grib mani ne tikai redzēt, bet arī 
dzirdēt.

K.: Nu jā. Pašlaik starp jums sācies karš.
F.: Kāds karš? Šis karš bija jau sen. Bet tagad viņš... Katrs grib parādīt savu spēku. 

Paldies. Netraucēšu jūs.
K.: Labi.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Vēl dzīvs? (Smejas.)
Z.: Šodien „Dienu” lasīji?
G.: Bet kas tur ir?
Z.: Tur tāds supertops...
G.: Man jāpaskatās. Kurā lappusē?
Z.: Tur, kur TV programma... Tur vēl ir tā: „Rīta bums ciemos pie advokāta Grūtupa.” 

(Smejas.)
G.: Paklau, gribu kaut kā ieskriet. Varbūt var pie tevis ieskriet pirmdien no rīta?
Z.: Labi.
G.: Cikos tu pirmdien būsi?
Z.: Deviņos.
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G.: Labi. Es tev gribu parādīt vienu lapiņu...
Z.: Labi.

Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

G.: Es biju pie Oļega. Viņš šodien ies parunāt ar Edvīnu. Es iedomājos apmēram tā: lai 
uzrakstītu, ka ir procedūras pārkāpumi. Un ekonomikas ministram ir jālemj, ko darīt. Un 
pirmdien... Šodien Jāņa nebija. Pirmdien es piezvanīšu un arī aiziešu pie Jāņa. Oļegs man 
tad pārzvanīs pēc pusdienām.

N.: Labi. Ja viņš var pierakstīt...
G.: Viņš man pārzvanīs. Viņš teica: „Es šodien iešu pie Edvīna”...
N.: Ja var dot tā... Lai viņš mazliet varētu koriģēt šo lietu... Būtu pavisam labi.
G.: Labi. Nākamajā nedēļā es parunāšu ar Jāni.
N.: Labi. Paldies.
G.: Davai.

14.12.1998. Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Paklau, gribēju ieskriet un ar tevi parunāt uz piecām minūtēm. Vai nevaru ieskriet 
rīt no rīta?

Č.: Nu tad līdz deviņiem. Mums 9:15 ir sanāksme.
Sarunā, ka Gūtups rīt no rīta 8:30 būs pie Anitas.

Izejošais. Gūtups – Antai Priedei.

G.: Gribu atnākt pie tevis kaut kā ar savu kafiju iedzert kafiju. (Smejas.) Saki, kad to 
varētu izdarīt? Rīt pēcpusdienā?

B.: Rīt es esmu zālē. Man rīt pirmā instance. Kad tas viss beigsies, es nezinu.
G.: Bet kā tev šodien?
B.: Šodien es neesmu zālē.
Sarunā, ka Gūtups būs pie Braides šodien trijos.

Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

Guntars: Šodien vakarā kāds ir?
Gūtups: Nu laikam. Es arī pieskriešu.
Guntars: Kas jauns?
Gūtups: Nu nekā tāda. Vakar skatījos televizoru... Par to fondu...
Guntars: Par kādu fondu?
Gūtups: Nu, Nekustamā īpašuma aģentūru... Par tiem dzīvokļiem. Neskatījies? Tur visi 

rokām augšā... Prokuratūra... Kas tur, velns zina. Ja tu to domā! Tur man tāds zvaniņš – vai 
nav daudzu partiju inscenēta? Nu es te sazvanījos. Viņš teica: „Nu absolūti nē!”
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Guntars: „Ceļš”, manuprāt.
Gūtups: Nu jā. Tā man arī teica. Tāpēc, ka pie viņiem tur viena kadra nav, es tā sap-

rotu.
Guntars: Nu vēl tiešām nav! Bet ja vajag – izvirzīsim.
Gūtups: Tu gribēji par to vakaru parunāt?
Guntars: Nu es arī mazliet gribēju.
Gūtups: Es būšu sešos.
Guntars: Un no NBS man zvanīja Ivars. Rīt izlems. Cik es saprotu, Zeibotam visas 

frakcijas izteica atbalstu.
Gūtups: Nu mēs tagad varam kaut ko? Tu domā, Guntars to?
Guntars: Nu jā. Bet es baidos, ka mēs to nevaram izdarīt.
Gūtups: Jā. Es arī domāju, zini, ka labāk necelt to, ko nevar nest.
Guntars: Labi!
Gūtups: Davai! Līdz vakaram.

Ienākošais. Oļegs Šabarskis – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa pašlaik birojā nav.
Š.: Pamēģiniet sazvanīties ar manu šefu... Vienalga, kur viņš atrodas. Un lai viņš man 

piezvana uz mobilo vai parasto. Es gaidu viņa zvanu. Steidzami.
E.: Jā, tūlīt piezvanīšu.

15.12.1998. Ienākošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Kāds ir Eihvalda telefons?
G.: Viņam ir mobilais un darba. Tas ir Eihvaldam, nevis Bļugeram.
Š.: Ar Bļugeru man nekas...
G.: Jā. Bet Bļugers bija...
Š.: Tu zini Ata telefonu?
G.: Jā. Pieraksti mobilo telefonu. Pagaidi mazliet. Man kaut kur tas vēl pierakstīts. Tūlīt 

es paskatīšos.
Š.: Bet ko viņš tagad...
G.: Velns viņu zina, ko viņš pašlaik dara. Bet uz „Turību” viņam laikam var piezvanīt.
Š.: Es zvanīju...
G.: Pagaidi. Es paskatīšos Sausnīti... Nu pamēģini uz to. Es pašlaik citu nevaru... Es 

noteikti vēl dabūšu tev telefonu...
Š.: Bet Ivaram vēl ir telefons?
G.: Pie Strautiņa?
Š.: Jā.
G.: Tūlīt. Es vēlreiz pie Sausnīša paskatīšos. Jā, Atis Sausnītis.
Š.: Labi. Paldies.
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16.12.1998. Ienākošais. Aivars Lambergs – Gūtupam.

L.: Mums vieta jānomaina.
G.: Jā. Nu, pasaki...
L.: A mēs nevaram satikties „Naftas” pārstāvniecībā?
G.: Es precīzi nezinu, kur tas ir reāli.
L.: Pretī „Romai” ir „Investīciju banka” un „Coopers & Lybrand”. Tur 6. stāvā.
G.: Un kurā tur telpā?
L.: Tur tieši pretī ir sekretāre.
G.: Un tas saucās kā? „Ventspils nafta”?
L.: Jā.
G.: Un tad mums paliek 12.30, Aivar?
L.: 12.30.
G.: Labi. Noteikti būšu.
L.: OK. Paldies.

17.12.1998. Izejošais. Gūtups – Ivaram Šeptenim.

G.: Man ir divi jautājumi. Paklausies, kas ir rīt?
Š.: Domāju, ka viss tā arī ir palicis.
G.: Tad divpadsmitos?
Š.: Jā, ap divpadsmitiem.
G.: Pieci?
Š.: Irēna, Skaidrīte, par Mārīti es nezinu, nu, es...
G.: Bet tā?...
Š.: Ivanda?
G.: Jā.
Š.: Šīs palika. Bet par Mārīti es nezinu. Viņa kaut ko runāja, ka viņai uz kaut kurieni... 

Taču mēs, es domāju...
G.: Jā. divpadsmitos.
Š.: Es piezvanīšu. Domāju, ka nekas nav mainījies.
G.: Bet kas ar to jautājumu, ka es tev to papīru?...
Š.: Nē, viss ir, kā es arī biju domājis. Tavs viedoklis... Varbūt... Ja es visu neaizzīmogošu, 

kas paliks...
G.: Jā. Sapratu.
Š.: Ja būs tāds iemesls...
G.: Labi.

Izejošais. Kastiņš – Jānim Vasikam.

K.: Kā tā mūsu lieta?
V.: Ar Šablovska kungu... Jūs ziniet, es biju tur. Visu nokārtoju. Es iesniedzu 

pieprasījumu. Rīt no rīta viņi man iedos datus.
K.: Es saprotu, ka Šablovska kungs nākošnedēļ grib izskatīt.
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V.: Es ar viņu sazvanīšos. ja viņš pieņems dokumentus, visus datus un visu pārējo, kas 
jāiesniedz... Tad es varu pie viņa iet piektdien. Ja ne, varu iesniegt viņam pirmdien caur 
kanceleju. Tikai pirmdien kancelejā ir pieņemšanas laiks.

K.: Es domāju, ka viņš var.
V.: „LTS Rīga” ir gatava. Materiāli...
K.: Ir gatavi?
V.: Es nevaru no viņiem jau divas – trīs dienas...
K.: Jā. Sazvanieties ar tiesnesi.
V.: Jā, piezvanīšu. Es šodien gribēju arī jums piezvanīt. Kamēr tur viss iet normāli. 

Mani pieņēma normāli, bez jebkādām emocijām. Vai arī viņas bija labi nomaskētas.
K.: Nu, kā administrators var patikt?
V.: Nu, nebija nekādu...
K.: Ekscesu nebija?
V.: Jā. Es uz turieni eju rīt. Ja datu nebūs, tad atdosim to, kas mums ir. 
K.: Jā.
V.: Un palūgt, lai tiesnese pieprasa.
K.: Ko tur prasīt... Lai ierosinātu maksātnespēju... Jūs paņemat dokumentus un varat...
V.: Man ir jāatdod tur daudz, lai tiesnese...
K.: Lai izskatītu.
V.: Lai varētu izskatīt. Tekošo finansu stāvokli. Fakti mums visi ir. Ziņas no Uzņēmumu 

reģistra. Tas viss ir. Nu, principā it kā ir viss. Bet materiāli...
K.: Jā, kreditorus vajag.
V.: Jā. Mums vajag arī kaut ko no viņiem. Vai nu atteikumu, vai... Ka viņi mums ie-

dos.
K.: Atteikums, iespējams, ir pietiekami labi. No tā var izdarīt secinājumu, ka viņi kaut 

ko slēpj.
V.: Es sazvanīšos ar Šablovska kungu.
K.: Labi.
Izejošais. Gūtups – Jānim Nagalim.
G.: Ko es tev gribu teikt. Es piesniedzu iesniegumu prokuratūrā par to spridzekli. Un 

es minēju to, ko tu man pateici
N.: Nav problēmu. Mēs taču zvanījām...
G.: Pie manis bija Strautiņš no rīta. Viņš jau... Es domāju, ka viņš saprot, ka... Viņš 

teica... Varbūt tev arī viņš pajautās.
N.: Bez problēmām.
G.: Nu, ja viņi tā dara, tad es arī nevaru... Labi.
N.: Labi.

18.12.1998. Izejošais. Gūtups – Ivaram Šeptenim.

G.: Nu tad divpadsmitos, ja?
Š.: Jā, paliek.
G.: Labi! Es esmu gatavs.
Š.: Kā jums iet?
G.: Nu nekas! Normāli.
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Š.: Nu skaidrs.
G.: Mēs vakar pabeidzām remontu. Viss tāds... (Smejas.) Tad jūs būsit?...
Š.: Mēs esam četri: Skaidrīte, Irēna... Un viss. Vanda šaubās. Viņai nebija pateikts, un 

viņa šaubās, ka tas būs ērti... Kaut kā tā.
G.: Nu, es viņai varu piezvanīt!
Š.: Nu, uzgriez!
G.: Tad jūs trīs tikai?
Š.: Nu, tā sanāk. Jā.
G.: Bet Mārīte?
Š.: Mārītei kaut kur jāiet šodien.
G.: Labi. Es tūlīt piezvanīšu.

Izejošais. Gūtups – Ventai Carulei.

Gūtups uzaicina Ventu šodien pie sevis uz biroju uz „mazām pusdienām”, kuras būs 
pulksten 12.

Venta pateicas par uzaicinājumu. Viņa atnāks.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Tikai par šo jautājumu... Es gribētu, lai tu... Ļoti korekti un uzmanīgi jāizdara. 
Varbūt tie ir speciāli izlikti slazdi!

G.: Varbūt!
Š.: Zini, kā tas ir? Tagad viņš man pateica kaut ko... Ja? Es – bah, tev! Un tam Zig-

mundam! Šie uzreiz tiem augšā! Un tad viss. Viņš teiks: „Redziet, kā mēs izdarījām? Mēs 
pateicām tikai Šablovskim... Un aizgāja uz turieni... Tātad ir!...” Ja sāk razborku, tātad ir! 
Saproti? Vot to nevajag uzreiz, ja?... Vajag ļoti, ļoti korekti. Lai neiznāk tā...

G.: Labi, labi. Es pagaidīšu, kamēr man dusmas pāriet...
Š.: Jā, jā! Saproti, varbūt ir iemests tas... To vienmēr tā dara... Uzreiz. Riņķi jau 

apskrēja!... „Nu, veči, viss noskaidrots!” Zini, tas taču ir kā skudru pūznis. Saproti, ja?
G.: Jā.
Š.: Nu davai!

21.12.1998. Ienākošais. Andris Šēle – Alliņam.

Š.: Varat runāt?
A.: Varu, jā.
Š.: Kā jums sokas?
A.: Nu, nodarbojos... Es tikai nezinu, kā mēs varam tagad satikties un apspriest 

rītdienas taktiku. Nu jā... Šodien Arnis saslima. Mēs domājām, ka pēc četriem mēs kopā to 
apspriedīsim. Kā vispār būs ar laiku un iespēju... Bet sapratu no tiesas, ka briesmīgi būtu 
vēlama personiska piedalīšanās.

Š.: Nu, cikos? Jau kaut ko var ieplānot.
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A.: Rīt mums ir vienpadsmitos.
Š.: Kur?
A.: Tas ir Pumpura un Antonijas ielu stūris. Tā ir lielā tiesas ēka. Nu, cikos mēs varam 

šodien satikties?
Š.: Es domāju, ka mēs varam kaut kur 12.30. Es tūlīt pie Arņa arī iebraukšu! Tur vēl ir 

jāparunā par citām lietām. Un tad es iebraukšu pie jums tikai par šo lietu atsevišķi.
A.: Jā. Varbūt par šo lietu varat arī uzzināt pie viņa.
Š.: Es uzzināšu. Viņa kaut kādus komentārus... Bet jūs domājat, ka viņš ies? Tur viņš 

nepacentīsies?...
A.: Nu, grūti pateikt! Dotajā brīdī nekādu zinu nav. Es vēl šodien piezvanīšu... Bet es 

biju iegājis piektdien – tur ne pretprasības, nekā! Nu, iespējams, ka viņi arī varbūt taktiski 
pamēģinās vismaz pirmo reizi novilcināt. Lai redzētu, kas no mūsu puses tiek gatavots.

Š.: Jā.
A.: Nu paskatīsimies! Es domāju tā... Gadījumā, ja viņš neatbrauks vai kas... Varbūt 

varam šoreiz pilnvarot Uģi? Lai nebūtu jānāk pilnīgi par velti.
Š.: Nu... Nu, sarunāsim. Nē, diez vai tur būs labi iesaistīt jaunus personāžus.
A.: Jā... Man labāk patiktu tīri no juridiskā... No tāda taktiskā viedokļa, ka jūs pats 

varētu atnākt. Tad viss, kas parādīsies... Kurš visu to varēs labāk zināt, kas tur ir?... Kāda 
aspektā un kontekstā... Un tā.

Š.: Nu davai! Mēs 12.30 tiekamies, ja?
A.: Es būšu visu laiku uz vietas.
Š.: Davai! Norunāts.

28.12.1998. Ienākošais. Juris Frimanis – Kastiņam.

F.: Kā mums tad ar rītdienu?
K.: Nu, rīt ir slikti. Gūtupam ir atklājies plaušu karsonis. Es aiziešu paņemšu no 

poliklīnikas slimības lapas kopiju. Es uzrakstīšu iesniegumu, aiznesīšu viņam parakstīt un 
ienesīšu jums šodien.

F.: OK, Zigmund. Es tikai gribēju uzzināt, lai es varētu attiecīgi kaut ko citu uz rītdienu 
plānot.

K.: Jā, jā! Tāpēc, ka viņš... Nu, viņš ļoti slikti izskatās.
F.: Nē, nē... Nu, pasakiet, lai veseļojas. Apsveiciet no manis Ziemassvētkos.
K.: Jā, paldies. Jūs šodien būsit uz vietas?
F.: Es būšu, jā. Ja pēkšņi manis nebūs, jūs varat droši atstāt sekretārei. Neko tas nemai-

na, Un tā tīri formāli rīt no rīta savāksimies un... Ņemot vērā, ka ir tādi apstākļi, atliekam.
K.: Labi.

30.12.1998. Ienākošais. Gūtups – ar Endiju.

G.: Endij, tu sazvanījies ar to?
E.: Jā. Viņam bija jābūt astoņos. Jo viņam 8.40 kaut kādi kursi atkal sākas. Viņš 

raudāja, ka viņš nevar. Es pateicu: „Brauciet astoņos.”
G.: A tu nepateici, ka viņu ir maldinājuši?
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E.: Es pateicu. Viņš uzreiz: „Ā, nu jā. Labi, labi.” Es teicu: „Brauciet astoņos.” Bet 
tagad jau ir 8.30, bet viņa vēl nav.

G.: Pasaki viņam, ka no mums naudu neņem par elektrību. Nākošais gājiens, ja 
viņš nesāks laicīgi rīkoties... Ja tur vajag kādam kukuli, lai viņš pasaka, ka mēs ie-
dosim kukuli... Nākošais gājiens... Mums ir atslēga, celtnieki nevarēs sākt strādāt. Un 
vēl dzīvot tur. Viņš ir vecs muļķis, bet lai viņš tomēr... Man liekas, ka viņš ir sācis ļoti 
enerģiski skraidīt. Bet ar naudu nepiezvanīja, nekā.

E.: Nekā vēl. Nezvanīja.
G.: Viņam mobilais ir?
E.: Viņam nav nekāda mobilā. Viņam tur kursi ir kaut kādi, kompjūteru kursi. 

Es saku: „Varbūt jūs tur varat nokavēt? Varbūt jūs pirms kursiem? Es no astoņiem 
būšu.” Viņš: „Labi.” Astoņos viņš atbraukšot un paspēšot uz kursiem atpakaļ. Nu, 
nezinu.

G.: Un līdz cikiem viņam kursi?
E.: Viņam ir līdz vakaram, visu dienu.
G.: Jūrmalā?
E.: Jā, kaut kur Jūrmalā.
G.: Ja viņš piezvanīs, tu paņem kursu adresi. Aizbrauciet ar Ziedoni pa taisno uz 

turieni. Ziedonim vienalga jābrauc uz Jūrmalu pēc vecākiem. Aizbrauciet pa taisno 
uz turieni... (nesaklausāmi)

E.: Jā. Nu, es vēl pagaidīšu.
G.: Jā. Laikam nekā tāda vairāk nav?
E.: Jā. It kā nav.
G.: nekā nav?
E.: Nekā. Domburs jums ir atsūtījis apsveikuma kartiņu.
G.: 3 miljoni virsū?
E.: Tur ap eglīti dejo tādi cilvēciņi. Galvu vietā fotogrāfijas. Tur Šķēle un citi uz 

kartiņas.
G.: Kurš tur vēl ir bez Šķēles?
E.: Man jāpaņem kartiņa, jāapskatās... Tur ir Šķēle, Lembergs, Ulmanis, 

Krištopāns, Pauls, Straume un Jurkāns. Un uzrakstīts: „Miers virs zemes, un 
cilvēkiem labs prāts.” Un iekšā uzrakstīts: „Lai Jums 1999. gads ir neaizmirstams!”

G.: 99.? Nākošais?
E.: Jā.
G.: Labi. Nu, tu man piezvani, kas ar to...
E.: Jā. Nu, es vēl pamēģināšu...
G.: Aizbrauc uz tiem kursiem. Un paprasi, kur ir tie kursi, ja viņš piezvana. Vai 

no darba uzzini, kur kursi. Labi.

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Piezvani Raimondam un pasaki... Viņš man zvanīja vienā lietā nākošnedēļ. Ka es 
tur sazvanījos par to lietu un ka es kontrolēju. Lai viņš ne...

K.: Par lietu nākošnedēļ?
G.: Jā. 6. datumā tur Senātā ir viena lieta. Es tur sazvanījos. Un Ersenam es pateicu, ka 

viņam jābūt darbā 8.30.



47

K.: Es neuztrauktos, ja viņš deviņos atnāktu.
G.: Vajag uzreiz stingri. Kā viņš parādīsies, es pateikšu, tu man zvanīji, un runa bija, ka 

jābūt 8.30. Tātad jābūt. Diezgan stingri pasaki viņam.
K.: Zvanīja Aldonis Vrubļevskis, apsveica Jaunajā gadā. Un pateica, ka pēc Jaunā gada 

būs atkal darbs 14. janvārī.
G.: Tu pasaki, ka esmu uz nāves gultas, bet nenomiršu.
K.: (Smejas.) Paliksit dzīvs.
G.: Es zvanīju uz Senātu, pateicu, ka sestajā atnākšu...
K.: Elviss atnāca, atnesa caurlaidi. Mēs norunājām ar Ziedoni, ka kā viņš jaunajā gadā 

brauks pirmo reizi, viņš iebrauks birojā un paņems.
G.: Ziedoņa nav?
K.: Viņš aizbrauca uz Jūrmalu.
G.: Iedod man Endiju.

Gūtups – ar Endiju.

G.: Endij, tu to...
E.: Viss ir kārtībā.
G.: Nē. Mēs ne par caurlaidi. Bet par to...
E.: Nē, viss ir kārtībā. Viņš bija atbraucis. Manis tajā brīdī nebija. Taču es Zigim visu 

izstāstīju. Zigis viņam visu nodeva un pateica.
G.: Par elektrību?
E.: Elektrību arī.
G.: Un viņš visu var izdarīt?
E.: Jā.
G.: Iedod man Zigi vēlreiz.

Gūtups – ar Kastiņu.

G.: Viņam bija kaut kāda vainas sajūta, pienākuma sajūta?
K.: Viņš tā izskatījās, kā suns... Viņš teica: „Jā, viss būs, būs...”
G.: Labi.
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1999. gads
Uzņēmēja Bermana dzīve un nāve
Ap 1997.–1998. gadu, iespējams, vispazīstamākais Ventspils uzņēmējs 

bija nevis kāds no tranzīta miljonāriem, bet gan Josifs Bermans – 1990. 
gadā no Izraēlas atgriezies uzņēmējs, kura galvenais mērķis bija atgūt viņa 
ģimenei 1941. atņemtos īpašumus.

Iespaidīgākā atgūstamā manta bija veseli 28 īpašumi, un visu atgūšana 
negāja vienlīdz gludi – J. Bermanam sākās nopietni un asi konflikti ar Vent-
spils pašvaldību, kas pārauga arī uzņēmēja tiesas darbos pret pilsētas domi 
un tās priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. 

„Pateicoties pilsētas mēra Aivara Lemberga ‘”pūlēm’”, man ir nodarīts 
kaitējums vairāku miljonu latu vērtībā,” publiski paziņoja pats J. Bermans, 
savukārt, piemēram, Ventspils domes priekšsēdētāja padomnieks preses 
jautājumos Normunds Rozenšteins pauda uzskatu, ka „tas ir strīds strīda pēc 
un Bermana popularitātes uzturēšana”.

Ventspils pašvaldības un uzņēmēja attiecības bija tik saasinātas, ka pat 
1999. gada oktobrī, kad J. Bermans mistiski pazuda, A. Lembergs paziņoja, 
ka šī pazušana esot nedaudz aizdomīga.

Tomēr izrādījās, ka nekā mistiska uzņēmēja pazušanā nebija, – viņš bija 
noslepkavots mantkārīgos nolūkos, iespējams, pat aprakts vēl dzīvs. Slepka-
vas tika notiesāti, vienam no viņiem saņemot pat 20 gadus ieslodzījumā.

 „Mottes lieta”
1999. gada 26. jūlijā LR Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka lūdzot atbrīvot 

no darba Valsts nekustamā īpašuma aģentūras ģenerāldirektoru Jāni Motti, 
jo viņš zaudējis uzticību kā amatpersona.

Šis paziņojums sekoja Satversmes tiesas lēmuma pasludināšanai 9.jūlijā, 
kad tika atcelts aģentūras nolikums, kas ļāva izīrēt tās valdījumā esošos 
dzīvokļus pēc aģentūras valdes ieskatiem, pārkāpjot valsts intereses. Saskaņā 
ar šo nolikumu pie dzīvokļiem bija tikuši gandrīz divi simti cilvēku, tostarp arī 
augstas amatpersonas, aģentūras darbiniekiem tuvas personas un vienkārši 
„vajadzīgi ļaudis”. Saskaņā ar Ģenerālprokuratūras Personu un valsts 
tiesību aizsardzības departamenta prokurora Gunta Akmeņkalna toreizējo 
uzskaitījumu J. Motte bija pārkāpis veselus sešus Korupcijas novēršanas li-
kuma pantus. 
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Pirms Satversmes tiesas sprieduma to, ka aģentūras valdes nolikums, 
kas reglamentē brīvo dzīvokļu izīrēšanu, ir nelikumīgs un atceļams, jau bija 
paziņojusi Ģenerālprokuratūra. Taču šo prokuratūras atzinumu pats J. Motte 
nosauca par „neviennozīmīgi vērtējamu”. 

Tikmēr prokuratūras viedokli jau pēc Satversmes tiesas sprieduma 
publiskošanas ziņu aģentūra LETA atreferēja šādi:

„Valsts nekustamā īpašuma aģentūras (VNĪA) ģenerāldirektors Jānis 
Motte un VNĪA valdes locekļi ir pārkāpuši korupcijas novēršanas likumu, 
nelikumīgi piešķirot dzīvokļus paši sev, saviem radiniekiem un biznesa part-
neriem, – tā šodien preses konferencē sacīja ģenerālprokurora pienākumu 
izpildītājs Edvīns Ziediņš. Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību 
aizsardzības departamenta prokurors Guntis Akmeņkalns savukārt informēja, 
ka Motte ir piedalījies valdes sēdēs un balsojis par dzīvokļa piešķiršanu 
savai sievasmātei un firmas Interbaltia Alfa vadībai, kaut gan pats ir šajā 
firmā kapitāla turētājs. Turklāt Motte arī noslēdzis līgumu ar minēto firmu 
par namīpašuma apsaimniekošanu, tādējādi pārkāpjot likuma normu, kas 
aizliedz valsts personām slēgt līgumus ar firmām, kurās viņi ir dalībnieki. 
VNĪA valdes loceklis Valdis Zaupēteris [Andis Zalpēters] lēmis par dzīvokļa 
piešķiršanu sev skandalozajā namā Rīgā, Teātra ielā 12. Valdes loceklis An-
dris Priedītis balsojis par dzīvokļa piešķiršanu savam dēlam Uldim Priedītim 
un radiniecei Ingrīdai Freimanei. Valdes loceklis Voldemārs Sprūžs lēmis 
par dzīvokļa piešķiršanu sev pašam. Prokurors Akmeņkalns arī paziņoja, ka 
nedēļas laikā tiks sagatavotas 6 prasības iesniegšanai tiesā par īres līgumu 
atzīšanu par spēkā neesošiem un īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Šīs prasības attieksies tieši uz tām personām, kuras dzīvokļus saņēmušas 
ar savu radinieku palīdzību.”

Beigu beigās J. Motte no sava amata tika atbrīvots, savukārt tiesāšanās 
par viņa iespējamiem kriminālpārkāpumiem nākamajos gados beidzās viņa 
labā.

Multibankas un Parex lielais konflikts
1999. gada martā jautājumā par parādu nomaksu asi saķērās viena no 

Latvijas lielākajām komerciestādēm – Parex banka – un salīdzinoši nelielā 
Multibanka.

Jau 1998. gada rudens sākumā Multibanka bija Rīgas apgabaltiesā iesn-
iegusi prasību atzīt par spēkā neesošu tās līgumu ar Parex banku, taču īstais 
publiskais konflikts sākās nākamajā pavasarī.

Saķeršanās parādu lietā bija ne pa jokam – Parex banka pat vērsās Lat-
vijas Bankā ar lūgumu izteikt savu viedokli par iespēju tai vērsties tiesā ar 
prasību par Multibankas maksātnespējas atzīšanu, savukārt Multibanka 
spēra pirmo likumīgo soli uz Parex bankas maksātnespējas pieprasīšanu, tai 
iesniedzot oficiālu brīdinājuma vēstuli.

Sekoja apmaiņa ar „laipnībām”. Multibankas prezidente Svetlana Dzene 
preses konferencē paziņoja, ka Parex banka esot rīkojusies histēriski un 
nekorekti, bet Parex direktoru padomes priekšsēdētājs Viktors Krasovickis 



51

nāca klajā ar apgalvojumu, ka Multibankas vienīgā iespēja neatdot Parex 
bankai parādu esot tiesvedības novilcināšana.

2000. gada martā Rīgas apgabaltiesa apmierināja Multibankas prasību 
pret Parex par līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un iemaksāto depozītu – 
574 un 342 tūkstošu latu apmērā piedziņu. Aģentūras LETA preses publikāciju 
atstāstā par šo prāvu atrodams arī šāds fragments:

„Pēc tiesas sprieduma Multibankas jurists Goča Tutberidze pievērsis 
uzmanību tam, ka samērā sīka komercbanka vismaz dažās tiesu instancēs 
uzveikusi banku, kas, pēc dažādiem kritērijiem, ir vadošā banka Latvijā. RB 
gan norāda, ka Multibanka izmantojusi advokātu Andra Grūtupa un Alda 
Allika pakalpojumus, bet šie advokāti parasti aizstāv Unibankas intereses. 
Multibanka nav vēlējusies atklāt, cik lielā mērā Grūtupa iesaistīšanās šajā 
tiesas procesā norāda uz Multibankas integrāciju Unibankas ietekmētu 
uzņēmumu grupā.”

Taču ar šo spriedumu abu banku konflikts, protams, ne sākās, ne beidzās. 
Strīdā iesaistījās pat Satversmes aizsardzības birojs, kurš sāka pārbaudi 
– vai tiešām Parex bankas preses sekretārs Maksims Teroganesovs varētu 
būt piedalījies dezinformācijas plūsmā par Latvijas komercbanku stāvokli 
(viņš Krievijas laikraksta Moskovskij Komsomoļec žurnālistam sniedzis 
informāciju, uz kuras pamata krievu žurnālists aprakstu, kurā ar Parex 
banku konfliktējošā Multibanka atklāti tiek salīdzināta ar Londonas banku 
Barings, kas bankrotēja sava darbinieka neveiksmīgo spekulāciju dēļ).

VNĪA jaunais ģenerāldirektors
1999. gada augusta sākumā Finanšu ministrija izsludināja oficiālu konkur-

su uz Valsts nekustamā īpašuma aģentūras ģenerāldirektora amatu atbrīvotā 
Jāņa Mottes vietā, pretendentiem pieprasot augstāko izglītību, zināšanas un 
darba pieredzi īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā, pieredzi vadošā 
darbā, kā arī svešvalodas zināšanas, precizitāti, komunikabilitāti un augstu 
atbildības sajūtu. 

Īsā laikā uz šo amatu pieteicās seši desmiti pretendentu, un 31. augustā 
tika paziņots ne tikai tas, ka Finanšu ministrija uz šo posteni ir izvirzījusi 
investīciju fonda New Century Holding nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 
firmas Domuss direktoru Kalvi Brici, bet arī tas, ka šajā pašā dienā Ministru 
kabinets apstiprinās K. Brici par VNĪA ģenerāldirektoru.

Tā arī notika, un tikai tāpēc, ka K. Bricis nevarēja nekavējoties pamest 
darbu Domusā, savus jaunos pienākumus viņš sāka tikai 15. septembrī.

Kā mēģināja „paspaidīt” Satversmes tiesu
1999. gada 9. augustā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš 

televīzijas raidījumam Panorāma paziņoja, ka uz Satversmes tiesu augsta 
ranga amatpersonas mēģinājušas izdarīt spiedienu laikā, ka tika izskatīta 
lieta par Valsts nekustamā īpašuma aģentūras nolikumu. 

Kā spiediena izdarītājus A. Endziņš nosauca četras amatpersonas – 
toreizējo Ministru prezidentu Andri Šķēli, ekspremjeru Vili Krištopanu, Saei-
mas priekšsēdētāju Jāni Straumi un zvērinātu advokātu Andri Grūtupu. 
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Tāpat Satversmes tiesas priekšsēdētājs pieminēja arī tieslietu ministra 
Valda Birkava ideju Satversmes tiesu vienkārši likvidēt. Turklāt jau dažas 
dienas pirms šī paziņojuma laikraksts Diena bija nācis klajā ar publikāciju 
Birkavs apsver Satversmes tiesas likvidāciju, kurā cita starpā bija teikts:

„Tieslietu ministrs Valdis Birkavs pieļauj domu par Satversmes tiesas 
(ST) likvidēšanu, jo uzskata, ka par likumu atbilstību Satversmei jālemj 
Augstākajai tiesai. Satversmes tiesā ministra izteikumus saista ar divām 
pēdējām tiesas prāvām, kurās par nelikumīgu tika atzīts Valsts nekustamā 
īpašuma aģentūras (VNĪA) nolikums un augstāko ierēdņu vadības līgumu 
slepenība. ST tiek uzskatīta par katras jaunas, demokrātiskas valsts būtisku 
sastāvdaļu.

Par likumu atbilstību Satversmei jālemj Augstākajai tiesai (AT), — šādu 
V.Birkava radiointervijā paustu pārliecību atreferē BNS. Tomēr ministrs 
atturējies krasi izteikties par ST likvidēšanu — par to esot jālemj pēc diskusi-
jas sabiedrībā. Kā Dienai teica Tieslietu ministrijas preses sekretārs Andris 
Vitenburgs, ministrs intervijā pavēstījis, ka jau ST veidošanas laikā nav bi-
jis simtprocentīgi pārliecināts par tās nepieciešamību un atgādinājis, ka vēl 
nav nokomplektēts ST tiesas sastāvs — no septiņiem tiesnešiem ievēlēti tikai 
seši.

«Divas pēdējās tiesas prāvas pierādīja, ka ST pastāvēšanai ir jēga. 
Jāizvērtē, vai tā ir tikai sagadīšanās, ka šaubas par ST nepieciešamību tiek 
izteiktas tieši pēc ST atzinuma par VNĪA nolikuma nelikumīgumu. Tas bija 
Tieslietu ministrijas ierēdņiem nepatīkams atzinums,» domā ST tiesnese 
Ilma Čepāne. Kā zināms, pirms ST atzinuma Tieslietu ministrija paziņoja, 
ka VNĪA nolikums atbilst Satversmei. Atbilstoši nolikumam VNĪA 183 
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem bija devusi privilēģijas valsts dzīvokļu 
ieguvē. Otra I.Čepānes pieminētā tiesas prāva saistīta ar vadības līgumiem, 
kuru slepenība tika atcelta ar ST lēmumu. Šos līgumus visilgāk slepenībā 
turēja tieši Valsts kanceleja. ST likvidēšana var pievērst arī starptautisku 
uzmanību, jo Latvijas ST pēc divarpus gadu ilgas pastāvēšanas kļuvusi 
par Starptautisko konstitucionālo tiesu apvienības asociēto locekli, stāstīja 
I.Čepāne. Apvienībā pārstāvētas ļoti daudzas valstis, jo konstitucionāla tiesa 
tiek uzskatīta par katras demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļu.”

A. Endziņa paziņojumam bija nelielas bumbas sprādziena efekts. 
Jau nākamajā dienā, 10. augustā advokāts Andris Grūtups sniedza plašu 
paziņojumu ziņu aģentūrai LETA, kas tika atreferēts šādi:

„Zvērināts advokāts Andris Grūtups šodien aģentūrai LETA pauda vie-
dokli, ka Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš vakar raidījumā 
Panorāma stāstījis par it kā bijušu spiedienu no amatpersonu puses tikai 
tādēļ, ka ir nobijies par iespējamo tiesas likvidāciju. „Es šo paziņojumu 
uzskatu par neadekvātu,” savu viedokli pauda Grūtups. Viņš turklāt izteica 
izbrīnu par šādu Endziņa pēkšņu „nelabvēlību” pret viņu, kaut gan Grūtups 
pats esot bijis viens no tiem, kas aktīvi atbalstījis Endziņa ievēlēšanu par 
Satversmes tiesas tiesnesi. 

Grūtups arī izteica viedokli, ka Endziņš ar šo vakardienas paziņojumu 
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centies novērst cilvēku domas no tiešā jautājuma, kas viņu satrauc – tiesas 
iespējamās likvidēšanas – izklāstot, ka kāds viņu centies ietekmēt. 

Grūtups paskaidroja, ka šā gada 14.aprīlī noslēdzis ar Valsts nekustamā 
īpašuma aģentūru (VNĪA) līgumu par šīs iestādes pārstāvēšanu Satversmes 
tiesā, kā arī dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā. 30. aprīlī 
advokāts nodevis Endziņam iesniegumu, kurā izklāstījis savus argumentus 
par to, ka šī lieta – VNĪA nolikuma likumības apstrīdēšana – nav piekritīga 
Satversmes tiesai, jo VNĪA atrodas Finansu ministrijas pārraudzībā nevis 
pakļautībā. Advokāts esot ierosinājis izbeigt tiesvedību šajā lietā, taču viņa 
lūgums noraidīts. Grūtups pats esot bijis pie Satversmes tiesas priekšsēdētāja 
un sniedzis viņam paskaidrojumus par savu iesniegumu.

Pēc tam vēl vairākas reizes Grūtups esot bijis Satversmes tiesā, lai iesnieg-
tu dažādus dokumentus, kas nepieciešami lietas izskatīšanai. Savukārt jūnija 
beigās Grūtups iesniedzis Satversmes tiesai lūgumu pārlikt lietas izskatīšanu, 
jo viņš no 23.jūnija devies atvaļinājumā, uz ko saņēmis atbildi, ka lieta tiks 
izskatīta, neņemot vērā viņa atvaļinājumu. „Tad es sacīju Mottes kungam, 
lai pieņem sev citu advokātu, jo jutu, ka tiesai ir negatīva attieksme gan pret 
mūsu pozīciju, gan arī pret mani personīgi,” stāstīja advokāts. Līdz ar to 
VNĪA ģenerāldirektors Jānis Motte par advokātu pieņēmis Ilmāru Bišeru. 
„Es uzskatu, ka darīju tikai to, kas ietilpst manos advokātu pienākumos. 
Visi dokumenti atrodas lietā, jebkurš to var pārbaudīt,” sacīja advokāts. 
Grūtups arī pauda viedokli, ka Satversmes tiesas priekšsēdētājam pirma-
jam vajadzētu izrādīt iniciatīvu un viņam piezvanīt, lai tad abi arī kopīgi 
pārrunātu radušos situāciju. „Es nešaubos, ka varbūt jau rīt Endziņš man 
piezvanīs, kad lielākais satraukums jau būs pāri,” teica advokāts.”

Dažādu amatpersonu satraukums tomēr tik ātri nerimās. V. Birkavs pub-
liski paziņoja, ka vēloties „nostiprināt valstī konstitucionālo uzraudzību, jo 
tā pašlaik ir ļoti vāja, nevis likvidēt Satversmes tiesu”. Savukārt A. Šķēle pat 
tikās ar A. Endziņu, tomēr arī pēc šīs sarunas Satversmes tiesas priekšsēdētājs 
paziņoja, ka domas nemainot un ka galvenā interese, kas vienojusi saru-
nas, kuras viņš iztulkojis kā Satversmes tiesas iespaidošanu, ir bijusi vēlme 
panākt, lai netiktu izskatīta Valsts nekustamo īpašumu aģentūras lieta.

Zeibota veiksmīgā karjera
No 1998. gada jūlija līdz 1999. gada jūnijam jūras kapteinis Gaidis Zei-

bots mācījās ASV armijas kara koledžā Pensilvānijā.
Jau divas nedēļas pēc atgriešanās no šīm mācībām G. Zeibots atkal stājās 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandiera amatā, turklāt 
aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis publiski pieļāva iespēju, ka 
pēc Aizsardzības ministrijas reorganizācijas G. Zeibots varētu ieņemt jaunās 
struktūras projektā paredzēto NATO integrācijas izpildes sekretāra amatu, 
un tā paša gada septembrī tā arī notika.. 

Vēl pirms tam, 1998. gada decembrī G. Zeibots tika minēts kā viens no 
Nacionālo bruņoto spēku komandiera amata kandidātiem, taču šo amatu 
ieņēma tikai 2003. gada sākumā.
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Ienesīgie strīdi par koģenerāciju
1999. gada 8. janvārī laikraksts Rīgas Balss publicēja šādu rakstu 

par energomonopolista Latvenergo un kompānijas Latelektro – Gulbene 
tiesāšanos. Lursoft laikrakstu bibliotēkā raksta autors nav norādīts, taču ļoti 
iespējams, ka tas ir Arnis Kluinis – žurnālists, kurš tajā pašā Rīgas Balsī par 
tiem pašiem ekonomikas jautājumiem sekmīgi rakstīja vēl gadiem ilgi:

„Latvenergo mazā uzvara tiesā
Rīgas apgabaltiesa vakar noraidīja Latvenergo lūgumu izskaidrot tiesas 

spriedumu, ar kuru energokompānijai tika uzlikts par pienākumu samaksāt 
Latelektro – Gulbene Ls 200 000 un nekavējoši pieslēgt šā uzņēmuma uzcelto 
koģenerācijas elektrostaciju pie kopējā elektriskā tīkla koģenerācijas režīmā. 
Par spīti šādam tiesas lēmumam, šoreiz Latvenergo pārstāvji varēja justies 
gandarīti, jo veiksmīgi izdevās samest akmeņus, viņuprāt, netaisnīgā tiesas 
sprieduma taisītāju dārziņā.

Tiesneši nav elektriķi
Lai gan Rīgas apgabaltiesa tiesneša Voldemāra Šubrovska personā to 

neatzina, Latvenergo izdevās norādīt uz vairākām nopietnām, maigi izsako-
ties, nepilnībām tiesas spriedumā. Saudzējot tiesas patmīlību, smieklīgās vie-
tas šajā spriedumā Latvenergo pārstāvji Ieva Miļūna un zvērināts advokāts 
Jānis Rozenfelds pieminēja tikai garāmejot. Proti, ar tiesas spriedumu tika 
uzlikts par pienākumu pieslēgt Latelektro – Gulbene staciju pie elektriskā 
tīkla koģenerācijas režīmā, bet tas varētu nozīmēt tikai to, ka pa elektris-
kajiem vadiem būtu jālaiž gan elektrība, gan siltums. Citādāk šis punkts 
nav saprotams, jo koģenerācija (tulkojumā – vienlaicīga ražošana) nozīmē 
vienlaicīgu siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Latvenergo pat bija izvei-
dojusi speciālu ekspertu komisiju, kurā iekļāva arī autoritātes no Tehniskās 
universitātes profesoru vidus, lai tā paskaidrotu, kā izpildīt tiesas spriedu-
mu šajā sadaļā. Tomēr eksperti atzinuši, ka šāds pieslēgums nav praktiski 
īstenojams. 

Tiesās lasa RB
Otra lieta, kuru Latvenergo uzdeva noskaidrot ekspertiem, bija – vai 

starp Latelektro – Gulbene elektrostaciju un Latvenergo ierīcēm pastāv 
pieslēgums. Šis jautājums bija jānoskaidro tāpēc, ka gan gulbeniešu 
pārstāvja zvērināta advokāta Andra Grūtupa tiesas procesa laikā izteiktajā 
prasībā, gan V. Šubrovska mutiski nolasītajā spriedumā tika lietots termins 
atjaunot pieslēgumu. Tomēr šāds pieslēgums eksistē un to nemaz nevajag 
atjaunot, jo tas nav likvidēts (cita lieta, protams, ir elektrības plūsma pa 
vadiem – to Latvenergo patiešām ir pārtraukusi, jo starp abiem strīdniekiem 
nav noslēgts līgums par elektroenerģijas pirkšanu un pārdošanu). Eksperti 
to arī konstatējuši – pieslēgums pastāv. Tomēr, pretēji tiesā izskanējušajam 
terminam, pavisam cits termins tika lietots sprieduma rakstiskajā variantā, 
kuru Latvenergo saņēma tikai šā gada sākumā (pati tiesas prāva notika 
pērn 16. decembrī). Rakstītajā variantā tiesa jau uzliek par pienākumu 
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pieslēgt koģenerācijas staciju elektriskajam tīklam. Visdrīzāk šīs atšķirības 
radušās tāpēc, ka I. Miļūna pēc tiesāšanās RB korespondentam pastāstīja, 
ka pieslēgums nemaz nav jāatjauno, un šī viņas doma tika atspoguļota RB 
publikācijā – acīmredzot sprieduma rakstītāji uzreiz saprata šo paviršību. 
Paviršību nu vairs varēja izlabot, tikai pieļaujot nopietnu kļūdu, jo Latven-
ergo tagad varēs visiem norādīt uz šo atšķirību tiesas vārdos un darbos. Aiz-
vakar energokompānija tiesas spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā. Spri-
edumu pārsūdzējusi arī Latelektro – Gulbene, jo tiesa piesprieda zaudējumu 
atlīdzību par Ls 200 000 mazāku, nekā gulbenieši prasīja. Tiesas spriedu-
mam ir vēl vairākas nepilnības, uz kurām norādīja Latvenergo, bet kuras 
tiesa nevēlējās ņēmt vērā, jo tās neatbilstot prasības būtībai. Proti, tiesas 
spriedums faktiski Latvenergo uzliek par pienākumu piegādāt un pieņemt 
elektroenerģiju bez jebkāda līguma par šādu komerciālu darbību, lai gan tas 
ir pretrunā Ministru kabineta noteikumiem. Otrkārt, vienīgais dokuments, uz 
kura pamata Latvenergo var iepirkt strāvu no gulbeniešu stacijas, tagad ir 
Latelektro – Gulbene izsniegtā licence. Šajā licencē ir norādīts, ka Latelektro 
– Gulbene stacijas siltumražošanas jaudai jābūt 3,2 MW, bet elektroenerģijas 
ražošanai – līdz 5 MW. Tomēr Latelektro – Gulbene šādas prasības nespēj 
pildīt, kas arī ir tās īpašnieku galvenā nelaime – t.i., nepareizie biznesa 
aprēķini un neefektīvu tehnoloģiju izvēle.”

1999. gadā par šo lietu informēja arī citi mediji – piemēram, ziņu aģentūra 
LETA. Ziņojot par Augstākās tiesas Senāta spriedumu, ar kuru Latvenergo 
jāveic zaudējumu atmaksa SIA Latelektro – Gulbene 405 tūkstošu latu apmērā, 
publikācijā bija teikts:

„Latelektro–Gulbene pilnvarotais pārstāvis advokāts Andris Grūtups 
apelācijas tiesas sēdē apgalvoja, ka šis nodomu protokols pielīdzināms 
līgumam, jo šeit tiek runāts par pirkuma priekšmetu. Savukārt Latvenergo 
pilnvarotais pārstāvis Jānis Rozenfelds uzsvēra, ka nodomu protokols nevar 
būt līgums un, lai arī pašā protokolā ir dažas redakcionālas neprecizitātes, 
jo protokola tekstā pieminēts vārds līgums, tomēr tas ir un paliek nodomu 
protokols. Koģenerācijas stacija tika atslēgta no Latvenergo elektriskā tīkla, 
jo bija beidzies eksperimenta laiks. (..)

Gan apelācijas, gan 1.instaces tiesas sēdē radās jautājums par to, vai 
rīkoties pēc likuma, vai pēc MK noteikumiem. 1.instances tiesā Latelektro–
Gulbene interešu pārstāvis Grūtups izteica pieņēmumu, ka MK noteikumi 
akceptēti pēc Latvenergo iniciatīvas. Savukārt apelācijas instances tiesā 
Grūtups iesniedza materiālus, kas apliecina, ka akciju sabiedrībai Liepājas 
siltums, kura akcionārs ir pats Latvenergo, atbildētājs maksā tādu samaksu, 
kādu atsakās maksāt Latelektro–Gulbene. Pēc tā varot secināt, ka Latven-
ergo šķirojot, kam maksā, kam ne, piezīmēja Grūtups.”
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04.01.1999. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Gribu pienākt. Kad var pienākt?
M.: Tu gribi pienākt? Tu vairs neguli?
G.: Zini, jau divas nedēļas...
M.: Vajag vēl trīs pagulēt.
G.: Jā, bet man sestajā. Ir jāiet ar tām lietām. Ko es varu padarīt?
M.: Es laikam būšu visu dienu.
G.: Saki, kādā laikā būs labāk?
M.: Es faktiski visu dienu esmu šeit. Tu pats...
G.: Tad es atnākšu desmitos.
M.: Desmitos? Lūdzu. Ja tev ir vēlēšanās. Kāda laikā tev labāk. Es principā būšu.
G.: Tad es atnākšu desmitos.
M.: Labi.

Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

E.: Gulbenes spriedums... To var dabūt?
Š.: Es biju augšā pie meitenēm, kas tur strādā. Man pateica, ka tagad pārbauda uz 

kompjūtera. Viss ir uzrakstīts. Viņas man atnesīs. Es pats vēlreiz izlasīšu. Izlabošu kļūdas. 
Domāju, ka šodien uz dienas beigām vajadzēs saņemt. Pēcpusdienā.

E.: Piezvanīt jums?
Š.: Jā. Piezvaniet man vai sekretārei. Palasīšu. Ja viss kārtībā, atdošu pavairot. Tad 

varēsit arī saņemt šodien.
E.: Es jums piezvanīšu pēcpusdienā. Divos?
Š.: Jā. Kaut kur tā. Divos varat zvanīt.
E.: Paldies.

Ienākošais. Pauls Guziņš – ar Endiju.

G.: Paklau! Kad tu vari pēc tiem papīriem atnākt?
E.: Es tagad eju uz apgabaltiesu. Es varbūt varu uzreiz tad...
G.: Jā. Cikos tas var būt?
E.: Pēc 5 minūtēm.
G.: Labi. Un tad ienāc pie manis... Es caurlaidi lejā pasūtīšu. Tad ienāc pie manis un 

paņem. Labi?
E.: Labi.
G.: Norunāts. Es būšu tad uz vietas.

06.01.1999. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Nu paklausies! „ Unibanka”... Viņi tur notorpedēja!
D.: Jā, jā! Laikam. Es arī tā jutu.
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G.: To „AB International” arī tur man par labu izlēma. Bet Guļāns jau bija stiprāks par 
mani. Saproti?

D.: Nu, te kategoriski bija pret to, ka to tik vienkārši tur var... Un, uzskatot, ka šīs pirm-
pirkuma tiesības izmantot tikai caur izsoli. Es saku, tur visi bija kategoriski...

G.: Nu, es nezinu! Nu, jācīnās vēl! Nu, ko padarīsi?
D.: Nu jā. Es domāju, ka tur ir maz cerību.
G.: Nu jā, jā.
D.: Ja jau Ministru kabinets ir pieņēmis... Vai nepieņēma tos?
G.: Neko nepieņēma. Kaut gan juridiski, man liekas, tomēr par 99% taisnība ir man.
D.: To es nezinu.
G.: Rīt es ar to „Pareksu” tur cīnīšos par to izpildrakstu. Apgabaltiesā. Neizsniedza 

viņiem to izpildrakstu, un šie tad privāto sūdzību, zini...
D.: A kas tā par lietu?
G.: Nu, tur, kur „Multibanka” ar „Pareksu”... Atceries, es tev stāstīju? No šķīrējtiesas 

neizsniedza... Centra rajons neizsniedza. Un mēs iesniedzām vispārējā kārtībā prasību. Pie 
tevis tur neviens nav nācis?

D.: Nē, nē!...
G.: Nu, tur jau es aizstāvu to Oskaru Guļānu. Oskaru. Tā ka var būt, ka man rīt paveik-

sies! (Smejas.)
D.: Un dome laikam... Atcelt tad, ja?
G.: Jā. Nu, tas ir labi! Nu, man tur palīgs staigāja. Man negribējās pašam „Unibankai”... 

Zini.
D.: Nu jā. Es tā domāju.
G.: Bet labi... Mans palīgs labi uzstājās. Precīzi, zini... Un man prieks. Nu, es pieskriešu 

kaut kā. Tu šonedēļ būsi uz vietas?
D.: Jā, jā.
G.: Nu, varbūt piektdien. Redzi, rīt man ir tā trakā lieta. Es tikko vot atnācu no tās 

tiesas... Rīt man ir tā trakā „Pareksa” lieta, zini. Tad es varbūt pēc tam uzkāpšu pie tevis. 
Labi!

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Aigar! Es tev varu piezvanīt uz tiem cipariņiem? Ko?
Z.: Nu, kaut kur pēc pusstundas. Ja?
G.: Jā. Tad tu?...
Z.: Jā, jā.
G.: Labi. Davai!

Ienākošais. Aivars Lambergs – Gūtupam.

Gūtups atvainojas, ka tik ilgi nezvanīja. Saka, ka pēc viņu pēdējās tikšanās sas-
lima ar plaušu karsoni.

G.: Vakar tikos ar vārdabrāli. Viņš man jau pilnīgi noteiktu lūgumu – ka vajag 
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tikties. Viņš saka, ka varbūt mēs varētu nākošnedēļ. Nu, izņemot ceturtdienu, kad 
būs plenārsēde. Varbūt jebkuru dienu mēs varētu, izņemot šo ceturtdienu. Kā tu uz 
to skaties?

L.: Nākošnedēļ nebūšu Latvijā.
G.: Varbūt parīt Rīgā?
L.: Bet man ir ieplānota visa diena... Man pēdējā tikšanās ir astoņpadsmitos 

vakarā.
G.: Nu jā. Bet viņam atkal it kā līdz četriem tikai... Paklau! Nu tad nozīmējam 

nedēļu pēc tās! Kā?
J.: Jā. Davai.
G.: Tas iznāk, sākot no astoņpadsmitā. Saki, kuru?...
L.: Man labāk trešdien.
G.: Labi. Norunājam uzreiz uz trešdienu. Un cikos, kā un kur? Pasaki!
L.: Tā... Desmitos man ir ostas padome. Man pēcpusdienā... Davai pulksten piec-

padsmitos.
G.: Piecpadsmitos. Kurā vietā?
L.: Problēma ar vietas izvēli, protams!
G.: Varam pie tevis pienākt tur. Tur bēniņos. Varam pie tevis bēniņos pienākt. 

Kāpēc ne?
L.: Tiešām bēniņos. Tev taisnība. Davai! Kāpēc ne? Man tas ir pieņemams.
G.: Tā. 20. janvāris, trešdiena. Pulksten piecpadsmitos bēniņos?
L.: Labo! Tad mēs nereklamējam šo lietu? Vai kā?
G.: Absolūti nē.
L.: Tāpēc, ka, saproti, par to, ka mēs tikāmies... Man bija zvani! Bet es neteicu 

nevienam!
G.: Es, vienīgais, Andrim teicu, ka es ar tevi runāju, un vairāk neko. Nu, ko, 

viņš?... Nu, tad es viņu norāšu, un viss.
L.: Nu, atkal sāksies kaut kādas insinuācijas! Kāpēc tas vajadzīgs?
G.: Labi. Tad es viņam zvanu... Meklēju viņu un saku par 20., pulksten piecpad-

smitiem bēniņos. Labi!

07.01.1999. Ienākošais. Zigmunds Gents – Gūtupam.

G.: Tu apvainojies?
Gūtups: Nē, nē. Es domāju, nu, ka tev zvanīt vakarā. Man jau... Es uzskatu, ka 

man ir taisnība tur. Bet Guļāns... Ko es varu padarīt.
G.: Paklausies. Zini, nevajag tā. Zini, tas nav viena aktiera teātris, es gribu tev 

teikt. Mārcis jau teica, ka mēs apspriežam visi kopā. Un tad, kad apspriežam, es 
nesaku, kurš ir viena puse, bet kurš – otra puse. Tas bija pilnīgi neitrāli. Saproti? 
Neviens nezināja. Un pat nesauca ne par prasītāju, ne par atbildētāju. Un tikai pašās 
beigās arī Mārcis saprata. Viņš teica: „Tā bija tā...(nesaklausāmi) lieta”. Nezinot 
vispār, kas tā par lietu, un kas aiz tās stāv. Vienkārši apspriedām tikai problēmu. 
Neviens nebija...

Gūtups: Bet tu vari savākt kopā pēc tā likuma... Ka pirmpirkuma tiesības pēc 
Civillikuma... Es nevaru savākt. Redzi, tur, kur es jūtu, ka man pašam nav taisnība, 
nu velns ar viņu! Bet šeit man nav tādas iekšējas pārliecības. Es domāju, ka...

G.: Es tev neteikšu, ka esmu pārliecināts par šo spriedumu. Saproti?
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Gūtups: Jā. Nu velns ar viņu!
G.: Es labprāt pieņemtu otrādi. Bet zini, ka visi ir pret... Lai tu pareizi saprastu!
Gūtups: Absolūti. Bet acīmredzot tur man laikam tālāk... Redzi, tur vēl viena tāda 

pati lieta iet uz apgabaltiesu. Un es nezinu. Es, dabiski, izlasīšu spriedumu. Man tikai 
ir jāpadomā, vai man turpināt cīnīties, vai...

G.: Aizvakar Ministru kabinets gribēja izlemt 81. panta kārtībā šo jautājumu, vēl 
precizēt. Taču viņi atlika, lai precizētu frakciju viedokļus. Bet uz to it kā iet.

Gūtups: Uz to iet. Jā, jā.
G.: Es tikai gribēju, lai tu pareizi saproti situāciju. Nebija svarīgi, ka otra puse 

bija tāda. Apsprieda pilnīgi nezinot, kas tā ir par lietu. Saproti?
Gūtups: Kad tev būs gatavs tas...
G.: Nu, es pamēģināšu. Man tagad sakārtojās viss.
Gūtups: Nu, laikam nākošnedēļ.
G.: Nu, ātrāk nebūs.
Gūtups: Neņem galvā.
G.: Uz kādu pantu tur atsaukties, kad maldi iznīcina?
Gūtups: 1448. Tūlīt pateikšu.
G.: Tu domā, ka to var uzskatīt par maldiem?
Gūtups: Jā. Tas ir 1448. (Lasa šā panta tekstu.)
Tālāk abi iztirzā šo pantu.
Gūtups: Es domāju, ka tas ir precīzāk. Tas atbilst arī tam, ko es minēju...
G.: Es tur dziļāk neiešu. Tikai par cik tur ir motīvs par atvainošanos.
Gūtups: Es tev tūlīt pateikšu, kas man liekas. 2010. panta pēdējais teikums.
G.: 2010. pants.
Gūtups: 1448. un 2010. panti. Tā man liekas...
G.: Nu, te... nebija tā daļa noteikta.
Gūtups: Nu jā.
G.: Nu, mēs tā parunājām... To vajadzēja noteikt vienā procesā.
Gūtups: Nu, vajadzēja. Bet, zini, kā, koncentrējies uz vienu, un tad...
G.: Pats mazākais, 50 procentus...
Gūtups: Paklau, es vakar tur pārāk frivoli nerunāju?
G.: Ļoti solīdi bija. Nez, vai Strujēviču tur vajadzēja pieminēt... Nu, emocijas – tā 

ir cita lieta...
Gūtups: Bet pārāk bezkaunīgi nesāku runāt?
G.: Nē. Es tev piezvanīju, lai tu vienkārši saprastu situāciju.
Gūtups: Es tev pats būtu piezvanījis. Es... Man tikai vakar bija daudz darba. Es 

domāju, ka es tev...
G.: Vakarā tu ar mani arī nesazvanītos. Jo mēs beidzām tikai sešos. Visi aizgāja. 

Vakar bija ļoti gara diena.
Gūtups: Saproti, nav kauns zaudēt lietu, kura ir ļoti strīdīga. Bet šī bija ļoti 

strīdīga. Vai ne?
G.: Tiešām. Man ļoti gribētos, lai būtu otrādi. Bet ko padarīsi.
Gūtups: Labi.
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Ienākošais. Oskars Galēns – Gūtupam.

G.: Labvakar! Nu, apsveicu ar pirmā posma sekmīgu noslēgumu.
Gūtups: Nu jā, nu jā... Paklau! Rīt mēs tad sastādīsim... Tur tāda neliela motivācija man 

pienākas. Tad tev atnesīs vai kaut kā ar tevi sazvanīsies puiši. Ja?
G.: Jā, labi.
Gūtups: Nu, zini... Kārtīgi pastrādājām. Pa telefonu vairāk negribas neko runāt.
G.: Nu jā, es jau sapratu.
Gūtups: Visādi brīnumi... Visādi brīnumi jau vakar tur... Bezmaz kaut kādas ir 

kompromitējošas fotogrāfijas – es ar kaut kādām personām... Tā, zini. Un kas tur?... Nu, 
laikam, lai psiholoģiski ietekmētu cilvēku. Nu, visādi tādi brīnumi. Tā kā es šodien nācu 
jau gatavs uz vairākiem scenārijiem! Scenārijiem... (Smejas.) Kā atpūties, Oskar?

G.: Es labi.
Gūtups: Nu labi! Rīt, kad uztaisīsim papīru, tad piezvanīsim tev, un atnesīs...
G.: Labi. Un es gribēju palūgt tevi par to manu privāto lietu...
Gūtups: Nu davai norunāsim uzreiz, kad tu būsi. Tūlīt... Man būs priekšlikums – otrdi-

ena, 10.30. Der? Tas ir 12. janvāris.
G.: Jā, labi.
Gūtups: Davai!

11.01.1999. Ienākošais. Ivars Mazākais – Gūtups.

G.: Tu man kaut ko par manu radinieku apsolīji... Kaut kādu atbildi. Tu man neatzvanīji. 
Un ja arī atzvanīji – es biju slims.

M.: Es tev atzvanīju, bet tu biji slims. Mēs gribējām kaut kā sākt ar viņu tusēt. Tāda bija 
mūsu atbilde. Principā šķiet interesanti un mēs varētu piedalīties.

G.: Ko viņam darīt?
M.: Nu vot kaut kā jāstājas kontaktā un jāsāk tur runāt.
G.: un viņš tev var zvanīt manā vārdā?
M.: Jā, jā. Vai Laizānam. Labāk Laizānam. Ā! Arni, man rīt ir uzaicinājums uz Laventa 

tiesu kā lieciniekam. Tā liecināšanai...
G.: Es nezinu, kas tur... Nu ja tev ir bažas, tu man saki. Tā, kas tur ved procesu... Man ar 

viņu, lai cik tas dīvaini nebūtu, ļoti labas attiecības. Ļoti labas! Un kaut kādas savstarpējas 
simpātijas viņai pret mani ir jau kopš seniem laikiem. Ja kas, tu man saki, ja?

M.: Nē, es nedomāju, ka viņa sāks man tur uzbraukt...
G.: Nē! Tu tikai saki, ja kaut kas... Man tur ļoti labas attiecības.
M.: Bet par to, ko tev lūdzu?... Tu tur kaut ko paskatījies?
G.: Jā, es izdarīšu, izdarīšu. Es biju slims, vecīt... Tā. Es nupat kā atjēdzos no visa tā. 

Tāpēc, ka man bija, zini, piecas dienas temperatūra 39,2. Traks var palikt!

Ienākošais. Aivars Lambergs – Gūtupam.

L.: Tu, šķiet, man zvanīji?
G.: Jā. Tu zini... Kā es saprotu, tu tagad neesi Latvijā? Vai tomēr Latvijā?
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L.: Tagad – jā, bet pēc stundas nebūšu.
G.: Zini, mēs runājām par divdesmito. Ja?
L.: Jā.
G.: Tur Andrim ir personiski apstākļi. Tīri ģimenes apstākļi.
L.: Jā.
G.: Es tev par to pastāstīšu, bet ne pa telefonu. Ja?
L.: Jā.
G.: Nevaram mēs tomēr divdesmitajā ar tevi divatā satikties? Es tev izstāstīšu par 

situāciju Andra ģimenē... Lai tu nedomātu, ka kaut kas tiek ievilkts. Nekas netiek ievilkts. 
Vienkārši... Pa telefonu es to negribu...

L.: Jā. Laiks paliek?
G.: Jā. Mēs varam ar tevi divatā?
L.: Nav problēmu.
G.: Tad divdesmitajā datumā. Trijos pie tevis.
L.: Jā.
G.: Labi.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Nu ko? Pūderē smadzenes „Rīgas Balss”? Lasīji?
G.: Jā! neņem galvā. Es tālāk tur strādāšu. Viņi nopietni...
Š.: Iesniedza... Apelāciju izlasīju. Apelācija... Vecīt, nu viņš... Es nezinu.
G.: Mēs varam saņemt šodien to apelāciju, ja?
Š.: Es domāju, ka nē. Viņš nav samaksājis valsts nodevu. Pašu apelāciju var 

saņemt. Principā to var nokopēt, jā.
G.: Tu tagad sēdēsi uz vietas?
Š.: Paklau, viņš... Nu vienkārši dīvains. Kā tas viss notiek?
G.: Nē, nu viņš ir šizofrēniķis. Es domāju. Un tā uzskata Vēvers. Un tā uzskata 

Torgāns. Nu viņš ir šizofrēniķis. Un tāpēc viņu nepaņēma šajos komentāros. Nu tā! 
Tā... Ko vēl es tev varu pateikt?

Š.: Tu pats lasīji to „Rīgas Balss”, ja?
G.: Es lasīju, jā. tur vispār es nesapratu to pēdējo rakstu. Es vispār nesapratu, par 

ko tur ir runa.
Š.: Runa ir par to... Kamēr tu slimoji... Ka Endijs „sapūderēja smadzenes”, tā 

var teikt. Starp mums runājot. Viņš teica: „Vajag noteikti, lai tur būtu... Lai varētu 
pieslēgt... Noteikti jāuzraksta: koģenerācijas režīmā.” Nu, tā noteikti vajag, tā noteik-
ti... Es paņēmu un uzrakstīju. Bet nafig tas vajadzīgs? Tagad pie tā viņi pieķērušies. 
Dabiski, ka viņi nevar pieslēgt koģenerācijas režīmā. Viņš teica, ka spriedumā nebija. 
Mutiski... Bet es nezinu, vai tie duraki tur strādāja ar savu aparātu? Bet īsumā es 
lasīju. Varbūt viņš nedzirdēja, bet varbūt...

G.: Es domāju, ka tā vairāk ir rupja spiediena taktika, apjukuma radīšanai.
Š.: Jā. Tāpēc, ka apelācijas prasībā viņš raksta... Viņš saka: „Nu redziet, tiesa 

teica, ka nepārsniedza 50 tūkstošus, apmēram...”. Tas ir piemērs! Bet samaksāja tos 
95. Viņš tāds tups, ka nevar saprast, ka taču jāskatās uz līguma sastādīšanas brīdi! 
Bet nevis... Tad jau pēc 10 gadiem vispār...

G.: Jā, būs 10 miljoni.
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Š.: (Smejas.) Jā, 9 miljoni...
G.: Vienīgais, es nosūtīšu pēc viņa... Tu šodien apelācijas sēdē? Vai kā?
Š.: Nē, es pirmajā instancē... Varbūt kaut kad pēc pusdienām.
G.: Jā. labi. Es gribēju vienkārši palasīt, lai varētu jau sākt... Es tur no visas sirds 

strādāšu un iešu pats cīnīties.
Š.: Un tur tā pieslēgšanās, kas tur... Es viņam tiesas sēdē teicu... Mutiski teicu: „Ko 

jūs nesaprotat, par ko ir runa? Nesaprotiet, ka viss jāpieslēdz tā, kā bija līdz šim? 
Atjaunot to.” Nē, viņi pat padomi sasauca. Es saku: „Kāpēc jums vajadzīga padome? 
Jums jāpieslēdz un viss!”. – „Nē, mēs nevaram izpildīt. Koģenerācijas režīmā mēs 
nevaram pieslēgt”. Es saku: „Nu tad pieslēdziet, kā varat!” Tieši viņam teicu: „Tā kā 
jūs varat. Ja nevarat – nevarat. Tas ir skaidrs, ka jūs visdrīzāk nevarat. Bet... Es taču 
nevaru mainīt lēmuma tekstu! Un jums izskaidrot nevaru! Ja es sākšu izskaidrot... 
Lēmumā viss ir skaidrs, un nekas nav jāskaidro.”

G.: Es tur pats ar visu nopietnību pievērsīšos un iešu uz Palātu... Paklau! Nu tev 
nav priekš manis nekādas informācijas? Es te pa radio, visur sludinu. Bet tev nekā 
nav? Vai arī tu neklausies radio, nelasi avīzes?

Š.: Pareizi, neklausos. Ko tu ziņoji?
G.: Nu kā? Vakar bija televīzija. Ka tiem, kas man sniegs pierādāmas liecības par 

to, kas man uz palodzes uzlika to sprāgstvielu, es samaksāšu 10 tūkstošus dolāru.
Š.: Nu tas sāka strādāt, ja?
G.: Nu jā! Es izsaucu lielu nervozitāti... Es visur saku, ka apmēram zinu organi-

zatorus. Bet pašlaik man ir vajadzīgi izpildītāji. Un šausmīga nervozitāte. Tā iet pa 
visiem kanāliem! (Smejas.)

Š.: Varbūt man aiziet pajautāt Jurim? (smejas).
G.: Aizej, aizej pie Jura!
Š.: Teikšu: „Juri, nu saki man! Tā nauda nepieciešama!” (Smejas.)
G.: Labi, Valdi! Es tur pie tā strādāšu. Bet tas raksts – murgs. Viņš vienkārši 

nostādījis puisi... Es viņu novākšu... Es nākamajā nedēļā tikšos ar vienu cilvēku... Es 
pa telefonu to negribu... Es to puisi no šīs tēmas novākšu. Es zvēru. Puisis rakstīs par 
mājas augiem. Ir aprīlis un marts... To es apsolu. Un nākamajā nedēļā es tiekos ar 
vienu cilvēku.

Š.: Jā. Davai!

13.01.1999. Ienākošais. Māris – Gūtupam.

M.: Nu, ierasties nevaru!... (Smejas.) Bet par to mūsu jautājumu tev ir kaut kādi jaun-
umi?

G.: Nu jā. Bet man tur nedaudz... Māri... Māri!...
M.: Jā!
G.: Pats zini. Kaut kas nebija nokārtots – viens posms. Tu taču pats zini. Ka es pats to 

izdarīju... To izdarīju. Un kaut ko es tagad nedaudz gribētu... Tomēr sagaidīt kaut kādus...
M.: OK, Arni! Labi!
G.: Bet emocijas pāriet... Un saprātīgu pozīciju es tur esmu izstrādājis. Pats tagad 

paņēmu uz sevi visus tos, varētu teikt, izdevumus par šo pozīciju. Un gribu sagaidīt tomēr 
kaut kādu normālu... Nu, tu saprati mani, ja?

M.: Arni, viss ir OK! Es tieši par to gribēju ar tevi satikties un parunāt par situāciju.
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G.: Tu vari rīt pieskriet?
M.: Labi, norunāts. 

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Nu paklau!... Es jau šausmīgi mokos ar taviem kolēģiem. Tu pats mani saproti, ja?
G.: Es saprotu, Valdiņ...
Š.: Nu pagājušajā reizē mēs atlikām tiesas sēdi, jo tam Zigmundam nebija pilnvaras 

un viss kas tāds... Tas bija pirmais nepatīkamais moments, kad faktiski varēja turpināt 
izskatīšanu. Tā kā tiem arī kaut kā nebija, tad tā sanāca. Viņš man zvana no tās Rēzeknes... 
Vai no kurienes...

 G.: No Daugavpils.
Š.: No Daugavpils... Ka viņam viss ir super. Un šodien Alvis to visu atnesa. Tā pilnvara 

un tas viss ir kārtībā... ar visiem tulkojumiem. Bet neviens tulkojums nav apstiprināts. Nu 
vot tas atkal...

G.: Bet nevar apstiprināt tiesā?
Š.: Kas var apstiprināt? Es tiesā to nevaru apstiprināt.
G.: Bet kaut kad darīja tā, ka šos tulkojumus apstiprināja kaut kad tiesā. Man puiši 

stāstīja.
Š: Es tikko kā runāju ar Buividu... Apakšā jābūt notāra zīmogam, ka tas ir notariāli 

apstiprināts tulkojums. Un ja tā nav, tad rīt atkal p...ec. Atkal tā lieta norausies.
G.: Paklau, bet kā bija tā kārtība? Kad atnes uz tiesu un tiesā par katru lapu maksā... Nu 

jā. Tā laikam bija kopiju apstiprināšana.
Š.: Jā, apstiprina kopijas. Tas ir cits jautājums. Bet te iet runa par tulkojumiem.
G: Labi. Ko tagad darīt? Mēģināt uz tiem uzlikt notāra zīmogu?
Š.: Līdz rītdienai jādabū notariāli apstiprināti... Apakšā uzlikt zīmogu, ka notariāli 

apstiprināti. Nu notāri zina, kā to dara. Ka tas atbilst oriģinālam...
G.: Labi. Tas nozīmē, ka jāiet tiem pakaļ?... Tu pašlaik uz vietas?
Š.: Es uz vietas, jā.
G.: Nu pamēģināsim kaut kā risināt. Labi! Un cikos rīt tā sēde?
Š.: Rīt trijos. Trijos visiem papīriem ir jābūt notariāli apstiprinātiem.
G.: Labi, labi. Es sapratu.

Izejošais. Endijs – Valērija Karļina sekretāram.

E.: Es par to jautājumu, kurš mums palika neskaidrs – par vietu. Iepriekš bija sarunāts 
tā, ka Karļina kungs piezvanīs pusstundu iepriekš un pateiks, kādā vietā. Un tad jautājums: 
tas paliek spēkā arī par 22.datumu? Varbūt to kaut kā var precizēt? Ja iespējams, pateikt 
vietu pašlaik. Ja nē, tad... Nu jūs saprotat, ja?

– Es sapratu, jā. Pagaidiet, lūdzu... Sakiet, bet pats Gūtupa kungs pašlaik ir uz vietas?
E.: Jā.
– Savienojiet, lūdzu. Tad Karļina kungs ar viņu parunās.
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Valērijs Karļins – ar Gūtupu.

K.: Kā jums iet?
G.: Nu nekas, strādājam.
K.: Es domāju tā... bet kur jums labāk?
G.: Nu es nezinu. Mēs nevarētu, Karļina kungs, turpat „Romā” pasēdēt? Kaut kur augšā 

vai 3.stāvā? No manas puses jau būs pilnīgi korekta darbība. Nu tas taču turpat centrā.
K.: Viesnīcā es negribu nekur tur tikties. Vēl padomāsim. Es minūtīti padomāšu, kur 

var... Jūs ziniet, ir vēl viena kafejnīca – „Jever”. Varbut tur?
G.: Labi.
K.: Tas būs piektdien, ja?
G.: Jā, piektdien.
K.: Man vienalga, cikos. Jūs varat man teikt... Man vienalga.
G.: Jā. Bet es domāju, Karļina kungs, ka vienpadsmitos man derēs. Ja jums der, tad mēs 

varam...
K.: Jā, man arī der.
G.: Tad mēs varam no rīta mierīgi padzert kafiju un tēju tur... Un pasēdēt.
K.: Labi. Un kādu stundu pasēdēt un parunāt.
G.: Jā, un par visu parunāt.
K.: Ne mazāk par stundu, jo es domāju, ka ir, par ko parunāt.
G: Jā, piekrītu.
K.: Labi. Tad sarunāts.
G.: Jā, tad sarunāts! Piektdien, divdesmit otrajā es būšu „Jever”.
K.: Es domāju, ka vislabāk kaut kur tur lejā. Tāpēc, ka tajā laikā tur tukšs.
G.: Labi. Būšu tur. Uz redzēšanos!

14.01.1999. Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Man pagājušajā nedēļā zvanīja Šķēles kungs. Teica, ka jāparunā par kaut kādiem 
jautājumiem.

G.: Nu jā. Tāpēc, ka es tev gribēju mazliet pastāstīt, kas man te... Kāda informācija te 
atnāk. Un gribēju ar tevi arī mazliet par citiem jautājumiem pie reizes parunāt... Kad, Jāni, 
mēs to varam izdarīt? Nekādas īpašas steidzamības nav. Man šī nedēļa ir ļoti tāda, zini...

M.: Pilna, ja?
G.: It kā jā. Nu es nezinu... Bet pagaidām skatos uz piektdienu...
M.: Nu es, principā, tagad līdz diviem... Bet pašlaik nevari, ja? Es varētu ieskriet. Man 

ir mašīna...
G.: Es tūlīt paskatīšos... Bet ja mēs piektdien?
M.: Varam piektdien, jā!
G.: Ja piektdien no paša rīta es tevi uzaicināšu uz tasi kafijas? Teiksim, 9:30?
M.: Zini, labāk kaut kur... Uzreiz pēc deviņiem!
G.: Nu tad es rakstu – Jānis, deviņos. Un viss!
Sarunā. Mute pieraksta Gūtupa biroja adresi.
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20.01.1999. Izejošais. Gūtups – Augstākās tiesas Civillietu palāta.

G.: Zini, taisos ceturtdien iet pie jums uz tiesas procesu „Latgalītes” lietā. Tā ir 
maksātnespējīgā „Latgalīte” pret Rīgas Domi... Strīdas. Tu man nevari pateikt, kāds viņiem 
laiks?

C.: Rīt... Rīt tā nozīmēta kā otrā.
G.: Ā! Jau pusdesmitos?
C.: Nu praktiski tā: pirmā ir uz desmitiem. Tur arī būs pietiekami ilgi. Bet, paklau, 

es nezinu, kā te būs. Jau divas reizes ienācis iesniegums no Bagātā, ka viņš atrodas 
„Stradiņos”.

G.: Tagad arī ir iesniegums?
C.: Jā. Vakar vēlreiz atnāca. Nevajadzētu piezvanīt Kalvānei un pajautāt?
G.: Jā... Vai viņa vispār izskatīs. Es viņai piezvanīšu. Citādi velns viņu zina.
C.: Viņš ir pievienojis izrakstu no stacionāra... No slimnīcas.
G.: Un viņš lūdz atlikt, ja?
C.: Jā, jā. Viņš par to, lai atliktu.

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam. 

F.: Saruna notika vakar. Piedāvājums ir ņemts vērā. Atbildes... Kā es saprotu, jums rīt 
ir tikšanās?

G.: Jā.
F.: Atbildes viņš personīgi man dos rīt pēc tikšanās ar tevi.
G.: Labi.
F.: Teiksim tā, ļoti mierīgi tas viss tiek uzstādīts. Bez jebkādiem ekscesiem. Jā. Tas 

ir normāls lēmums, un viss pārējais. Bet viņš teica: „Tagad es atbildēt nevaru. Es tev 
atbildēšu, tā kā...” 

G.: Viņš man vakar piezvanīja. Es vēl iedomājos... Domāju, varbūt tu jau viņam... Viņš 
ļoti ātri man piezvanīja. Un laikam...

F.: Nē, mums bija saruna vakarā.
G.: Nu jā. Es arī tā domāju, ka nevar būt. Ka tas vienkārši...
F.: Nē, nē. Mums bija vēlu vakarā.
G.: Liels paldies.
F.: Labi.

21.01.1999. Ienākošais. Jānis Kanna – Gūtupam. 

G.: Es varu tev 300 iedot.
K.: Un kad?
G.: Kad tev bija šie termiņi?
K.: Man rīt ir bankas termiņš!
G.: Nu, bet līdz pirmdienai nevar? Man tagad ir vienkārši drausmīgs... Saproti... Tu 

nevari uz turieni piezvanīt, ka tu... Pirmdien vakarā es būšu. Es tev iedošu.
K.: Pirmdien vakarā?
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G.: Jā. Tu man tikai uzraksti papīru. Papīrs man tiek dots pretī.
K.: Labi.

22.01.1999. Ienākošais. Kārlis Tirgāns – Gūtupam.

Gūtups vēlētos atnākt pie Tirgāna nākošnedēļ.
Saskaņo dienu un laiku. Gūtups saka, ka saruna aizņems ne vairāk par pusstundu.
Norunā, ka Gūtups atnāks pie Tirgāna uz katedru otrdien 15.30.
G.: Bet mums tur netraucēs? Mēs kaut kur varēsim divatā?... Es negribu, lai kāds 

klausītos.
T.: Nē, nē! Kā tad? Manā kabinetā... Tas būs ciet... Parunāsim.

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

Nedaudz parunā par Gūtupa veselību. Viņš ir gandrīz izveseļojies. 
G.: Zini, parasti taču saka, ka vajag sliktās ziņas teikt ātrāk. Taču šoreiz ir tāda labā ziņa, 

kuru es nenoturoties gribu tev pateikt. Man šodien bija tāda ilga saruna ar Kargina kungu. 
Trešajā vietā. Ne pie viņa, ne pie manis. Vienā kafejnīcā sēdējām. Un sēdējām vairāk kā 
stundu. Man šķiet, saruna bija abpusēji produktīva. Un līdz manīm jau ir nonākušas tādas 
atskaņas, ka viņš arī ir apmierināts. Viņš domāja, ka es laikam ar miesassargiem... Tā ka 
viņš arī domāja, ka diez vai saruna sanāks. Bet saruna iznāca ļoti produktīva. Tā ka... Nu, 
es pa telefonu neko vairāk negribu... Bet...

S.: Varbūt pirmdien no paša rīta sazvanīsimies un norunāsim tikšanos?
G.: Jā, es labprāt... Cikos man zvanīt?
S.: Jebkurā laikā, sākot no 8.30.
G.: Jā. Tad es 8.30 zvanu!
S.: Piezvani, un tad saskaņosim laiku.
G.: Labi, labi.

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam.

F.: Žagata te tādu jaunumu atnesa... Iespējams, ka lietu atliks? Es zvanu, lai pārbaudītu, 
tā ir taisnība vai tie ir joki?

G.: Nē. Man šodien bija ļoti laba saruna ar pašu galveno tur. Un jau pēc tās, kā mēs bijām 
norunājuši, Jurčiks piezvanīja... Un acīmredzot mēs virzīsimies uz mierīgu atrisinājumu.

F.: Nu OK! Tas varbūt ir labāk, kā saka Mārtiņš Rītiņš.
G.: Un tad mēs pirmdien tev nosūtīsim... Jo mēs tā vienojāmies, ka mēs iesniegsim 

pamatojumu, lai varētu atlikt. Zigmunds no rīta atnesīs. Cikos tu būsi pirmdien?
F.: Uzreiz pēc deviņiem.
G.: Pie tam par šo otrdienas jautājumu es arī šodien runāju. Nu, viņš man tā pateica: 

„Lūk, es to veci, kuram bija tā pilnvara... Es viņam pateicu, lai viņš aiziet pie Grūtupa un 
atvainojas, un novāc visu.” Bet viņš teica: „Bet tur, Arni, kāds cits vēl jaucas...” Nu, es pa 
telefonu tev negribu!... Bet šis cits... Nu mūs tas pilnīgi neuztrauc. Tajā mājā, kurā sēž, 
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šim nav nekāda tur... (Smejas.) Lai tu zinātu! Viņš saka: „Tas man ir pirmo reizi, ka mans 
darbinieks... Lai kāds viņš svarīgs... Neizpildītu manu pavēli” Nu, es runāju latviski, bet 
viņš – krieviski. Nu viņš

25.01.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Kā mēs šodien varam?
S.: Kādi priekšlikumi? Kā ērtāk, no rīta vai vakarā?
G.: Man tomēr būtu labāk pirms pusdienām. Kā tev?
S.: Varbūt vienpadsmitos varam?
G.: Jā, jā.
S.: Tas man kā reiz būs ērti. Es no rīta nodošu visus rīta rīkojumus.
G.: Jā. Labi. Būšu.
S.: Labi. Norunājuši.

26.01.1999. Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

G.: Vakar nebija Andra. Es šodien viņu atsevišķi ganīšu. Varbūt pat labāk. Es izlasīju 
visu to. Es viņa pacentīšos šodien ganīt. Viņš atnāks pie manis.

Š.: Nu, varbūt tu ar viņu parunā. Ja vajag, es pats varētu ieiet parunāt.
G.: Jā, jā! Es arī tā pateikšu!
Š.: Šodien... Man zvanīja tas Goba, ka viņš ir vienojies ar to Bērti. Es nezinu, kas viņš 

tāds ir?... Kaut kāds vadītājs. Vai no tās organizētās noziedzības izmeklēšanas grupas. Vai 
kaut kas viņš tāds ir... Nu, viņš arī ir pilnīgi sašutis. Vakar atkal visas tās dzīvokļa durvis 
ar melnu krāsu nosmērētas.

G.: Dobelē šis dzīvo?
Š.: Jā! Un, dabiski, tā policija... Es nezinu. Viņš laikam ir kaut kāds stukačs vai kaut 

kāds ziņotājs. Tāda doma man ir. Nu, lūk... Varbūt es pats. Ja viņš...
G.: Jā, jā! Es ar viņu parunāšu un tev paziņošu.
Š.: Praktiski īstenībā iznāk, ka faktiski visi tagad zina!... Ka viņš... tādus apstākļus. Tie 

ir izveidoti. Bet, lūk, vienīgi policija nevar neko darīt. Nu, kaut kas dīvains.
G.: Es tev piezvanīšu.
Š.: Labi, Arni! Ja sanāks. Bet, ja ne...
G.: Nē, nē! Es viņu noteikti atradīšu. Tas ir tikai laika jautājums, cikos... Davai!

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Š.: Varbūt tu pieraksti! Es tev nevarēju... Nezināju, kāds tam Bērtem īstenībā ir amata. 
Viņš ir tā: Iekšlietu ministrija, Smago noziegumu atklāšanas un koordinēšanas nodaļas 
vadītājs. Bet viņš ir pilnīgi lietas kursā. Mēs no rīta norunājām, ka četros mēs tiekamies ar 
tiem Bērti un Gobu par visiem šiem jautājumiem parunāt.

G.: Labi, labi! Es piezvanīšu.
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Izejošais. Gūtups – Andim Sarim.

Gūtups saka, ka gribētu satikties ar Sari, „izdzert tasīti kafijas un papļāpāt”. 
Norunā, ka Saris atnāks pie Gūtupa šodien 13.30.

Ienākošais. Jānis Kanna – Gūtupam.

K.: Es vakar netiku.
G.: Man bija sagatavots.
K.: Man arī bija sagatavots. Es varu varbūt šodien atnākt. Līdz cikiem tu būsi?
G.: Zini, rīt ir trešdiena... Tu vari rīt pirms deviņiem atnākt?
K.: Cikos tu esi darbā?
G.: No 8.15.
K.: No 8.15. Tad 8.15 es atnākšu.
G.: Davai.
K.: Labi.

28.01.1999. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Paklau, es labi pazinos rītdienas nozīmīgumu... (Abi smejas.) Es ceru rīt kaut 
kā pieskriet? Vai labāk kaut kā citādi? Cikos tu pats būsi? Varbūt... Viņi taču tik agri 
nesavāksies, pareizi? Viņi kaut kur ap deviņiem, pēc deviņiem laikam...

Z.: Es bez piecpadsmit jau būšu.
G.: Nu varbūt es varu tad izprasīt tev 5 minūtes?
Z.: Nu labi.
G.: Davai!

Ienākošais. Ligita Skreija – Gūtupam.

Gūtups agrāk centās viņu sazvanīt, taču nevarēja. Bija lūdzis viņas kolēģi nodot, ka 
viņš zvanīja.

S.: Tu man zvanīji?
G.: Nu jā, jā! Nu, tu taču zini, par ko iet runa. Es tikai nesaprotu, kāpēc tu man neko 

nepateici, ka tu tur tādu gājienu tagad taisi?
S.: Kādu?
G.: Nu, ar „Zundu”!
S.: Atvaino! Es pati uzzināju tikai tad, kad jau bija tiesa.
G.: Nu vai tad tu nebiji pie tiesneša?
S.: Nu, pēc tam jau cita runa!
G.: Nu, kaut kā atrast mums tādu kompromisa risinājumu, lai tur tam cilvēkam arī...
S.: Cilvēks, man liekas, jau divus gadus zināja.
G.: Nē, runa ir par to, kurš tad visu to procesu vedīs. Un man pateica, ka tu biji tiesā ar 

tiem papīriem. Es ne par vienu citu nezinu, kurš bija tiesā.
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S.: Nu nezinu, ko tev tur teica... Bet tu domā, ka tur var kaut ko saglabāt?
G.: Nevis saglabāt... Tur ir vairāki varianti! Nu labi, viens – administrators. Šis dod 

pilnvaras tam... Lai būtu visas intereses!... Mums arī viens cilvēks interesējas, kurš varētu 
būt. Vai divus administratorus ielikt... Nu, tā tas būs normāli! Es saprotu, ja nevar izturēt 
spiedienu un kad ir jāiesniedz, ja? Bet tad būs normāli, ja mēs ar tevi satiktos un parunātu, 
kā tur rīkoties... Kurš to darītu. Vienam būs interesanti tur vispār visu apgriezt ar kājām 
gaisā, bet otram – atrast kaut kādu normālu variantu.

S.: Nu, es domāju, ka tur būs ļoti normāls variants.
G.: Nu jā! Bet, redzi... Nu, tur ir no mūsu puses tāds puisis... Es negribu tagad pa tele-

fonu saukt... Nu, tad ir jāatrod kompromiss, lai tas puisis arī būtu... No tā Aivara... Kuram 
viņš uzticas. Lai ir dubulta garantija. Tad lai nāk no tevis iniciatīva... Nu, lai tā auditor-
firma, kura tur ir, es saprotu... Un tad lai ir vēl viens cilvēks, nu!

S.: Norunāsim tā, ka vispirms tā firma, bet pēc tam... Bet pēc tam turpināsim.
G.: Jā. Bet kādas man ir garantijas, ka tu pēc tam nepateiksi: „Neko tur nevar izdarīt.”? 

Nekādas.
S.: Bet kādas te garantijas?
G.: Nu kā?! Ja divi cilvēki... Es uzskatu, ka būtu normāli, ja mēs iepriekš to ar tevi 

pārrunātu. Bet tagad sanāk tāda kaut kāda... Saproti? Nu ko man tev stāstīt? Tu pati labi 
saproti.

S.: Nu zini, ar mani arī daudz par ko iepriekš var runāt. Ja?
G.: Pagaidi! Par ko tu runā?... Meitenīt, paklausies! Vai es tev nepietiekami palīdzēju?! 

Vai par to, kur tu esi?... Par prokuratūru!
S.: Tagad runa iet ne par to! Tad saki tā: ko tu gribi!
G.: Es gribu, lai tas būtu tuvākajā brīdī. Viņš iesniedza vakar. Un tad ir normāli. Tad ir 

kompromiss. Un tad ir garantijas. Tad es uzskatu, ka mēs šo jautājumu esam atrisinājuši. 
Un likums to atļauj.

S.: Nu, ja viņš ir kā pilnvarnieks...
G.: Nu tad raksti to pilnvaru tūlīt! Lai tā būtu gatava jau uz tiesas brīdi. Tad es zinu, 

ka tas tā būs. Lai nebūtu tā, ka viņš pēc tam pateiks: „Nu nē, tur mēnesis, nedēļa...” At-
likt, atlikt, atlikt. Lai gan man liekas, ka garantija būs normāla, ja būs divi. Tad man sirds 
ir mierīga. Tad tur nolīdzsvarojas intereses, un tad tur rīkojas saskaņoti... Un es galīgi 
neesmu pret, ja tu tur nodarbojies! Bet tikai tad lai es zinātu, ka šī cilvēka intereses tur arī 
tiek aizstāvētas.

S.: Zini, godīgi sakot, es galīgi negribu tur īpaši jaukties. Tad lai tiesa lemj! Kā viņa 
nolems, tā arī lai nolemj. 

G.: Kādēļ tā nostādīt jautājumu? Nu nevajag uzreiz tāda veidā, ja mēs to varam 
nolemt. 

S.: Nu, es nezinu... Es, godīgi sakot, negribu nemaz. Tad lai tiesnesis pats lemj... Un lai 
tiesa lemj, kurš un kā...

G.: Nu labi. Bet tu esi pret tādu variantu?
S.: Nu, es no savas bēdīgās pieredzes zinu, ka kopā cūku nebaro. Un ka divi tur nekad... 

Ja jau tagad liekas, ka tur var būt neuzticēšanās... Lai tas paliek tiesā.
Skreija saka, ka viņai vēl ir jāpadomā.
Gūtups lūdz viņa piezvanīt, kad viņa padomās. Saka, ka šodien šo jautājumu ir 

jāatrisina.
Norunā, ka Skreija viņam piezvanīs.
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Ienākošais. Valdis Šablovskis – Alliņam.

Šablovskis lūdz nodot Gūtupam, ka viņš ir nolēmis atlikt uz rītdienu administratora 
iecelšanu Gūtupam zināmajā lietā.

29.01.1999. Izejošais. Gūtups – Edijai Vejnušai.

G.: Vispirms es gribēju pateikt lielu paldies, Edija.
V.: Lūdzu, lūdzu!
G.: Esmu liels parādnieks.
V.: Jā vispār! (Smejas.)
G.: Tiešām, esmu liels parādnieks. Tāpat kā Vanagam, man tas arī bija ļoti 

principiāls jautājums.
V.: Jā, nu to varēja saprast. Tādēļ tas nabadziņš palika viens ar...
G.: Jā. Viņš kaut kā vienreiz teica, ka Latvijā viss būtu labi, ja viņam nemaisītu 

Gūtups. Nu, es viņam vakar pateicu: „Juri, nu pagaidi, kamēr es nomiršu! Nu nav 
taču ilgi jāgaida... Tad jau tu būsi pirmais... Ko tu tur?” (Smejas.) Tā kā mums tur tā 
ir kuluāros! Edija, jebkurā gadījumā, jūs varat man lūgt visu, ko vēlaties. Tai skaitā 
arī to, lai es no kaut kādām lietām atšujos, ja tā būs jūsu griba.

V.: Nē, es tā nevaru.
G.: Jūs varat droši pateikt, ka man nav jālien tur. (Smejas.) Lūk, to es gribēju 

pateikt! Tā kā... Man arī ir principiāli, jo arī visu to plaukšķināšanu... Es tomēr visu 
to saistu ar visām šīm lietām. Es to publiski nekur nesaku, bet tas tā ir... Tas uz mani 
pašu viss gulstas. Tāpēc, ka man nav neviena cita, kurš tur tā arī tik briesmīgi cīnītos. 
Tā kā vēlreiz paldies! Jūs būsit šodien visu laiku uz vietas?

V.: Es principā esmu zālē divās lietās... Bet vispār esmu uz vietas.
G.: Nu skaidrs. Paldies!

Izejošais. Kastiņš – ar Ventspils domes sekretāri.

Kastiņš saka, ka Gūtups gribētu parunāt ar Lambergu.
Sekretāre atbild, ka Lamberga tagad nav un šodien vairs nebūs. Jautā, ko Lambergam 

nodot.
Kastiņš saka, ka Gūtups gaida viņa zvanu rīt.

02.02.1999. Ienākošais. Malda – Kastiņam.

Malda diktē ienākušās summas janvārī. 
M.: 18. janvārī pieci tūkstoši no Rīgas domes. 18. janvārī 12 tūkstoši no „Hansabankas”. 

12. janvārī četri tūkstoši no Privatizācijas aģentūras. 12. janvārī 9355,50 no „Multibankas”. 
11. janvārī 400 no privātpersonas.
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Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Kā iet?
G.: Nu nekas! Strādāju pamazām.
M.: Paklausies, es tur paskatījos to... Par tām telpām! Man ir kaut kāds variants.
G.: Jā. Kā mēs rīkojamies? Es varētu pie tevis atbraukt. Bet vai tas būs labi?
M.: Nu jā! Es labāk iebraukšu pie tevis.
G.: Kad tu gribi? Uzreiz davai saskaņosim.
M.: Rīt.
Norunā tikties rīt vienpadsmitos Gūtupa brojā.

Izejošais. Gūtups – Viktoram.

G.: Man šodien Mottes kungs zvanīja. Rīt viņš vienpadsmitos būs pie manis, puis. Tā 
kā tu man rīt... Tad mēs varam sarunāt, ka rīt tu pieskriesi pie manis. Viņš vienpadsmitos ir 
pie manis. Saproti, kas pie manis būs, ja?

V.: Jā, jā, jā.
G.: Nu, skaties pēc kalendāra, kā tev ir.
V.: Es rīt varu tad pat, vienpadsmitos.
G.: Nu tad... Es tevi esmu brīdinājis. (Smejas.) Zini, kā – precizitāte... Ta kā tu tad vēl 

apskaties, padomā. Jo viņš citādi nesapratīs mani, ja neviens neaizbrauks un neapskatīsies. 
Viņš pats rīt pie manis ir vienpadsmitos. Tad esi pie manis vienpadsmitos. Bet ar to 
braukšanu skaties, kā tur ir... To mēs tad rīt no rīta nolemsim. Rīt vienpadsmitos! Tu 
pagaidīsi, kamēr es ar viņu parunāšu. Ja?

V.: Davai!
G.: Nu davai!

03.02.1999. Ienākošais. Smits (Siguldas tiesa) – Gūtupam.

Smits gribētu pakonsultēties ar Gūtupu par vienu jautājumu.
Sarunā, ka Smits atbrauks pie Gūtupa rīt 12:30.

Ienākošais. Kalniņa (prokuratūra) – Gūtupam.

Kalniņa gribētu satikties ar Gūtupu.
Sarunā, ka Kalniņa atbrauks pie viņa rīt 11:30. Kalviņa pieraksta Gūtupa biroja adresi.

Ienākošais. Kaspars Ozis – Alliņam.

Ozis saka, ka viņam Gūtups ieteicis griezties pie Alliņa.
Ozis lūdz Alliņu palīdzēt vienam puisim – Aigaram Burtulim. Izskaidro lietas būtību: 

notika avārija. Viens puisis, kurš acīmredzami bija avārijā vainīgais, bet avārijā necieta, 
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nopratināšanas laikā policijā tika piekauts. Piektdien šī lieta administratīvā kārtībā tiks 
izskatīta Lomonosova ielā 9, un Burtulis tiek izsaukts kā cietušais.

Alliņš saka, ka, lai gan nespecializējas tāda veida lietās, vienalga mēģinās palīdzēt. Tā 
kā rīt viņš būs Liepājā, ar Burtuli varēs tikties un parunāt tikai piektdien no rīta.

04.02.1999. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Nu kas labs?
G.: Nekas. Lasu avīzes.
K.: Paklau, ir viena problēma. Mēs te pārķērām vienu naudu tam Perepjolkinam, kuru 

viņš tur attiesāja no kaut kā... Laikam no Ostas vai kaut kā cita. Un savukārt viņam mums 
vajadzēja kaut kādus nodokļus. Bet viņš tagad ierosināja pret mums lietu, lai atceltu mūsu 
lēmumu par to naudu. Tur tu kaut kādā mērā ar viņu?...

G.: Saproti, viņš pie mums daudzas reizes gāja. Kad mēs māju atgriezām. Patiesībā 
nebūs labi, ja...

K.: Bet šajā lietā tevis nav?
G.: Nē! Absolūti. Nē. Tas bija jau sen: tā māja... Viņš nav bijis te kādus 2–3 gadus. 

Absolūti viņš te nav parādījies.
K.: Viņš Ziemeļu rajona tiesā... Bet ideja ir tāda: mēs ar saviem lēmumiem esam 

uzlikuši arestu uz tiem ieskaitītajiem... Tos piedzina Tiesu izpildītāju kantoris. Mums tur 
diezgan normālas attiecības, un viņi piekrita. Bet viņš aizskrēja uz Ziemeļu rajona tiesu... 
Ierosināja prasību...Un tā tiesa pieņēma lēmumu apstādināt piedziņu saskaņā ar šo mūsu 
lēmumu. Un attiecīgi tas nekustas uz priekšu.

G.: Nu tu gribi, lai kāds no mums tur mazliet palīdzētu? Vai arī tev galvenais ir noskaid-
rot, ir vai nav tur manis?... Mēs nekā ar to neesam saistīti.

K.: Es nezinu. Varbūt mēs paši cīnīsimies. Bet es nezinu, kurš no viņiem tur...
G.: Nu skaties! Ja vajag, tad atsūti materiālus.
K.: Patiesībā varbūt pat vajag.
G.: Davai. Paskatīsimies, ko tur var izdarīt.
Krūmiņš saka, ka varbūt Bērziņš jau atdeva šos materiālus Kastiņam. Lūdz Gūtupu šo 

jautājumu noskaidrot pie Kastiņa. Sarunā sazvanīties.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

G.: Es Zigim (Kastiņam) teicu. Viņš saka, ka viņam ir tikai viens papīrs.
K.: Nu tur ir tikai prasības pieteikums. Mums arī vairāk nekā nav.
G.: Viņš piekrīt ar to nodarboties. Viņš arī nekā nav saistīts ar Perepjolkinu. Tas bija ļoti 

sen, kad viņš nāca. Tas bija ostas zemes sakarā. Cita sakara mums nekāda nav. Un es viņam 
arī faktiski visu laiku atteicu un negāju tur, jo tur tā Čepāne bija. Nu lai Zigis tur papēta, 
un, ja vajadzēs, tad pamēģināsim kaut kā palīdzēt.

K.: Nu es nezinu, vai Zigim pietiks entuziasma?
G.: Nu es palīdzēšu.
K.: Varbūt Endijs var vai kāds?...
G.: Bet kāpēc? Tu domā?...
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K.: Man šķiet, ka Endijs strādā kaut kā sistemātiskāk, intensīvāk.
G.: Sapratu tevi, jā. Nu es te padomāšu...
K.: Jā, padomā. Bet, principā, tev nav iebildumu?
G.: Nav.
K.: Zini, kas tur ir nozīmēts šīs lietas izskatīšanai? Vikmane – Ziemeļu rajona tiesnese. 

Un tur šajā sakarā ņemas Radziņš. Nav zināms, viņš tur priekšsēdētāju vai kas, bet...
G.: Redz, kaut kāda jauna tiesnese.
K.: Mūsu funkcijas dotajā brīdī ir tādas: ar likumdošanu ir paredzēta norma, ka ja 

neapmierina nodokļu administrācijas lēmums, tad šo lietu iespējams nodot izskatīšanai 
šai administrācijai. Bet mans vadītājs – tas Bērziņš. Principā viņam šo prasību vispirms 
vajadzēja iedot Bērziņam, un tikai pēc tam tiesa var to pieņemt no viņa. Un manas funkci-
jas: uzrakstīt pašlaik civilprasību uz to... Apgabaltiesu. Vai kur tur viņa iet, nezinu?

G.: Nu jā, viņi varēja vispār nepieņemt.
K.: Viņi tā uzreiz nekādi nevarēja pieņemt.
Sarunā, ka Gūtups pārrunās ar Kastiņu. Krūmiņš atnesīs viņa uzrakstīto civilprasību. 

Pēc tam lems, kā rīkoties tālāk.

05.02.1999. Ienākošais. Māris – Gūtupam.

M.: Paklau, kāda situācija... Man ir informācija, ka tur lejā viņi ir uztaisījuši vienu 
papīru un gaida, kad augšā parakstīs. Ar diviem punktiem. Viens – ka tur nav sastāva. Un 
otrais – ka ir administratīvs pārkāpums. Lūk, tā.

G.: Nu jā. Bet tas mums... Tas administratīvais pārkāpums mums īpaši... Nu labi. Es 
pamēģināšu pirmdien izdarīt tā, lai viņi aiztur puisi.

M.: Uzzināt, kas tur notiek.
G.: Jā. 
M.: Viņi pamēģinās tur atstāt vienu punktu. Ja tikai... Bet tur spiediens... Reāli 

atspoguļot...
G.: Labi. Es pamēģināšu viņu aizturēt. Bet tas pirmdien.
M.: Labi.

08.02.1999. Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

Gūtups apsveic Nagali dzimšanas dienā.
N.: Tajā sakarā parunāji?
G.: Ar ko?
N.: Ar Andri.
G.: Jā. Es vakar sazvanījos. Šajā nedēļā es braukšu pie viņa. Viņš jau mājās dzīvo.
N.: Nu jā, jā. Bet pats visdrīzāk...
G.: Balss ir normāla. Vairāk nekā tev nevaru pateikt!
N.: Ļoti labi!
G.: Jā. Balss normāla. Vairāk neko es negribu.
N.: Paldies tev!
G.: Davai! Turies!
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Ienākošais. Jurijs – Alliņam.

J.: Vai ir kādas kustības?
A.: Es nezinu. Jums tur viss nokārtots?
J.: Nu jā. Bet šefs teica, ka... „Gaidi, gaidi,” – saka. „Visu izdarīsim!” Bet tā pagaidām 

nekas? Klusums? Grūbe atbrauca.
A.: Es jūs savienošu.
J.: Nevajag. Viņš teica, ka pats piezvanīs. Es tā domāju, ka varbūt kaut kas jau ir. Ne?
A.: Nē, man neko neteica.
J.: Viņš teica, ka pats piezvanīs.
A.: Nu labi. Es pajautāšu.
J.: Tad nevajag. Tad nevajag viņu traucēt.
A.: Es tad pajautāšu un, ja kas, piezvanīšu jums.
J.: Jā. Tāpēc, ka es te skatos, ka par Motti daudz avīzēs raksta. (Smejas.) Drīzāk vajag, 

citādi viņus tur noņems!
A.: Labi.
J.: Jūs sakiet šefam, ka... Vai arī varbūt savienojiet mani tad ar viņu.
A.: Es pamēģināšu.

Tālāk ar Juriju runā Gūtups.

J.: Grūbe atbrauca. Tas ir pirmais. Šodien no rīta tiesā būs, kaut kad pusdienu laikā.
G.: Jā.
J.: Un pēc tam pārāk liels... Pārāk daudz publikāciju visā presē par Jāni Motti. (Sme-

jas.)
G.: Ā! Nu par tiem... Jā, jā.
J.: Nu jā! Viņu nenoņems, kamēr mēs tur?...
G.: Es domāju, ka nē. Jūs ar to Gunti netikāties, ne? Ar Gunti?
J.: Ar Ziedoni?
G.: Nē. Ar Gunti Grūbi!
J.: Ā, ar Gunti?
G.: Jā.
J.: Nu pēdējā laikā neesam redzējušies.
G.: Es gribētu, lai jūs satiekaties. Mazliet tur parunājām. Jūs taču ziniet, ka viņš man... 

Jūsu paziņa un mans paziņa! Ja?
J.: Jā, jā, jā.
G.: Sarunāts?
J.: Labi.
G.: Sazvanieties un parunājiet ar viņu. Un tad piezvaniet man. Ja?
J.: Labi.

Ienākošais. Sieviete – Zigmundam Kastiņam.

– Atnāca 7000. Rīgas Dome.
K.: 7. Rīgas Dome.
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– Jā. Piektdien. Un vēl kaut kādi 400...
K.: Nu tas... Jā.
– SPS.
K.: 400, SPS. Skaidrs. Labi. Paldies.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Tev izdevās ar to krievu par kaut ko parunāt?
G.: Viņš man šodien piezvanīja. Un es teicu, ka es parunāju ar Grūbi. Un tad es teicu: 

„Jums jāparunā ar Gunti.” Viņš teica: „Labi. Sapratu.” Viņiem šodien 16:30 tikšanās. Es ar 
Grūbi vienojos, ka viņš vakarā būs. Tu pienāc. Tad mēs tur...

K.: Jā.
G.: Tur, vakarā. Ja?
K.: Jā.
G.: Tā mēs varēsim tur visu atrisināt. Ja? Es visu to izdarīju.
K.: Jā. Otra lieta. Tur bija runa par „Lainbanku”. Tu ar Dambiņu par kaut ko runāji? 

Nē?
G.: Vispār viņš pie manis bija. Bet tajā brīdī pie manis viņš bija par citiem jautājumiem. 

Varbūt tu man šovakar vēlreiz pasaki. Es varu palūgt viņu atnākt...
K.: Kas tur ir nozīmēts par administratoru?
G.: Es nezinu. Bet arī to es varu...
K.: Vai par to tev nebija saruna? Ja?
G.: Jā. Kaut rīt varu viņu pasaukt. Jā. Tu pats vakarā būsi?
K.: Es būšu.
G.: Tad tu man divos vārdos vēlreiz pastāsti. Noformulē savu interesi. Ja?
K.: Jā. Un tas... Kur mēs uzrakstījām papīru par civilprasību?
G.: Zigis iesniedza. Bet es tev arī...
K.: Tur kaut kādas problēmas.
G.: Es tev pastāstīšu. Tur tāds...
K.: Tev ir informācija? Ja?
G.: Jā. Smieklīgi. Tiesnese runāja ar Zigi. Viņš man šodien pastāstīja. Es tev... tas ir ne 

pa telefonu.
K.: Jā. Labi.
G.: Davai. Tad mēs sešos. Tu būsi sešos?
K.: Es būšu.
G.: Tad mēs divos vārdos. Davai.

09.02.1999. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Mums rīt palika viss, kā sarunājām?
Z.: Jā. Cikos mēs?
G.: Vienpadsmitos.
Z.: Vienpadsmitos. Labi.
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G.: Labi. Mēs gaidām. Paklau, nepaņemsi... Tev jau gatavs tas... Jā. Tas... Mēs nekur 
neizplatīsim. Nepaņemsi vienu eksemplāru? Mēs pēc tam vēl varēsim papētīt.

Z.: Labi. Nekā tur tāda nav.
G.: Zemāk paraksts, ka neizplatīsim. Kamēr neizies. Ja?
Z.: Labi.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

G.: Tā tikšanās, kuru tev apsolīju, būs nedēļas beigās.
M.: Tieši tādēļ es tev arī zvanu.
G.: Jā, jā.
M.: Tā kā šodien, saproti, tur „Dienā” atkal visu ko raksta... Un Akmeņkalns tur besījas 

un sauc tur... Manu nabaga firmu sāk ķidāt. 
G.: Nu jā. Izskatās tā, ka viņi grib kaut kā... Zini tur... Tā kā Domburs jau zina... To jau 

zini... Es nezinu, ka viņš... Viņš it kā nav čangalis. Bet... Kā viņš uzvedas, tā zini... Kaut 
kādu savu taisnīgumu sajutīs, un tad zini...

M.: Saproti, vienkārši nepatīkami. Man zvanīja nabaga Kaspars no „Interbaltijas”. 
Akmeņkalns jau pār viņu. Izsauc uz kaut kādu pratināšanu. Bet viņš absolūti nav saistīts.

G.: Nē, nē. Es izdarīšu. Es tikko kā satikšos, es tev piezvanīšu. Un tad satiksimies. Labi. 
Es neko neesmu aizmirsis.

M.: Labi. Paldies.

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Mēs varētu satikties rīt – parīt?
S.: Tikai parīt. Vai šodien vai parīt.
G.: Tad parīt.
S.: Rīt man liela atskaites sanāksme par gadu. Tāpēc man ērtāk parīt.
G.: Jā. Es atnākšu.
S.: No rīta esmu aizņemts ar Repši. Es varu kaut kad no diviem.
G.: Jā. Nu kā tu vari. Tad ceturtdien divos.
S.: Tev tas der?
G.: Jā, absolūti. Tad ceturtdien divos. Paldies.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Tu ar Gunti nesazvanījies?
G.: Nē. Es viņam piezvanīšu.
K.: Un otra lieta. Es tev, šķiet, teicu vai neteicu par aģentūras prasību pret Domi?
G.: Neteici.
K.: Privatizācijas aģentūra. Viņi tur... Mēs no viņiem sarēķinājām... Es neatceros, cik. 

Kaut kur 10 000. Par to, ka viņi neņēma vērā mūsu pretenziju. Izstādījām viņiem rēķinu. 
Nodokļus. Bet viņi tagad iesniedza prasību. Un viņi... Teiksim, Zāģeris tur...
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G.: Nu tu man vari atnest papīrus! Rīt tur...
K.: Mums nav nekādu papīru. Tā kā viņi tur...
G.: Bet viņiem... Jums taču ir jāsaņem kopija.
K.: Saproti, viņi izsūta tikai tad, kad būs nozīmēta.
G.: Paklau, be kas tas ir – Aģentūra pret...
K.: Privatizācijas aģentūra pret Rīgas domes finanšu departamentu.
G.: Jā. Un par kādu summu?
K.: Pagaidi, paskatīšos. Šķiet, ka tas bija publicēts vakardienas laikrakstā „Dienas Biz-

ness”. Vienu minūtīti...
G.: Bet ko – „Dienas Bizness” jau nopublicēja, kad lieta nozīmēta?
K.: Nē. Tur tā prasība...
G.: Kāda tur summa?
K.: Privatizācijas aģentūras prasība pret Rīgas Domi. Zaudējumi 24 378. Bet viņiem, es 

domāju, formāla iespēja noraidīt. Tā Rīgas Dome jau...
G.: Jā.
K.: Nepiedzina no viņiem. Bet Rīgas domes Finanšu departaments.
G.: Es rīt satikšu to cilvēku. Es parunāšu, kas tur par lietu. Ja? Tu gribi, lai 

paskatītos...
K.: Nu paņemtu zem kaut kādas kontroles.
G.: Labi. Bet Gunčam es piezvanīšu. Es domāju, ka krievs man pats noteikti 

piezvanīs.
K.: Krievs arī mani terorizē! Viņš jautā, vai es zvanīju tev. Es nezinu, kāpēc man ir 

jāzvana. (Smejas.)
G.: Labi.

Ienākošais. Artis Susnītis – Gūtupam.

S.: Vai nevaram rīt satikties?
G.: Noteikti! Kā es varu nepieņemt!
S.: Bet kā ar to jautājumu?
G.: Jā, jā, tūlīt. Es tikai teikšu... Zini, vai varam sarunāt uz diviem?
S.: divos? Labi.
G.: Jā. Labi.
S.: Es saprotu, ka es būšu ar vēl vienu kungu?
G.: Jā. Pazīstams viņam?
S.: Nu to, kas teica...
G.: Jā, es saprotu. Davai.
S.: Paldies.

10.02.1999. Ienākošais. Aivis Einis – Gūtupam.

G.: Sazvanīju. Bija paredzēta uz sešpadsmito. Bet sarunāju. Tā kā viņam ir zilā lapa, tad 
viņš nemaz... Viņš ļāva savai sekretārei. Nedēļu vēlāk. Ar pamatojumu, ka viņš vēl ir slims. 
Viņš sākumā gribēja kaut kā šajā pašā nedēļā. Es teicu: „Nu ko tu... Pavelc vienu nedēļu.” 
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– „Nu labi.” Tad pēc nedēļas. Nedēļa iegūta. Kal, kamēr karsts!
E.: Labi.
G.: Tu pats pirmdien vakarā būsi?
E.: Būšu noteikti.
G.: Nu tad ienāc. Zini, es negribu ar tevi runāt pa telefonu.
E.: Ja, teiksim, kaut kā mainīsies situācija, tad es tev piezvanīšu.
G.: Nu jā. Tā kā es domāju, ka mums ar tevi par kaut ko jāvienojas. Varbūt varam... 

salauzt tur. Es nezinu. Nu varbūt. Es nezinu. Es tikai tā domāju!
E.: Nu pamēģini. Ja vari, esmu gatavs...
G.: Bet tur, tur... Man arī ir jāapspriežas... Ja kaut kas šajā nedēļā, tad arī tev 

piezvanīšu.
E.: Jā. Esmu uz vietas.
G.: Jā. Nu davai. Es ar viņu sazvanījos. Nevarēju no rīta. Viņam atslēgts mobilais. Un 

citu sakaru tur nav. Zini, viņš dzīvo tur aiz Siguldas. No slimnīcas atgriezies. Viņš dzīvo 
mājās. Zini, zilā lapa. Nu davai. Tā kā tu zini, ka sešpadsmitajā noteikti nebūs. Tā ka skrien 
un dari!

 
Ienākošais. Artis Susnītis – Gūtupam.

S.: Paklau, mazliet atceļas. Kungi... Nu pie kaut kā pieķērās. Paziņoja, ka dotajā brīdī 
– nē.

G.: Labi, labi.
S.: Paldies.
G.: Nu davai. Saki, bet kaut kāda tiesa nedraud?
S.: Viņi visi ir brīdināti. Zinu visas viņu detaļas.
G.: Lai neiznāk tā, ka atnāk pēdējā brīdī. Un es neko nevaru izdarīt.
S.: Nē, nē, nē. Es saprotu, saprotu. Ja viņiem kas...
G.: Jā, jā, jā. Zini, ka pēdējā brīdī bieži neko nevar noķert. Davai.
S.: Paldies.

Ienākošais. Jurijs Ščetins – Gūtupam.

Š.: Kaut kā es sen neesmu par jums dzirdējis. Nekas jums tāds nav noticis. 
Pārstājuši... Ne šauj, ne spridzina...

G.: (Smejas.) Nē. Viss ir normāli. Nē, tur nākamais. Vakar pie manis bija Vana-
gs. Tā kā es tur biju pie ģenerālprokurora... Man notika saruna ar to Karginu... Es 
principā Ģenerālprokuratūrā piekritu tam, ka pagaidām to Karginu neizsauc, lai... 
Nu kaut kā neradītu ažiotāžu un tā tālāk. Bet – tikai pagaidām! Un... Nu vakar es biju 
pie Vanaga. Es viņam tieši pateicu. Es teicu: „Es savu žestu esmu izdarījis. Jūs man 
teicam, ka jūs atsauksiet to prasību un tā tālāk. Bet pagaidām es neredzu nekādas 
konkrētas darbības.” Viņš saka: „Es tevi sapratu.” Pirmdien atgriežas viņa lielais 
priekšnieks. Viņš saka: „Es pēc tam tev piezvanīšu.”

Š.: Es sapratu.
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G.: Nu es acīmredzami arī... Kaut kā tur... Bija kaut kāda telepātiska sajūta, ka 
vienkārši šis laika periods gadījās bez kādiem signāliem. Nolēmu visu noskaidrot. Nu 
jā. Nav nekā jauna. Bet viss tā, lūk... Lūk, viņš, manuprāt, mani precīzi saprata. Ka 
esmu izdarījis savu gājienu. Es gaidu no viņiem.

Š.: Bet formāli jums jauns datums tika nozīmēts?
G.: Nē. Tiesnese arī gaida, ko mēs tur nolemsim.
Š.: Nu labi. Tad nākamajā nedēļā...
G.: Nu viņi, Jurij, ir prasītāji. Viņiem ir jāsteidzas! Mums nekur nav jāsteidzas.
Š.: Jā, skaidrs.
G.: Mēs pagaidīsim. Ja tur nebūs no viņu puses kaut kādu konkrētu soļu... Tas ir 

mūsu virzienā. Nu tad satiksimies un pārrunāsim, kas un kā. Sliktākajā gadījumā 
es vienmēr viņiem teicu: „Ja negribat, tad tā arī sakiet! Man tas nav vajadzīgs! Es 
tiesāšos ar jums!”. Jā. Lūk, kā!

Š.: Labi. Veiksmi jums. Laimīgi.
G.: Paldies, Jurij. Uz redzēšanos.

Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

Guntars: Vari runāt? Vai pie tevis ir cilvēki?
Gūtups: Varu, varu.
Guntars: Paklau, viena lieta. Mani Kārlis... Jūsu cilvēks... Cilvēks no biroja, kurš 

Valmierā tiesājas par mašīnu. Tu zini, tur loterija?
Gūtups: Man kaut ko stāstīja.
Guntars: Bet ko tur var? Tur ir trīs organizatori. Kā lai tur ir mūsu Kārlis?...
Gūtups: Jā, jā. Paklau, vajag Kārlim kaut kad ienākt. Tad mēs varēsim pārrunāt.
Guntars: Pagaidi! Viņš ir man blakus. Saki laiku, kad pats...
Gūtups: Jā. Tūlīt. Es nezinu... Nu var, var... Rīt pie jums visu dienu ir sanāksme, ja?
Guntars: Bet varbūt, ka neilgi. Nav dienas kārtības. Es domāju, ka līdz pusdienām 

beigsies.
Gūtups: Man divos ir viena tikšanās. Vismaz divas stundas. Man būtu labāk... es ne-

zinu. Bet ja piektdien... Piektdien Kārļa nav?
Guntars: No rīta viņš droši vien ir... No rīta viņš var būt.
Gūtups: Cikos viņš var?
Guntars: Deviņos.
Gūtups: Deviņos?
Guntars: Tu vēl guli?
Gūtups: Nē, nē. Ko tu! Labi. Lai viņš atnāk.
Guntars: Deviņos pie tevis.
Gūtups: Jā. Tu tikai saki adresi. Skolas iela. Pirmais stāvs.
Guntars: Labi.
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11.02.1999. Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Vēl viena informācija. Tas Akmeņkalns sāka jautāt visiem maniem darbiniekiem 
– valdes locekļiem – par ienākumu deklarācijām. No valsts amatpersonām. Kad nodotas 
un tā tālāk. Viņš jautā pēc savas iniciatīvas.

G.: Labi, labi.
M.: Vienkārši lai tu zinātu.
G.: Jā.
M.: Paldies.

Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

G.: Es ņemu vērā, ka tev arī dzīvē netrūkst pozitīvu emociju. Pareizi? Paņem šodienas 
„Dienas Biznesa” 10. lappusi. Tur ir tāda Grūtupa intervija.

N.: Palasīšu.
G.: Jā. Un tur ir... Bet vidū tur par Nagli ir labi teikts!
N.: Jā, jā, jā.
G.: Un Paiders... teica, lai tas būtu.
N.: Labi.
G.: Un ir!
N.: Skaidrs.
G.: Rakstu tā konkrēti, ka es... Tagad modē ir visādi kritizēt Nagli. Bet es uzsveru, ka 

man nav nekādu šaubu, ka Naglis vienmēr atceras par valsts interesēm.
N.: Jā.
G.: Lai tev būtu pozitīvas emocijas!
N.: Atkal teiks, ka mafija nemirst!
G.: Nu un tad! (Smejas.) Pareizi! Neko citu es tev negribēju teikt. Gribēju tev pozitīvas 

emocijas...
N.: Vajag, vajag.
G.: Davai.
N.: Paldies tev!

Ienākošais. Lilita Gabore – Endijs.

Gabore jautā Gūtupu. Gūtupa nav. Gabore lūdz nodot Gūtupam, lai viņš viņai piez-
vana.

16.02.1999. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Paklau, es gribēju kaut kā rīt no rīta pie tevis ieskriet. Zini, man tur viens tāds 
„Saudeks” ir atbildētājs par maksātnespēju. Tu nozīmēji kādam, vai ne tur? Tāds „Atlantic 
Shipping Holding Ltd.” ir prasītājs.

Z.: Nu neatceros.
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G.: Nu es varu kaut kur ap deviņiem pie tevis ieskriet, ja?
Z.: Labi.

Ienākošais. Ivars Stauriņš – Gūtupam.

S.: Kas jauns?
G.: Nu nekā tāda īpaša nav. Mums šajā pirmdienā, man šķiet, nebija. Mums bija 

nākamajā, ja?
S.: Es gribēju precizēt, par ko mēs vienojāmies. Tad šajā pirmdienā vai nē?
G.: Bet kas šajā pirmdienā?
S.: Nē. Nu pie manis atnāksiet?
G.: Nē, nē! Nākamajā!
S.: Nākamajā, ja? Labi, labi.
G.: Ā, nu jā. Tevis taču nebija, pareizi.
S.: Nu ja. Es te nogāzos ļoti smagi, zini. Un spēcīgi sasitu muguru. Nu tā gadās.
G.: Nākamajā, nākamajā.
S.: Labi. Kā ar Vaļerku iet? Kādi jaunumi?
G.: Satikos te ar viņa advokātu un teicu... Es teicu: „Es savu žestu esmu izdarījis...” 

Tāpēc, ka es piekritu, ka viņus pagaidām nesauc uz to māju... Lai neizsauktu ažiotāžu. 
Es teicu: „Nu es no jums gaidu kaut kādu žestu”. Nu viņš acīmredzot šodien atgriežas no 
slēpošanas vai no kaut kurienes... Tā ka es tad ieraudzīšu, kā man tālāk darboties. Vai no 
viņiem būs kādi pozitīvi žesti?... Tāpēc, ka pagaidām mēs izdarījām žestu: vienojāmies, ka 
viņus pagaidām nesauc uz to māju. Nu tāda situācija pašreizējā brīdī.

S.: Nu ko? Tad mēs satiekamies vakarā sešos?
G.: Jā, es būšu.
S.: Sarunāts.

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Es nevarēju tevi vakar sazvanīt. Bet, kad ieraudzīju televizorā, tad sapratu!
Č.: Vakar man bija smaga diena.
G.: Es tā arī sapratu. Paklau, es nevarētu pie tevis rīt no rīta ieskriet uz piecām 

minūtēm?
Č.: Es būšu, jā.
G.: Es varbūt būšu līdz deviņiem.
Č.: Jā. Būtu labi no 8:30 līdz 9:00.
G.: Jā. Tā es arī būšu. Tāpēc, ka rīt man 8:30 ir viena cita tikšanās un tad pēc tam uzreiz 

iešu pie tevis. Ja?
Č.: Labi.
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17.02.1999. Ienākošais. Jāzeps Bermans – ar Ersenu.

Bermans jautā, kad viņš var satikties ar Gūtupu.
Kalviņš saka, ka Gūtupam ir saplānota visa šī nedēļa. Pašreizējā brīdī Gūtupa nav uz 

vietas. Bet kad viņš parādīsies birojā, paziņos viņam par Bermana zvanu.
B.: Mēs jau nedēļas trīs mēģinām satikties... Es visu saprotu! Man noteikti vajag ar 

viņu parunāt.
K.: Es viņam nodošu.
Bermans zvanīs pats šajā nedēļā.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Kā tu domā, vai der tāds mūsu formulējums vēstulē Ziedonim? Mēs rakstām, ka 
mēs uz laiku apstādinām un lūdzam pagarināt, jo...

G.: Jā! Es domāju, ka tas būs ļoti normāli. Tur kopā ar šo apslāpēsi kaut kādas kaislības. 
Jā, tu tā vari rakstīt. 

M.: Un ka mēs jaunajā valdē gribam... Lai valde izskata arī šo tur...
G.: Jā, jā! Tā tu vari, jā. Tas ir normāli. Vienīgais, atsūti man pēc tam kopiju.
M.: Es pirms nosūtīšanas, protams, tev parādīšu.
G.: Labi. Rīt es arī būšu uz vietas. Tikai piektdien dienas pirmajā pusē es aizbraukšu un 

atpakaļ būšu vēlu, vēlu. Tā, ka tu skaties – rīt līdz pusdienām vai parīt.
M.: Es domāju, ka rīt.
G.: Jā. Rīt es būšu visu dienu.
M.: Un tad es atvedīšu arī to līgumu. Paklau! Kā tev šķiet ar to Ziedoni?... Kā tur ar 

viņu runāt?
G.: Nu... Tev tagad jārunā?... Tu pats gribi ienest?
M.: Nē, nē! Nu saproti, mēs gribam mazliet nomierināt to Akmeņkalnu, tāpēc, ka...
G.: Es padomāšu par to. Es rīt tam pieķeršos. Šodien man ir ļoti noslogots grafiks. Es 

rīt tur saplānošu vienu otru tikšanos, lai tur tiktu galā.
M.: Pie tā Akmeņkalna, ja?
G.: Nu jā. Es tur gribu... Nu ne pa telefonu!
M.: Es sapratu, jā.
G.: Es rīt saplānošu.
M.: Paklau! Citādi viņš ņem informāciju un visu laiku dod presei. Tas nav korekti! 

Saproti?
G.: Nu es jau jūtu, jā. Es jau pa radio dzirdēju, ka viņš runā... Ļoti aktīvs.
M.: Vajag viņa iniciatīvu kaut kā apklusināt, es domāju. Bet ar Ziedoni man pašam nav 

vērts runāt?
G.: Es domāju, ka pašlaik Tu neskrien. Tev pašlaik nevajag uzreiz... Paskatīsimies to 

papīru un tu nosūtīsi, lai viņš tur... Viņš sapratīs momentā.
M.: Paklau, tu vakar pa televizoru redzēji „Panorāmu”?
G.: Jā, ļoti labi tur...
M.: Domā, ka Skrastiņš tā nedomāja?
G.: Ā! To viņa piezīmi? Nē! Es domāju, ka viņš... Redzi, par to es runāju tikai ar 

Edvīnu. Tā ka es pieļauju, ka viņš vienkārši nebija informēts: kā tur patiesībā būs un kas 
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darīs. Es tā domāju. To, ka tur bija mazliet asums... Kurš tur bija. Tas ir tikai tas, ko viņš... 
nu šodien no rīta vai kad tieši viņam visu izstāstīja par tikšanos ar mani.

M.: Bet normāli, es domāju, ka Vilis arī tur tā... To darba grupu izveidosim.
G.: Jā, jā.
M.: Tu pats piekrīti tur piedalīties?
G.: Nu to puisi es tur iebīdīšu. Es viņam šodien iedevu „Dienu”, lai viņš izlasa to 

materiālu – Ersens Kalviņš. Viņš piehalturē arī Tieslietu ministrijā un skaitās universitātē 
kā teorētiķis. Tāds jauns puisis, bet vispār ļoti... Es viņam šorīt to teicu, ka viņam ir 
jādomā. Bet tu varbūt vari no savas puses iniciatīvu... Mēs tev precīzi noformulēsim, kā 
to... Lai nebūtu tā, ka no biroja. Mēs noformulēsim. Tāpēc, ka viņš tur ir aspirants un 
pasniedzējs...

M.: Jā, bet to ir jāsaskaņo arī ar to stūra māju... Visi tie formulējumi.
G.: Jā, jā. Bet galvenais, lai viņš nokļūst tajā grupā.
M.: To mēs izdarīsim, jā. Paklau, un vēl... Kā tu domā, finālā tur būs jāatrisina...

G.: Redzi! Kad tur nobriedīs situācija ar likuma izmaiņām, tad šis jautājums atkritīs 
pats no sevis. Nāks laiks, nāks padoms. Mēs ar tevi paprātosim, kā labāk...

M.: Pareizāk, jā. Labi! Tad paldies, Arni! Tad līdz rītam, ja?
G.: Labi.

18.02.1999. Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

R.: Es īsi... Man vienkārši te ziņoja, ka tu paņēmi trīs lietas pret „House of Prince”: 
pārstāvēsi „Tukuma gaļas kombinātu”, „Augstceltni” un „Rīgas vīni”.

G.: Nu man nav... Pie manis neviens nav vērsies.
R.: Nez kāpēc visu laiku klīst baumas
G.: Kādas baumas?
R.: Ka tu paņēmi vienu lietu...
G.: Nu beidz! Kas par baumām? Nu pie manis paša nav. Es tev uzreiz teicu.
R.: Labi. Paldies.

Izejošais. Kastiņš – neidentificētam vīrietim.

N.: Jums vakar laikam nekas neizdevās?
K.: Vakar tas nebeidzās. Bet es citā jautājumā... Es dzirdēju, ka pret jums arī ir ierosināta 

prasība. Nu, uz līdzīgiem pierādījumiem. 
N.: Pret mums nav. Pret...
K.: Pret „Augstceltni”. Bet tā nav ministrija. Es tā saprotu! Es neesmu redzējis tos 

materiālus. Es dzirdēju, ka it kā ir.
K.: Nu es nezinu... Ja jums ir iespēja... Mēs būtu ar mieru par nelielu atalgojumu 

palīdzēt. Tāpēc, ka, redziet, lietas ir vienveidīgas. Un, ja rezultāts būs vienā lietā, tad var 
cerēt arī otrā lietā. Un otrādi.
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N.: Labi, labi. Mēs paskatīsimies. Es nevaru vēl neko pateikt, jo es nezinu tos 
materiālus.

K.: Jā. Jebkurā gadījumā mums ir tāds piedāvājums. Praktiski tur viss ir viens un tas 
pats. Tur nekā vairāk nav papildus jānoskaidro. Šī situācija ir praktiski vienāda. Visi pama-
tojumi arī ir vienādi. Tā ka, ja ir nepieciešama palīdzība, tad mēs ar prieku palīdzētu. Es 
domāju, ka par atalgojumu, kurš nebūs tik liels, mēs varēsim vienoties.

N.: Labi, labi.
K.: Paldies.

Izejošais. Kastiņš – Jānim Basovičam.

K.: Mēs pārstāvam „Saudeks” maksātnespējas lietā.
B.: Nu vēl nav lietas.
K.: Jā, es saprotu, ka nav...
B.: Lieta ir, bet nekas vēl nenotiek.
K.: Es gribēju teikt, ka... Mēs varētu jums šodien atnest „Saudeks” bilanci, kur redzams, 

ka viņiem tā bilance ir pozitīva?
B.: Ziniet, tas arī neko nenozīmē... Bilance jau. Nu vispār atnesiet un ... Atnāciet, 

parunāsim. Ja?
K.: Jā. Šodien trijos man tā bilance būs. Kad es varu pie jums ienākt?
B.: Nu tad tikai pēc trijiem. Tur vispār tā lieta ir tāda diezgan...

K.: Jā. Es tad varētu 15:20, 15:30...
B.: Kaut kā tā, jā.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

Sarunā, ka Mute atnāks uz biroju uz divpadsmitiem.

Ienākošais. Aivars Krātuss – Gūtupam.

K.: Man diskusijas ar diezgan kaislīgiem politiķiem. Mēs runājam par to, ka iespējams, 
ka Tautas partija... Un iziet ar iniciatīvu – tautas vēlētu prezidentu. Es Andrim... Pagājušajā 
reizē netikāmies. Viņš aizbrauca... Bet nekas nekustas. Es runāju ar vienu, ar otru... Vērojot 
no malas, es redzu, ka tā ir liela iespēja Tautas partijai savākt lielus procentus un, teiksim, 
pievienot jauktu vēlēšanu sistēmu. Jauktu. Daudziem patīk.

G.: Nākamajā reizē... Es saprotu – jauktu...
K.: Jāsaka: galvenais – prezidents. Tas ir aktuāls jautājums.
G.: Paklau, nākamajā nedēļā Andris vēl slimos pa mājām. Pēc tam es... Viņš vēl gripu 

noķēra. Zini kā... Es domāju, lai tad viņš vēl nākamo nedēļu... Un tad es ar viņu nopietni 
parunāšu. Paliek spēkā... Tā kā es teicu, ka tu biji. Nu papļāpājiet.

K.: Es saprotu, ka viņš noguris...
G.: Nu tagad viņš būs mundrs. Un izgulēsies, un tā... Es domāju, ka es tikko kā viņš būs 
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pie... Tu mani dzirdi?
K.: Paklau, politiski liela lieta var iznākt, tā kā no ārpuses... Ja mēs satiksimies, es 

izstāstīšu... Atkal var būt liels atbalsts Saeimā. Tā kā prezidenta moments ir ļoti svarīgs! 
Tu saproti, kādi kretīni tur visur tiek piedāvāti! Tu redzi!

G.: Labi, Aivar! Bet, zini, atnāc pēc nedēļas...
K.: Jā, jā.
G.: Un es to visu... Es ar viņu parunāšu. Domāju, satiksimies trijatā pie manis.
K.: Tu varbūt piezvanīsi?
G.: Labi.
K.: Tev ir mans telefons. Labi.
G.: Man ir visi tavi telefoni.
K.: Labi. Paldies.

22.02.1999. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Vai es rīt no rīta nevaru pie tevis ieskriet uz piecām minūtēm? Es zinu, ka tev rīt 
sanāksme, bet... Nu, varbūt varu pusdeviņos? Vai kad? Ja tu būsi.

Z.: Nu labi.
G.: Labi. Tad līdz rītam!

Izejošais. Gūtups – Valdim.

G.: Zini, nu tur tiešām no Finanšu ministrijas puses kaut kas briest. Bet es to... Es teicu, 
ka pašlaik nevajag darīt kaut kādas...

V.: Kaut kas tur bija, ja?
G.: Jā, jā! Dabiski, ka tā meitenīte tur tā sadarīja, ka neviens pa īstam nav apmierināts 

ar to, kā viņa tur dara. Bet es teicu, ka tas nav tas process, kurā tagad atkal... velns viņu 
zina...Tur tikai maisīt gaisu, neko vairāk. Tā ka to izdevās apturēt. Paklau! Es gribu rīt no 
rīta pie tevis pieskriet. Man vajag bez piecām deviņos pieskriet pie Jurkas. Varbūt pēc tam 
var ieiet pie tevis?

V.: Kā vēlies.
G.: Jums tur 9:15 sanāksme, ja?
V.: Jā.
G.: Tad es ieiešu pie Jurkas un uzreiz pie tevis.
V.: Labi. Bet par to pārējo – viss labi.
G.: Jā, jā! Man jau piezvanīja un pateica, ka viss tur ir kārtībā.

Ienākošais. Aivis Einis – Gūtupam.

G.: Paklau! Viss paliek, kā mēs runājām. Tā ka jūs tur neraustiet lauvu aiz ūsām. Paši 
neuzsāciet to jautājumu... par kuru es teicu. Tikai ja viņi, tad sakiet, ka mēs jau sen kārtojam 
un nav nekāda pamata. Bet tur nav nekādu muļķīgu domu? Ka tur tā otrā puse izplata to, ka 
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jūs esat iesnieguši atsaukumu vai ko tamlīdzīgu? Tur nekā tāda nav?
E.: Nu, principā, kā teikt? Katrā gadījumā tas, ko mēs te darām, nevienam nav zināms.
G.: Nē, nu es tev jautāju! Uzdodu tiešu jautājumu! Tāpēc, ka... Tu taču zini, es nerunāju 

bez pamata.
E.: Pamats ir tāds, ka to taisās darīt Finanšu ministrija.
G.: Bet to nevajag! Tiesneses noraidīšanu.
E.: Nē. Nu to pašu gājienu, kas...
G.: Kādu gājienu?
E.: Ka tas protests.
G.: Nu protestu taču šodien nedrīkst, vecīt!
E.: Nu es zinu, ka šodien nedrīkst.
G.: Nu jā! Tā ka pats nomierini. Tev taču pats galvenais– šie dati. Tu īsi un skaidri ne 

šodien... Par to ir jārunā! Nu jūs visu sajauksiet! Nu tad es vairs nezinu... Man tad nolaižas 
rokas.

E.: Labi.
G.: To šodien nedrīkst darīt. Šodien to nedrīkst... Saproti, tas ir tas otrs jautājums.
E.: Jā.
G.: Nu davai. Bet tā, kā mēs runājām, ja?
E.: Labi.
G.: Lai tur nesāktu kaut ko citu... To var pēc tam. To var citā instancē un pēc tam.
E.: Es patiesībā... Labi! Tad es piezvanīšu vienam cilvēkam un tev pēc tam atzvanīšu.
G.: Nu jā! Tāpēc, ka šodien nevajag tajā instancē, kurā to nevar! Nedrīkst darīt, nevajag 

darīt... Saasināt tur situāciju. Nevajag. Citādi nebūs labi. Nu mēs taču nevaram nošaut di-
vus zaķus ar vienu šāvienu. Tā ir cita instance. Mēs taču par to jau runājām trijatā.

E.: Es zinu, jā. Bet tu saproti, par ko ir runa? Kas tagad izpeldēja? Es tev vakar 
zvanīju, bet neatradu... Izpeldēja tas, ka tas zēns, kas tagad... Kaut kas tām augšām kaut 
ko nesadalīja... Un tagad tās augšas... Tās draudzenes personā un otras draudzenes personā 
grib pabīdīt kādu citu.

G.: Jā! Bet to tad darām savādāk. Tā kā es teicu. Ja tur var augstā līmenī parakstīt to 
papīru, tad to darām. Pēc tam to varam izdarīt! Tur nekas netraucēs. Tur taču nav termiņa! 
Tur nav termiņa.

E.: Ā, tādā gadījumā, varbūt tad tu pats piezvanīsi Andrejam?
G.: Es nezvanīšu. Tāpēc, ka ja tur kādu ievedīs, tad... Tad pats sazvanīsies. Nu ko es 

te no rīta tur zvanīšu? Tas nebūs labi. Saku, ka šodien nedrīkst. To var tikai augstākajā 
instancē. Nu pat to mēs varam pēc tam trijatā parunāt... Ar Andreju.

E.: Labi.
G.: Davai!
23.02.1999. Ienākošais. Māris Redzītis – Gūtupam.
R.: Zigis no rīta zvanīja... Mēs padomājām. Bet jūs negribat?... Jums nav nekādas citas 

firmas? Uz jums pārsviest?
G.: Nu padomāsim tad. Jā.
R.: Gūtupa kungs, man viens lūgums būs! Vai jūs nevarētu rīt kaut kā sarunāt par manu 

tikšanos ar Šķēles kungu? Ar Andri?
G.: Ziniet, es vēl pats ar viņu neesmu ticies. Es viņu gaidu... Mēs bijām norunājuši, 

ka viņš man zvanīs... Lai parunātu. Bet uz rītdienu nevaru apsolīt, jo es saprotu, ka viņš 
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ceturtdien tikai pirmo reizi parādīsies Saeimā.
R.: Man atkal ir tāda informācija, ka rīt viņš būs valdē un būs frakcijā.
G.: Var būt, jā! Nu es varu viņam piezvanīt vakarā uz mājām un parunāt.
R.: Esiet tik laipns! Parunājiet!
G.: Bet par rītdienu es nevaru apsolīt.
R.: Nu kaut kā šonedēļ. Varbūt viņš var atbrīvoties uz kādu laiku.
G.: Nu es ar viņu parunāšu. Labi!
R.: Paldies!

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

Gūtups gribētu pie viņas šodien ieiet. Sarunā tikšanās laiku. Gūtups saka, ka mēģinās 
atnākt pie viņas līdz trijiem, jo trijos viņam birojā sākas sanāksme.

Ienākošais. Māra Kušinska – jautā Gūtupu.

Gūtups aizgājis pusdienās.
Kušinska lūdz piezvanīt Gūtupam uz mobilo un pateikt, lai viņš piezvana Guntim.

Ienākošais. Freinbergs – Kastiņam.

Freinbergs interesējas, kā šodien noritēja tiesa.
Sarunā, ka Freinbergs rīt atnāks pie Kastiņa 9:30. Atvedīs, kā teica Kastiņš, „trešo daļu 

no kopējās summas”.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Es tev tūlīt pa faksu aizsūtīšu vēl vienu vēstuli, kuru mēs sūtīsim. Kopā ar doku-
mentiem... Tur tādi interesanti. Varbūt tur var pie kaut kā pieķerties.

G.: Labi. Es rīt būšu... Tad pēc tam es tev piezvanīšu.
M.: Labi!
G.: Nu es ceru, ka man izdosies nomierināt visu šo situāciju. Tā ka es uz rītdienas 

tikšanos lieku lielas cerības.
M.: Es arī lieku! (Smejas.)
G.: Nu viņam patika, ka ar viņu... Kā viņš man teica... Pazīstams cilvēks grib satikties. 

Viņš šausmīgi aplaimots. Jau pēc balss... Es sazvanījos. Viņš šausmīgi apmierināts, zini. 
Nu, lai gan mana slava zināmā mērā ir divdomīga, vienalga viņam patika. Ja Kaupēns 
gribētu tikties... Viņam arī patiktu! Davai! Līdz rītam!

M.: Paldies.
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24.02.1999. Ienākošais. Vilis Kastovskis – Alliņam.

K.: Jūs pārstāvat tādas SIA „Vako Limited” intereses... Par to Vīlandes ielu 11. Es jau 
daudzas reizes jums zvanīju, bet nevarēju sazvanīt. Man ir noslēgta vienošanās ar Ziemeļu 
rajona izpilddirekciju. Un tagad esmu jūsu klients... Nu acīmredzami jūs uzrakstījāt tādu 
iesniegumu par naudas pārskaitīšanu un tā tālāk.

A.: Jā!
K.: Es ar Grūbes kungu arī kontaktējos. Un tur, ticamākais, briest kaut kāds mierizlīgums, 

ja?
A.: Jā.
K.: Bet jūs saprotiet, ka mēs to naudu arī negribam maksāt. Kā mēs varētu parunāt par 

to naudu? Mēs satiktos ar Domes juristiem. Tad mēs varētu jūs patraucēt?
A.: Jā. Bet es tā sapratu, ka Gūtupa kungs pats interesējās Domē, ka... Ka tas viss it 

kā ir iespējams... Nu tas tikpat ies no Domes līdzekļiem, acīmredzami. Nevis no izpild-
direkcijas.

K.: Ā! Tad Arnis viņus pārstāv, nevis jūs?
A.: Nu es tur vairāk uz tiesu...
K.: Bet viņa paša pašlaik nav uz vietas?
A.: Viņš tikko kā aizbrauca uz Augstāko tiesu.
K.: Skaidrs. Tad es viņam varbūt piezvanīšu. Viņš būs vairāk lietas kursā par to.
A.: Jā. Nu faktiski tā arī ir, ka mēs tur slēdzam... Dotajā brīdī strādājam pie šī 

mierizlīguma ar Finanšu ministriju un Nekustamā īpašuma aģentūru. Kādēļ tur cīnīties? 
Es nezinu... Ja tur jautājums: no kuras kabatas vai kā... Nu acīmredzami to risina dome.

K.: Skaidrs. Tad mēs kontaktēsim ar domi un ar Arni arī varbūt, ja?
A.: Jā. Es pats taisījos kaut kā tur zvanīt. Tur, visticamāk, šos jautājumus risinās Finanšu 

departaments. 
K.: Nē, Grūbe jau nodarbojas ar to uzdošanu. Viņš jau pārstāv to Nekustamā īpašuma 

aģentūru. Praktiski viņš apkalpo...
A.: Es kaut kā satikšos... Man ir paredzēts kaut kad šodien vai rīt aiziet pie Grūbes un 

parunāt.
K.: Skaidrs! Nu labi. Paldies par informāciju.
A.: Varbūt arī piezvaniet! Kaut kad ap četriem Arnis būs.
K.: Labi.

Ienākošais. Eduards Malējs – Kastiņam.

M.: Man ir tāds lūgums... es gribētu satikties ar Gūtupu un parunāt... Jūs mani taču, es 
domāju, neesat aizmirsuši.

K.: Nē, es neesmu aizmirsis. Es izdarīju tur visu, kas no manis bija atkarīgs. Tur diemžēl 
politiskā situācija joprojām nav uzlabojusies.

M.: Ta’ nē, Zigmund! Es nerunāju par pagātni. Man viss ir kārtībā. Viss iet savu gaitu. 
Viss man ir normāli!

K.: Labi! Prieks par jums!
M.: Mēs par kaut ko nevienojāmies. Kaut ko mēs vienojāmies. Zini, tā ir dzīve! Man 

ar izpratni ir jāizturas pret visu. Es tā izturos. Man nav nekādu jautājumu. Man ir tāds 
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lūgums: man vajadzētu parunāt ar Gūtupu.
K.: Gūtupa kungs ir tiesā. Viņš būs atpakaļ ap trijiem. Es varu atstāt viņam zīmīti, lai 

viņš jums piezvanītu. 
M.: Zigmund, nesteidzies. Uzklausi mani. Savāc pacietību... savāci?
K.: Savācu!
M.: Paldies. Es izstāstīšu, ko vēlos. Mēs esam tērauda tirgotāji. Tu zini. Mēs esam 

ieinteresēti „Kaijas” darbā. Mēs neesam ieinteresēti, lai tur nokļūst cilvēki, kurus mums 
nevajadzētu. Un es gribētu apmainīties ar tavu šefu ar kaut kādām domām. Apmainīties! 
Saproti?

K.: Saprotu.
M.: Man ir vajadzīgs padoms. Es paklausītu šim padomam. Pēc tam varētu būt kādas 

sekas – pozitīvas „Kaijai”. Man ir vajadzīgs padoms! Neslēpšu, ka pirmo reizi, kad „Kaija” 
tika privatizēta, es ļoti gribēju piedalīties, bet nesāku piedalīties izsolē. Tagad tā notiek 
otru reizi. Mums ir kopuzņēmums ar uzņēmumu, kas atrodas Anglijā. Un šajā reizē mēs 
nevaram stāvēt malā. Bet man ir vajadzīgs padoms. Es negribētu runāt ne ar vienu citu, 
tikai ar Gūtupu. Man viņš patīk. Viņš uz mani atstāj ļoti autoritatīva cilvēka iespaidu. Man 
viņš ir autoritāte! Es neko nelūdzu – es lūdzu padomu.

K.: Es atstāšu viņam zīmīti, lai viņš jums noteikti piezvana.
M.: Man pat zvanīt nav obligāti. 
K.: Nu tad jums jāsatiekas, tāpēc, ka to pa telefonu...
M.: Bet lai viņš nosaka laiku. Mēs labāk skatīsimies lietu pirms sākuma.
K.: Labi. Bet kur jūs gribētu satikties?
M.: Kur vēlas. Kur viņam ērtāk. Mans ofiss ir uz Mūkusalas ielas. Divi ofisi – viens 

– pie „Radiotehnikas”, otrs – uz Mūkusalas ielas.un varam neitrālā sanāksmē. Varam pie 
jums. Kur ērtāk! Man vienkārši ar viņu runāt 30–40 minūtes. Un lai pieņemtu sev pareizu 
lēmumu, tāpēc, ka man nepieciešams atbildīgs cilvēks. Bet Gūtups atstāj sevī autoritāra 
cilvēka būtību. Jebkurā gadījumā, man viņš atstāja tādu iespaidu. Es viņam? Labi?

K.: Labi! Es parunāšu par to tikšanos un jūs informēšu, kādā laikā. 
M.: Liels jums paldies! 

Izejošais. Gūtups – Jānim Mutem.

G.: Tu vari pie manis atbraukt. Man ir jaunumi. Viņš vakarā ap pieciem ieplānojis pie 
manis pats...

M.: Jā?
G.: Jā. Es tikko kā no tiesas atnācu.
M.: Nu, davai, es piebraukšu, ja!
G.: Tu piebrauc tagad.
M.: Labi.

Ienākošais. Jurijs – Alliņam.

J.: Tur visi papīri jau uz vietas. Mēs tās vēstules nosūtījām. Un es runāju ar Raimondu... 
Principā jau viņš tos sastādīja!
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A.: Tur ir neliela problēma: parādījies tāds advokāts Krasovskis. Viņš it kā pārstāv 
Ziemeļu rajonu, un viņi nepiekrīt maksāt.

J.: Un kāpēc?
A.: Es nezinu. Grib cīnīties. Ja tur tiesājas, ir viena problēma. Tāpēc, ka abus maksājumus 

cita firma...
J.: Nav atšķirības, kas maksā. Galvenais, maksā atbilstoši līgumam.
A.: Bet ja mēs tiesājamies, tad naudu atmaksāt prasa tas, kas maksāja. Bet es domāju, 

ka es viņam piezvanīšu un sarunāšu tikšanos. Nu tā nevar! Ja tik ilgi esam cīnījušies... Tur 
kāds honorāra dēļ atkal visu grib sabojāt.

J.: Tas Krasovskis, ja?
A.: Jā.
J.: Nu lai tad tiek galā Domē? Ne?
A.: Tur negribas...
J.: Raimonds ar viņiem negrib, ja?
A.: Jā. Es piezvanīšu un satikšos ar viņu. Padomās, ko tur darīt.
J.: Tad pašlaik pats galvenais ir ar to Ziemeļu, ja?
A.: Jā.
J.: Pēc lietas būtības... Raimonds teica, ka vienalga viņam būs jāmaksā.
A.: Nu jā. Es domāju, ka viņi tā vai citādi nemaksās.
J.: Viņiem naudas tik un tā nav. Nauda ir tikai Raimondam.
A.: Labi. Es tad nokārtošu.
J.: Labi.

Izejošais. Kastiņš – Eduardam Malējam.

K.: Es parunāju ar Gūtupa kungu. Viņš teica, ka, lai dotu jums padomu, viņam pašam ir 
jālūdz padoms. Viņš varēs ar jums parunāt nākamajā nedēļā. Jūs varat tik ilgi gaidīt?

M.: Jā, labi.
K.: Viņam vienkārši jāparunā ar cilvēkiem.
M.: Labi.
K.: Tad mēs jums otrdien piezvanīsim, ja?
M.: Jā, es gaidīšu. Paldies.

25.02.1999. Ienākošais. Jāzeps Bermans – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa pašlaik nav birojā. Viņš ir tiesā.
Bermans saka, ka viņam nekādi neiznāk parunāt ar Gūtupu. Lūdz Endiju noskaidrot pie 

Gūtupa, vai viņš vispār grib tikties un parunāt.
B.: Man ar viņu bija patīkama saruna... Ne pirmo reizi. Un man ļoti gribētos ar viņu 

parunāt par pēdējiem notikumiem. Viņš taču avīzes lasa! Ja es jau karoju ar Krištopanu, tad 
tālāk vairs nav kur. Es ļoti gribētu ar viņu parunāt. Ja var, es pārzvanīšu šodienas beigās.

E.: Tikko kā viņš parādīsies, es pajautāšu.
B.: Pajautājiet! Nē, nē! Es neapvainošos uz viņu. Es saprotu viņa stāvokli, viņš saprot 

manu stāvokli. Te aizvainojumu nevar būt. Dzīve ir dzīve. Ja es atnāktu pie Gūtupa, tad 
es, pirms nebūtu pabeidzis sarunu ar viņu, nevaru iet pie cita... Saprotiet mani, ja? Tas 
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vienkārši nebūtu piedienīgi no manas puses! Un tāpēc es gribētu ar viņu piecus vārdus, 
desmit vārdus... Tik daudz, es ceru, viņam laika būs.

E.: Labi.

Ienākošais. Juris Birziņš – Gūtupam.

B.: Es sagatavoju tos dokumentus Privatizācijas aģentūrai. Mans darbinieks jums tos 
ienesīs. Un es vēl sazvanījos ar Apgabaltiesu. Viņiem vēl nav noteikta Perepjolkina tiesa. 
Bet šodien Zāģeris sadalīja. Tā ka varētu būt, ja jums ir iespēja kaut ko paskatīties – tas 
būs ļoti veiksmīgi.

G.: Bet tur arī bija par nodokļiem? Perepjolkina?
B.: Jā, jā.
G.: Labi, jā. Es padomāšu, kas tur...
B.: Un vēl viena lieta. Par to lēmumu, par kuru mēs vakar runājām. Cik es zinu, visu 

atdeva uz Apgabaltiesu atkārtoti... 
G.: Pie kā tas ir, tu nezini?
B.: Nē, pagaidām ne pie viena nav. Tāpēc, ka viņi vakar atdeva. 
G.: Labi. Es pamēģināšu padomāt, ko tur iesākt.
B.: Labi. Paldies jums!

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Es gribēju painteresēties par to „Stara” lietu. 
G.: Es plānoju rīt no rīta ieskriet tajā mājā un pajautāt. Mēs ar tevi rīt 9:30 it kā 

sarunājām?
K.: Jā.
G.: Es pamēģināšu no rīta...
K.: Vienīgais, es baidos... Vai šodien jau nav kādam jāpiezvana?
G.: Nu es piezvanīšu. Es tieši tagad taisījos zvanīt. 
K.: Jo, izrādās, Platacis jau iesniedzis ar to Skreiju. Viņi acīmredzot grib tur paši 

iebīdīties. Vienkārši varbūt jānomenedžē caur kādu savu tiesnesi. Nu es nezinu... Tur 
ir Bazevičs vai...

G.: Es padomāšu, jā. Bet es ieplānoju rīt no paša rīta ieiet un parunāt. Es būšu 
atpakaļ jau ap 9:30. Tu neesi aizmirsis, ka mēs rīt no rīta tiekamies?

K.: Neesmu aizmirsis. Es zinu. Nu tad pārējo es paņemšu līdzi. Mums tur bija tā 
Perepjolkina lieta.

G.: Jā. Par to tad es parunāšu rīt no rīta. Es saprotu, ka tie materiāli ir pie Ziga. 
Bet Zigi mēs tad nesūtīsim. Mēs sūtīsim citu. Davai!
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Ienākošais. Jāzeps Bermans – jautā Gūtupu.

Sarunājas ar Ersenu Kalviņu.
Kalviņš saka, ka Gūtupa pašlaik nav birojā. Un varbūt viņš šodien vairs neparādīsies.
B.: Nē, nu lai viņš saka! Negrib runāt ar mani, tad nevajag. Es vienkārši uzskatu, ka 

tas ir mans pienākums, pirms es ar to eju pie kaut kā... Es pie viņa biju atnācis. Mēs ar 
viņu sarunājām, ka viņš man piezvanīs vai es viņam piezvanīšu. Nu es gribu zināt. Ja viņš 
negrib nodarboties un nenodarbosies, lai tad pasaka. Iešu tālāk! Mēs neesam bērni – varam 
mierīgi runāt. Nē – nē. Es neapvainošos, bet gribu zināt. Kad es ar viņu runāju, viņš teica: 
„Jā, es tev došu atbildi. Es ar tevi pārrunāšu.” Bet tagad iet un ar kādu citu sākt šo sarunu, 
es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Lai viņš pasaka: jā vai nē. Nu kas tur par problēmu?!

K.: Labi. Es viņam to pateikšu.
Bermans jautā, kad viņš var pārzvanīt. – Rīt.

01.03.1999. Izejošais. Gūtups – Inetai Seimakovai.

G.: Tu man nevari pateikt?... Ir tāda Rīgas domes Finanšu departamenta privāta prasība 
lietā pret atbildētāju Genādiju Perepjolkinu.

S.: 19. maijā plkst. 11:45 pie Jēkabsones.
G.: Paldies.

Ienākošais. Andis Saris – Gūtupam.

S.: Nu jūs ilgi gaidījāt, un beidzot es jums nokārtoju vizīti pie mana ministra.
G.: Jā, labi. Saki, kad?
S.: Tad atzīmē – rīt deviņos no rīta.
G.: Labi, būšu.
S.: Deviņos, Gūtup! Es viņam teicu, ka tur visādas problēmas un tā, un šitā... Un 

sprādzieni, un aizdedzināšanas... Un „Parex bankā” arī kaut kas... Un tamlīdzīgi.
G.: Labi. Cik man būs laika?
S.: Nu viņš teica, ka 20–30 minūtes.
G.: Labi, būšu.
S.: Nu tā, lūk! Tā ka no tevis pienākas! Uzsauc krogu... Es tagad līdz pat 17. martam 

neko nevaru lietot. Tāpēc, ka pašlaik es esmu nācijas glābējs. Kā raksta krievu prese – „Iz-
veidota nelikumīga darba grupa, kas pārņēmusi varu savās rokās. Tāpēc, ka tur ir armija, 
un drošības policija... Un pat pašvaldības policija...” Troika! (Smejas.)

G.: Paklau, bet kas 3. martā? Arī kaut kas tur būs?
S.: Nu arī gatavi! Gatavi. Vienīgais tā... Es tev varu pateikt – 3.martā man vēl piedos... 

Ja sešpadsmitajā būs liela šķūre, tad...
G.: Jā. Nu tev visi savu puiši jāapģērbj un lai viņi ļauj!...
S.: Man te bija par vienu citu jautājumu no Krievijas vēstniecības – it kā drošības di-
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enesta priekšnieks. Nu tas rezidents – Ručkins. Es saku: „Jūs droši vien lasījāt savu presi? 
Kā tur sauc manu darba grupu? Bet jūs saprotiet arī to, ka tas tā ir patiesībā. Un tad manā 
vietā atnāks pavisam citas orientācijas cilvēks.” Nu viņš tā!... Ja viņš ir profesionālis... Es 
saku: „Man vissvarīgāk ir, lai notiktu... Kā mēs nodrošinājām, ka mūsu nacionālie brāļi 
paspēlētu un... nemaisīt jums pasākumu 23. februārī... Ko tur nomētāja! Nu kā es gribētu, 
lai nenomētātu mūsu ļaudis – leģionārus. Tāpēc, ka ja kaut kas būs... Un būs grūti kontrolēt 
situāciju, tad Ručkina kungs, jūs ziniet! Jūs mani šeit redzat pēdējo reizi!” Vienīgais, ka 
viņi tur kliegs. Bet galvenais, lai viņi uz mūsējiem nemet bumbas vai pudeles, vai puvušas 
olas. Tā, lūk.

G.: Paklau, tu šovakar būsi?
S.: Es pieskriešu, jā.
G.: Jā! Tad es gribētu pāris vārdos ar tevi... Kā man tur uzvesties. Ja?
S.: Pieskriešu, jā. Noteikti.
G.: Davai! Līdz vakaram!

Ienākošais. Vīrietis (krievu valodā) – Gūtupam.

– Jūs varētu man atlicināt dažas minūtes?
G.: Bet kādā jautājumā?
– Nu personiskā. Tā nav gluži telefona saruna.
G.: Bet ko jūs vēlaties? Naudu? Vai ko jūs gribat?
– Nē! Es gribētu vienkārši parunāt ar jums par jums iespējami interesantu tēmu.
G.: Kādu tēmu?
– Es atkārtoju: tā nav telefona saruna.
G.: Nav telefona?... Nu labi, es tūlīt paskatīšos... Jūs šodien gribējāt tikties?
– Jā. Es principā esmu netālu no jums.
G.: Davai tad... Tagad ir divi. Jūs varat tagad atnākt?
– Varu tagad atnākt.
G.: Pēc cik minūtēm?
– Pēc piecām – desmit. 
G.: Nu davai pēc 10 minūtēm.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Sarunā, ka rīt vienpadsmitos Gūtups ieies pie Zāvera.

02.03.1999. Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

Sarunā, ka rīt deviņos Gūtups pie viņas atnāks.
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Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

Guz.: Kā iet?
G.: Nu nekas, strādāju.
Guz.: Tu tagad esi ļoti aizņemts?
G.: Zini, tagad jā.
Guz.: Zini, es gribu pie tevis šodien aiziet. Saki, cikos?
G.: Kaut kas steidzams, ja?
Guz.: Nu kā steidzams?... Nu zini, man nemierīgi ap sirdi! Mēs varētu, ja tev būtu laiks, 

kaut uz 10 minūtēm?
G.: Jā, jā. Es tevi sapratu. Tā... Nu tu vari būt 14:30?
Guz.: Varu.
G.: Davai!

03.03.1999. Ienākošais. Kaspars Ozis – Gūtupam.

O.: Nu man ir jau atbilde no „Lattelekoma”. Kas mums ir? Mums 12.01. ir saruna 14 
minūšu garumā ar tādu SIA „Flīzētājs”. „Flīzētājs” atrodas Rūpniecības ielā 19.

G.: Man nav nekādas saistības ar viņu. Es tev uzreiz teicu.
O.: Jums lietās nav?
G.: Nav.
O.: Kāpēc man likās, ka bija kaut kad... Nu, ka tas bija ap divpadsmitiem!
G.: Vai tas tomēr nebija dažas minūtes pirms divpadsmitiem?
O.: Bet mēs vēl runājām.
G.: Jā. Mēs vēl... Un līdz tam?
O.: Bet līdz tam bija tā: 11:52... Tas ir pārāk agri... Tas var būt „Baltkoma” mobilais. 

Bet šī saruna ilga tikai 10 sekundes.
G.: Nu man tā saruna ir mazliet garāka. Un kas vēl ir?
O.: Tā... Nu 11:27, līdz tam!
G.: Nē. Tas nekā. Nu, bet 10 sekundes... Tu taču dzirdēji šo sarunu. Viņa ir ilgāka par 

10 sekundēm.
O.: Jā.
G.: Tad pārbaudi to „Baltkomu”! Tāpēc, ka viņš, redzi, zvanīja pa mobilo. Velns viņu 

zina... Bet es sapratu, ka jūs viņu vakar pazaudējāt, ja?
O.: Jā, jā!
G.: Nu slikti...
O.: Viņš... Nu kā? Mēs gājām... Labāk, ka mēs pazaudējām, nekā mēs saskartos. Tāpēc, 

ka izskatījās... Viņš tā!... Nu, teiksim, profesionāls gājiens: iet un cilpo. Viņš sāka ņemties, 
zvanīties...

G.: Bet kāda vēl identifikācija? Es nezinu... Es ļoti brīnītos, ja man tas Šmitiņš piezvanītu. 
Es patiešām brīnītos. Es tev teikšu atklāti.

O.: Tā jums likās, ka Šmitiņš zvanīs?
G.: Jā, jā! Es teicu: „Nu labi! Nu tad lai Šmitiņš zvana.” Viņš man tur demonstrēja, ka 

viņam mobilā telefona atmiņā ir ierakstīts Šmitiņš. Zini, tādi lēti gājieni! Nu lēti gājieni... 
Faktiski pagājušas jau 24 stundas. Nē! Viņš bija vienos. Tā ka vēl mazliet ir. Nu kāda vēl ir 
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iespēja viņu identificēt? Nu viņš var atkal parādīties manā orbītā. Ja nav nobijies.
O.: It kā mēs nebijām saskārušies līdz vakardienai. Nu žēl, ka tā fotogrāfija neizdevās.
G.: Nu jā! Trīcēja roka.
O.: Nē! Vienkārši... Nu kā, kamēr nav sākuši darīt – visi gudri. (Smejas.)
G.: Nē, vajadzēja atstāt buksieri.
O.: Vienkārši es pagaidām apskatījos... Un it kā nospiedu aparātu. Viņš uzreiz nereaģē! 

Viņš droši vien vispirms uzstādīja to asumu. Vai tur vēl dega lampiņa.
G.: Jā, jā... Nu jā, tā arī ir ar ārzemju aparātu. Nu labi! Es sacerēšu visu to dziesmu. 

Es nezinu, kad. Šodien man te jāizpēta lieta. Sacerēšu to iesniegumu... Paklau, jums tur ir 
kāds, kas var to visu atšifrēt? Tas ir tāds rūpīgs darbs – kamēr visu to sarunu atšifrēsi. Tu 
mazliet paklausījies?

O.: Ja tā godīgi, tad mūsu aparāts... Viņš neko nevar saprast. Bet kā uz jūsu kasetes? Nu 
jums ir pirmais ieraksts.

G.: Man šķiet, ka, ja tā pastrādātu... Tur vismaz visa diena jāsēž. 
O.: Bet var saprast? Ir kaut kas, ko var saprast, ja?
G.: Nu ko tu dzirdi? Tu dzirdi tikai mani, ja?
O.: Es dzirdu, teiksim tā... Dažus atsevišķus vārdus. Mūsu aparatūra nav tik laba un ... 

Nu otrais ieraksts – tas ir otrais. Bet pirmajā principā ir iespēja. Ir eksperts. Un eksperts 
var atšifrēt.

G.: Varbūt tu tur... Nu mēs arī pamēģināsim atšifrēt. Bet varbūt tu arī, lai būtu paralēli.
O.: Bet viņam vajag oriģinālu.
G.: Tad es nākamnedēļ varu atdot. Tad mēs paši pamēģinātu pierakstīt, kas tur... Kādam 

no puišiem palūgt, lai pastrādā. Un tad atdotu tev.
O.: Jā, jā. Tad kā mēs sarunājam? Viņš jau iepriekšējā dienā arī zvanīja. Vai nē?
G.: Jā, jā.
O.: Tad es uztaisīšu...
G.: Ā! Salīdzini, ja! Iepriekšējā dienā viņš zvanīja ap vieniem. Tā kaut kā. Es tev nevaru 

pateikt... Es taisījos iet pusdienot vai kaut kur citur. Viņš piezvanīja. Un es viņu sagaidīju. 
Bet man šķiet... Velns viņu zina. Tas ir 52 minūtēs? Varbūt arī 52. „Flīzētājs”! Es pirmo 
reizi kaut ko tādu dzirdu.

O.: Bet tas „Flīzētājs” nezvanīja?
G.: Nu redzi... Tad man visiem puišiem ir jājautā. 
O.: Es jau viņiem jautāju. Viņi teica, ka viņiem nekā tāda nav.
G.: Nu man arī. Es pirmo reizi vispār dzirdu tādu nosaukumu. Tādu dzirdu pirmo reizi. 

Nu sazvanāmies tad nākamajā nedēļā, ja? Rīt man ir lieta. Un piektdien arī pietiekami... 
Ir, ko darīt. Es nezinu, kad es apsēdīšos un uzrakstīšu. Varbūt jau šodien! Nu es tad tev 
piezvanīšu. Labi!

O.: Okei! Paldies jums!

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau, es šodien sazvanījos ar to prokuroru. Kā mēs runājām, pieklājīgi 
parunāju. Un izrādījās, ka viņš arī ir iekļauts šajā darba grupā. 

G.: Ā! Tu par to zināji? Kad tu zvanīji, tu to vismaz zināji?
M.: Jā, es to zināju. Jā, jā! Tāpēc, ka vakar Vilis laikam tikās ar tiem diviem. Un 
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ar Skrastiņu arī runāja. Bet tas vecākais, zini, bija šausmīgi nikns. Tāpēc, ka viņš 
teica, ka es it kā skraidot apkārt un visiem sakot, ka viss būs kārtībā, ka Vilis mani 
izpestīs.

G.: Man arī tā teica. Tā ka sašaurini to loku, kam tu to saki. Es nezinu...
M.: Nu tā nav! Vienkārši klīst kaut kādas baumas! Mēs vispār... Neviens nekontaktē 

ar tiem... No tās mājas. Saproti?
G.: Tu taču nezini. Tu parunāji, un... 90% cilvēku – pļāpas un muldoņas. Tikai 

neliels procents to, kas var turēt mēli aiz zobiem.
M.: Bet tu saproti! Tas var loģiski sekot! Kaut kas novelk paralēli un saka: „Ai! 

Tam nekas nebūs...” Un tas nav mūsu interesēs – muldēt apkārt. Tad ir jābūt pilnīgam 
muļķim.

G.: Paklau! Bet kā tev vakar saruna ar to vietnieku? Normāls bija, ja?
M.: Jā, jā, jā!
G.: Nu tad nākamajā nedēļā es iešu pie paša galvenā.
M.: Tu zini, kas pie viņa? ... Viņam piektdien astoņos bija tikšanās, kurā ar gal-

veno satikās Ziediņš un tas Pēterkops. Pēterkops – tas ir grupas vadītājs. Un par to 
likumu. Viņi apspriedīs tur...

G.: Nu labi. Es kaut kad otrdien ieiešu pie paša galvenā.
M.: Paklau! Bet nav pavēlu? Mums jau termiņš tuvojas.
G.: Mums bija tā... Tūlīt paskatīšos... Tā: vienpadsmitais. Ja?
M.: Jā.
G.: Nu labi! Var jau arī pirmdien. Es varu. Es rīt viņam piezvanīšu. Man te vi-

enu papīru ir jāuzraksta. Man vajag, lai man būtu vēl viens iemesls iet. Rīt varbūt 
uzrakstīšu...

M.: Mums pašlaik galvenais ir zināt, kā reaģēt uz šo protestu.
G.: Labi, labi. Es tevi sapratu. Mēs jau faktiski ar tevi parunājām, kad tikāmies. 

Man tikai bija svarīgi zināt to, ko tu man tagad pateici. Labi! Es pamēģināšu tā ātri, 
cik tas ir iespējams.

M.: Tā ka es ļoti pieklājīgi runāju! Teicu, ka, lūk, tā grupa... Un tā... Un strādāsim... 
Viņš teica: „Labi, labi. Esmu lietas kursā.”

G.: Labi, Jāni!
M.: Mums galvenais: kā rīkoties?
G.: Labi, labi.
M.: Paldies.

Izejošais. Gūtups – Uļjanai (Civillietu palāta)

G.: Uļjana, paklau! Es tev jautāju par to „Latgalīti”. Bet man teica, ka it kā ir iesn-
iegums, ka viņš prasa atlikt līdz aprīlim sakarā ar slimību.

U.: Viss var būt.
G.: Bet tu nevari paskatīties, paklau? Es te lasu... Es šodien tādēļ pazaudēju trīs stun-

das!
U.: Tev ir lietas numurs?
G.: Nē. Pie Kalvānes.
Uļjana Petrovna lūdz Gūtupu pagaidīt pie telefona.
U.: Jā. Iesniegts iesniegums un pievienota slimības lapa. Un tiks atlikta līdz kādam 
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6.aprīlim. Var nākt un var nenākt.
G.: Nē, nē! Es nākšu.

Ienākošais. Kaspars Ozis – Alliņam.

Osis jautā, vai vakar divos pie Alliņa bija „Flīzētāja” šefs Jānis (uzvārdu neatceras).
Alliņš saka, ka vakar divos pie viņa bija viens klients, bet viņš nepierakstīja tā vārdu 

un uzvārdu.
Osis precizē: viņš atnāca saistībā ar cesijas līgumu? Alliņš apstiprina.
Osis pateicas Alliņam.

04.03.1999. Ienākošais. Gūtups – Alliņam.

G.: Tu tur neuztraucies par to policmeistera zvanu. Mēs vienkārši meklējam tā dīvaiņa 
telefonu, kurš man zvanās un nāk.

A.: Es neuztraucos. Es tikai nekādi nevaru atcerēties, kad kas bija!
G.: Nē, nē! Viņš šajās dienās vienkārši pārbauda, tāpēc, ka viņš man zvanīja. Un šodien 

atkal zvanīja. Mēs vienkārši gribam piefiksēt, kas tas par numuru. Tāpēc, ka viņš... Nu 
labi! Tā nav telefona saruna. Vienkārši, lai tu zinātu, ka nekā tāda nav. Un to pārbauda ar 
manu atļauju. Tā lūk.

A.: Labi.
G.: Davai!

Izejošais. Kastiņš – Maldai.

Malda ziņo par pagājušā mēneša ienākušajām summām.
M.: 1.martā no Valsts nekustamā īpašuma aģentūras – 3 tūkstoši. 22. aprīlī arī no 

Aģentūras– 3 tūkstoši. 16. februārī no mākslas muzeju apvienošanas – 40 lati. No 
sabiedrības „Balta” apdrošināšanas atlīdzība par mašīnu – 278,59 lati (Kastiņš paskaidro, 
ka mašīna bija mazliet sasista). 9.februārī no „Mans īpašums” – 416. 8. februārī no Rīgas 
Domes finanšu departamenta – 5 tūkstoši. 5. februārī no „SPS–1”– 400. Tāpat 5. februārī 
no Finanšu departamenta – 7 tūkstoši. 1.februārī no „Lattelekom” – 400. Tāpat 1.februārī 
no Privatizācijas aģentūras– 6 tūkstoši.

Ienākošais. Jāņa Mutes sekretāre – jautā Gūtupu.

Kastiņš saka, ka pašlaik Gūtupa nav birojā. Viņš parādīsies tikai ap pieciem.
Sekretāre lūdz iedot Gūtupa mobilo telefonu, jo jautājums ir ļoti steidzams. 
Kastiņš saka, ka var mēģināt sazināties ar Gūtupu ar viņa šofera palīdzību. 
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05.03.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Zini, vispār es ļoti gribētu pie tevis pieskriet. Kā domā?... Tu varētu mani šodien 
pieņemt? Vai, ja nevar šodien, varbūt tad pirmdien? Redzi, šodien man praktiski tikai no 
9:30 līdz 11:30 ir laiks. Bet tāds, zini...

S.: Steidzams, ja?
G.: Vispār jau jā. Tur visādas jocīgas darbības, zini...
S.: Bet pa kādu aptuveni līniju?
G.: Zini, pie manis atsūtīja vienu vīru, kurš saka, ka viņam viena komercstruktūra no 

Saratovas arhīva pasūtīja vienu čekistu lietu. Nu par naudu pasūtīja... Un piesauca visādas 
atbildīgas personas no tiesībsargāšanas institūcijām. Es jau te piesaistīju tos policistus. 
Viņi mēģināja viņam sekot, bet pazaudēja! Fotografēja viņu. Bet fotogrāfijas arī... Zini, 
tādi brīnumi. Bet, ja tu šodien nevari, tad pirmdien. Es varētu no 8:30... Kā tu vari.

S.: Man faktiski ir tā... Godīgi sakot, šausmīgi grūti. Pie manis tagad cilvēks. Tad man 
desmitos. Tad 11:30... Pēc tam 14:00 man viens žurnālists. Bet 16:00 – pie Aivara jaunās 
mājas prezentācija.

G.: Nu skaidrs!
S.: Bet pirmdien mēs varam sarunāt – nav problēmu!
Sarunā, ka Gūtups pie viņa atnāks pirmdien 13:30.

Ienākošais. Jānis Lezdiņš – Gūtupam.

L.: Man ir tāds jautājums. Pie manis te katru dienu skraida Kaspars... Tas, kurš Osis. Viņš 
nezina, ko darīt ar to cilvēku, kas tur pie jums naudu prasa. Tur bija tāds fakts. Principā tā 
nav telefona saruna, bet es nekādi nevaru izrauties un aizskriet pie tevis. Tāds jautājums! 
Es nezinu... Manuprāt, pēc kaut kādiem kriminālprocesiem un krimināllikumiem mēs 
viņam neko nevaram piesiet.

G.: Nu tas jau ir bijušais OBHSS darbinieks. To es jau noskaidroju.
L.: Jā... Nu mēs tā arī sapratām, ka tas tā ir.
G.: Es piezvanīju Šmitiņam. Viņš tiešām 10:30 bija pie viņa. Bet tālāk... Kādas viņiem 

attiecības, es nezinu. Bet... Es tomēr bez uzmanības to neatstāšu. Neatkarīgi no tiem 
krimināl...

L.: Nē! Es vienkārši... Nezinu! Varbūt piedāvāt tādu variantu – mēs varētu noskaidrot, 
kas tas ir par cilvēku. Nu mēs varētu ļoti vienkārši noskaidrot. Kad viņš tur parādīsies 
un izies uz jums, mēs iziesim uz Šmitiņu un noskaidrosim, kas viņš ir. Vai arī ar jūsu 
palīdzību, ja viņš vēlreiz tiksies ar jums.

G.: Viņš te atnāca... Viņu izdzina! Es domāju, ka Šmitiņš lieliski viņu zina . (Smejas.) 
Par to nav šaubu. Viņa vārds – Valērijs.

L.: Valērijs, ja?
G.: Es nezinu uzvārdu. Ebrejs pēc tautības. Pārējās pazīmes jau ir precīzas... Un bijušais 

OBHSS darbinieks. Tā ka, manuprāt, ar to jau pietiek, lai noskaidrotu... Un Šmitiņš viņu 
noteikti labi zina. Bet kas viņiem?...

L.: Es nesaprotu, ko viņš vispār grib?
G.: Nu, vai nu viņš galīgi nodzēris smadzenes...
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L.: Es arī tā domāju. Nu, var teikt, ka pazīmes ir. Tad es noskaidrošu un kaut kā... Nu mēs 
varam pārbaudīt viņa saistību ar to sprādzienu. Bet tas nešķiet īpaši ticami. Tas ir vienīgais, 
ko es varu izdarīt. Bet redzēsim, kas viņš vispār ir par fruktu – tas mūsu Valērijs.

G.: Nu jāaizbrauc pie Didža... Nu lai viņš viņu izdod. Nu ko viņš staigā?! Varbūt viņš 
šantažē arī to Didzi. Es taču nezinu. Bet tā izskatās.

L.: Bet viņš tā arī neteica, kas tas ir?
G.: Nē, nē! Viņš man teica – Valērijs. Es viņu tieši... Es viņam saku: „Nu saki, kā sauc?” 

– Valērijs, viņš teica. Un bijušais OBHSS darbinieks. Kaut kad viņiem bijušas kaut kādas 
attiecības. Bet vairāk viņš man neko neteica. Bet es viennozīmīgi sapratu, ka viņš viņu 
zina.

L.: Skaidrs. Tad principā viņam vairs nevajadzētu pie jums būt?
G.: Nu jā! Mēs to sarunu arī atšifrējām. Nu cik varējām. Tā ka mēs tur pastrādājām.
L.: Bet kādu sarunu?
G.: Nu pēc Kaspara priekšlikuma... Mēs sarunājām, ka es ierakstīšu to sarunu.
L.: Ā! Jā, jā.
G.: Gribētos, lai visam šim stāstam varētu pielikt punktu.
L.: Es domāju, ka nākamās nedēļas laikā mēs to izdarīsim... Noskaidrosim, kas un no 

kurienes, un kāpēc. Kas viņš tāds ir un ko viņš grib. Skaidrs. Un, ja viņš kaut kādā veidā ir 
saistīts ar to sprādzienu, to arī mēs paskatīsimies un pārbaudīsim.

G.: Jā, labi. Tad sazvanīsimies.

08.03.1999. Ienākošais. Juris Frimanis – jautā Gūtupu.

Kastiņš saka, ka Gūtups aizbrauca uz Augstāko tiesu. Atgriezīsies birojā pēc trijiem.

Ienākošais. Juris Brazinskis – jautā Gūtupu. Runā ar Kastiņu.

K.: Gūtupa kungs tuvākajā laikā būs aizņemts. Viņš palūdza, lai es jūs pieņemu un uz-
klausu jūsu problēmas. Pēc tam es viņam paziņošu, un jūs varēsiet ar viņu tikties.

B.: Cik man zināms, Gūtupa kungs ir informēts par... Tas ir par „Hansabankas” lietu.
K.: Jā, viņš ir informēts. Tāpēc viņš arī negrib šo jautājumu atlikt uz ilgu laiku. Jūs 

varat rīt divpadsmitos atnākt uz biroju?
B.: Rīt divpadsmitos?
K.: Jā. Mans uzvārds ir Kastiņš.
Sarunā. 

Izejošais. Gūtups – Jānim Maizniekam.

Gūtups gribētu rīt atnākt pie Maiznieka parunāt. Sarunā, ka rīt 9:30 Gūtups būs pie 
viņa.
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Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

G.: Paklau, rīt negribi pie manis uz minūtīti ieskriet?
N.: Nu, davai, es pamēģināšu. Bet es piezvanīšu. Man rīt ir valdības diena. Bet es 

atradīšu kādu minūtīti. Ja?
G.: Jā. Un kad tas apmēram būs?
N.: Tas būs pēc divpadsmitiem.
G.: Ļoti labi! Tāpēc, ka es šodien eju uz to „stūra māju” un tad tev pastāstīšu, ko man 

tur labu izstāstīja.
N.: Labi. Paldies.
G.: Davai!

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

G.: Man priekš tevis ir būtiska informācija. Vienīgais, mums vajag sarunāt, kā mēs... 
Tagad! Tu vari divpadsmitos būt pie manis?

M.: Varu, jā. Bet šodien jau par vēlu, ja?
G.: Nu jā. Rīt divpadsmitos. Paspēsi visu izdarīt.
M.: Paspēsim, ja?
G.: Jā, jā.
M.: Kā? Viss normāli gāja?
G.: Nu es izstāstīšu!... Jā. Kopumā – jā.
M.: Labi. Tad es būšu divpadsmitos.
G.: Davai!

Ienākošais. Valērijs Karļins – Gūtupam.

G.: Es jums gribēju kaut ko izstāstīt. Pagājušajā nedēļā viens tāds interesants 
cilvēks – apmēram 45 gadus vecs, ebrejs pēc tautības – parādījās. Un viņš teica, ka 
viena komercstruktūra viņam no Saratovas arhīva pasūtīja čekas lietu par mani. Un 
ka šī komercstruktūra it kā pat tiks galā saviem spēkiem. Un viņš piedāvāja man 
nopirkt... Ka viņš varētu dabūt to lietu. Nu, viņam piedāvāja no 30 līdz 80 tūkstošiem 
dolāru.

K.: Daudz. Nu, viņu jānosūta uz policiju...
G.: Es jau to visu izdarīju. Es tikai gribēju jums... Šie mājieni man bija skaidri, 

ka... Nesaucot vārdos... Tā varēja saprast, ka jūs viņam to pasūtījāt. Un tāpēc es 
gribēju jums piezvanīt.

K.: Tā nav taisnība. Jāiet uz policiju, un viss.
G.: Nu jā. Lai jūs zinātu, ka man tāds parādījās. Tāpēc, ka mani samulsināja tas, 

ka jūs toreiz sarunā tā... Nu es nezinu, cik nopietni jūs izmetāt...
K.: Nu tā...
G.: Nu tā, divos vārdos. Vienkārši, lai jūs zinātu, ka tāds kadrs pie manis te 

parādījās. Viņš sauca visādas atbildīgas personas, kas pie viņa var griezties un tā 
tālāk...
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K.: Viņš ir vietējais? Latvietis?
G.: Nē. Es domāju, ka viņš ir vietējais ebrejs. Nu, laikam no krievu ebrejiem. Bet 

šķiet, ka viņš nepārvalda latviešu valodu. Nu tā! Bet šķiet, ka viņš ir vietējais, jā.
K.: Es domāju, tikai uz policiju. Kaut kāds afērists.
G.: Nu jā! To es gribēju izstāstīt, lai jūs zinātu.
K.: Labi. Paldies.

09.03.1999. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Redzi, kā... Es tos likumus daudzmaz ievēroju... (Smejas.) Lieta ir ierosināta. 
Tu varbūt zini, bet varbūt nezini – ir tāda AS „Saudeks”... (Smejas.) Bet, principā, 
ierosināta. Un, saproti, tur ir tik aizraujoši... Lieta ir ierosināta 4. martā... Tiek sniegts 
paziņojums, lai piesakās administrators. Un ziņojumā, kurš ir pievienots lietai, teikts, 
ka 9. marts ir pēdējā diena, kad var pieteikties. Bet tas pieteicējs raksta, ka par ad-
ministratoru viņš gribētu Arni Ozolnieku.

G.: Tev, galvenais, par to personu, ja?...
Š.: Nē! To, ko viņš grib – tas vēl ir maz. Vajag, lai tas pats Arnis Ozolnieks atskri-

etu... Paņemtu kājas rokās un iesniegtu iesniegumu, ka viņš pats grib! Lai viņš 
piesakās tā, kā teikts likumā: „Es vēlos būt par to un to...” Un tad viss būs labi.

G.: Pagaidi, Valdi...
Š.: Tu par to pasaki tiem kungiem. Un lai tas Ozolnieks tā izdara. Un tad, kad 

viņš uzrakstīs to iesniegumu ar savas prakses vietas norādi un telefoniem, mēs viņu 
noliksim tur, kur viņam ir jābūt.

G.: Jā, okei! Labi, būs!

Izejošais. Gūtups – Georgijam Skudram.

G.: Zini, es tā domāju, ka es tev par to epizodi... Kur viņš man teica, ka viņš man grib 
to „lietu” izdarīt... Ka mani par čekistu... Lai es par to liecinu. Lai stāv materiālos! Kamēr 
laiki nemainās, nekas nebūs. Bet lai stāv materiālos. Lūk... Lūk, tieši dēļ šīs epizodes! 
Nesaistīti ar pārējo sarunu, kura patiešām bija džentlmeniska. Bet tā bija tāda epizode, 
kur... Es paskatīšos precīzu datumu... Stundu... Visu.

S.: Paklau, kad mēs varētu?...
G.: Es nezinu. Varbūt piektdien. Pirmajā dienas pusē es varētu pie tevis.
S.: Piektdien, ja? Varbūt.
G.: Saki, cikos? Pieraksti un tad es būšu pie tevis.
S.: Pagaidi! Nu es varētu...
G.: Tu vari atnākt pie manis?
S.: Var arī tur.
G.: Jā. Nu atnāc! Iedzersim kafiju.
S.: Varbūt tur būs mierīgāk, ja?
G.: Jā. Tu vari atnākt jau deviņos?
S.: Deviņos varu, jā.
G.: Ja nekas nemainīsies, tad piektdien.
G.: Jā, deviņos. Tad es tevi gaidu.
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Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

Gr.: Paklau! Man ir tas materiāls, par kuru mēs runājām. Kāds no taviem puišiem 
nenāks uz šo pusi? Vai šodien, vai rīt.

G.: Nu jau aizgāja... Ā! Pagaidi minūti!... Paklau, nav viņa, man teica. Tad nosūtīšu 
rīt.

Gr.: Jā! Labi, labi. Tāpēc, ka nav nekā „degoša”.
G.: Nē, nav nekā!
Gr.: Labi, Arni! Pagaidām! 

10.03.1999. Ienākošais. Jānis Maiznieks – Gūtupam.

Maiznieks gribētu, lai Gūtups šodien pie viņa atnāktu.
Gūtups atnāks pie viņa ap vienpadsmitiem.

Izejošais. Endijs – Inetai Seimakovai.

E.: Es gribēju jums pajautāt, vai atnāca par rītdienas lietu... Par Vagonu rūpnīcas prasību 
pret „Multibanku”. Tur prasības pieteikums ar precizējumiem un papildinājumiem it kā 
prasītājs iesniedzis. Es gribētu noskaidrot...

S.: Ja lieta būs uz vietas, es paskatīšos. Pagaidiet, lūdzu. (Aiziet.) Man tās lietas nav. To 
paņēmusi tiesnese Gavare.

E.: Tad varbūt pie sekretāres?
S.: Nu es nezinu. Varbūt viņa mājās gatavo izskatīšanai. Tāpēc, ka šodien viņas it kā 

nav. 
E.: Bet kā var piezvanīt sekretārei?
S.: 246 – pēdējie trīs cipari.
E.: Paldies jums.

Izejošais. Endijs – Lilitas Gabores sekretārei.

E.: Es gribēju painteresēties. Rīt ir lieta „Vagonu rūpnīcas” prasībā pret „Multibanku” 
par zaudējumu atlīdzināšanu. Mums pienāca tāda informācija, it kā prasītājs iesniedzis 
papildinājumus prasības pieteikumam. Nu gandrīz kā jauns prasības pieteikums – uz 3 
lapām. Vai tāds dokuments ir iesniegts?

– Ziniet, caur mani nekas nav gājis. Bet es pieļauju iespēju, ka tiesnese pati paņēma no 
plauktiņa un ielika lietā. Tiesneses šodien nav. Jūs varat piezvanīt man rīt līdz desmitiem, 
kamēr es neesmu aizgājusi uz zāli, un tad es varētu iet un noskaidrot.

E.: Tā lieta tagad...
– Pie tiesneses, jā. Viņa lasa.
E.: Nu skaidrs. Paldies jums.
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Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Es tikko kā ar Ziediņu runāju. Man bija tāda ļoti nepatīkama saruna. Es viņam 
piezvanīju par to, un teicu, ka to ir jādara VIDam, nevis Akmeņkalnam. Nu kaut kā tā... Bet 
viņš man prasīja par to protestu. Nu es viņam izstāstīju, kā aptuveni mēs tur uzrakstījām. 
Viņš teica: „Ā, jūs tā?!... Nu tad mēs arī iesim uz tiesu. Jums tas tā vienkārši nebeigsies. 
Es arī tiem, kas jums tur palīdz...” Ka „tā nevajag darīt... Jums vajadzēja piekrist šim pro-
testam...”. Nu tā.

G.: Neņem galvā. Tas, ka viņš dusmojas, nozīmē, ka mēs pareizi izdarījām. Es tev teicu 
– tā ir pilnīgi „tīra monēta”. Ja tur kādi viedokļi nav saskaņoti – tas nekas. Pie tās personas 
es ieiešu. Bet es domāju, ka mēs izdarījām pilnīgi pareizi.

M.: Nu tagad jau vairs nav kur atkāpties!
G.: Jā, jā, jā. Pilnīgi pareizi izdarījām.
M.: Bet viņš teica... Es patiešām nesaprotu, kas viņam par naidu?!
G.: Nu nav vienotības. Tur acīmredzot pats „lielākais” par to nerunāja. Vai arī tur kādas 

citas iekšējas spēles. Bet es domāju, ka tev nav pamata uztraukties.
M.: Viņš teica: „Jums personiski šī lieta beigsies slikti”. Es teicu: „Pagaidiet! Kādā 

sakarā tur es personiski?! To lemj valdība”. Viņš teica: „Nu es jums to teicu. Uzskatiet, ka 
viss, un – uz redzēšanos”. 

G.: Nu neuztraucies. Es ieiešu. Nu tas... Velns viņu zina. Varbūt cilvēkam slikts 
noskaņojums. Nu maz kas tur. Labi, ka tu man pateici.

M.: Nē! Es pašlaik patiešām nezinu... Varbūt man vairāk viņam vispār nevajag zvanīt?
G.: Nekas, nekas! Tagad vismaz viņš to emocionāli pieņēma.
M.: Viņš teica: „Mēs iesim uz tiesu! Tad par visu to runāsim citā vietā...”
G.: Nē... Neņem galvā. Man rīt ir viena lieta. Ja to atliks, tad es pie viņa aizvilkšos. 

Piezvanīšu un aizvilkšos.
M.: Velns viņu zina. Nu kas tas par naidu?! Es nevaru saprast.
G.: Es pamēģināšu rīt, Jāni, to visu noskaidrot.
M.: Nu es lūdzu, jā. Paldies!
G.: Paldies, ka piezvanīji!

Ienākošais. Edvīns Zivtiņš – Gūtupam.

Z.: Paklau! Vai viņi to procesu atlika?
G.: Nu... Es dzirdēju, ka jā. Es nezinu... Viņš man arī zvanīja, neslēpšu. Ka it kā tu esi 

šausmīgi nikns.

Z.: Ā! Nē. Viņš man pats zvanīja par kaut kādu citu jautājumu. Es vispār nerunāju. Es 
teicu: „Mēs runāsim tagad citā valodā.”

G.: Bet kāpēc tik briesmīgi?... Es tikai teikšu tev tos apsvērumus, ja? 
Z.: Nu?
G.: Tā kā tas jaunietis, kas tur kaislīgais... Ja tagad ņemt un noraidīt to nolēmumu... 

Nu tad vairs nav kontroles. Saproti, man liekas, ka... Nu ja ir runa par likumdošanas 
uzlabošanu...

Z.: Par to likumdošanu es gribēju ar tevi, starp citu, parunāt. Tur tai grupai, es skatījos... 
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Tur ir tīrākā ideoloģija. Nekā vairāk nav. Bet Petrakovskis, man liekas, ir pats sakarīgākais 
no tiem, kas tur ir. 

G.: Nu kas tie tādi par šausmīgiem apstākļiem? Nu viņš man te piezvanīja, zini, trīcošām 
lūpām... It kā tu viņu esi izlamājis.

Z.: Es nelamājos. Es viņam teicu: „Mēs runāsim citā valodā.” Man tagad ir jāiet uz 
tiesu.

G.: Bet tu domā, ka tās kaislības nenorims?
Z.: Bet tu domā, ka norims?
G.: Es nezinu. Bet tagad saproti, kas būs? Ja viņš būs atstādināts, tad tas Domburs viņu 

kaut kad pie lielā zvana... Viņš teiks: „O! Viss bija nelikumīgi.” Redzi! Es vispār taisījos 
pie tevis šajā nedēļā ienākt. Bet es tev gribu teikt vienu: es mazliet runāju arī ar... Nu par 
to viņš nezina – tas puisis, kas tev zvanīja... Es nedaudz par citiem jautājumiem iegāju pie 
Jāņa. Nu tur varbūt varētu ar viņu... Man negribētos pa telefonu runāt. Un es biju pilnīgi 
pārliecināts, ka ne tikai viņu... Ka jūs par to kaut kā...

Z.: Nē. Nu, redzi, mēs par to neesam runājuši. Visu te vienu laiku nebija...
G.: Saproti, un es domāju... Un mēs ar viņu runājām. Bet tu ar viņu parunā! Es biju 

pilnīgi pārliecināts, ka šis viedoklis ir saskaņots. Bet tas, ka man tas piezvanīja, zini... 
Raustoties, ka tu viņu tagad apklusināsi... Es biju mazliet pārsteigts un padomāju, ka man 
tev jāpiezvana. Tajā reizē... Es atzīšos tev grēkā, ka es patiešām viņam tā... Bet tā nebija 
tikai mana izdoma. Tu taču atceries, ka es tev tajā reizē jau jautāju: „Nu ko darīt?” Un tad, 
kad es biju pie Jāņa... Nu tu parunā! Man negribas pa telefonu...

Z.: Labi. Nu Jānis arī! Viņš varētu man vismaz kaut ko pateikt.
G.: Nē! Zini, es tev nekad neesmu blefojis, un negribu arī tagad. Kā tas ir, tā ir. Es tev 

saku, kā ir. Man pat neienāca prātā, ka... Es domāju, ka ja viņš saka, ka jūs tur... Nu tur, es 
nezinu! Tā ir lielā politika vai nav? Es tev teikšu godīgi, ka tas... Nu es tam neko neesmu 
teicis! Tā mēs sarunājām. Es teic, ka es pats tā loģiski sapratīšu. Tāpēc, ka bija mūsu 
vienošanās, ka es nevienam to ne... Nu es tikai tev tagad saku. Es tev saku. Es nemaz ne-
gribu, lai mēs ar tevi sāktu piekasīties. Nu es biju pilnīgi, zini, pārliecināts. Bet es gāju pa 
savām!... Tu zini, ka man atsūtīja te vienu žīdu, kurš grib pārdot čekas lietu, ja?

Z.: Ā!... Pašam?
G.: Nu te viena komercstruktūra pasūtīja par mani lietu. Es teicu: „Bet Saratovā taču 

nav tādas lietas!”. Bet viņš teica: „Bet es gribēju jums dēļ simpātijām...” Es teicu: „Nu cik 
tā simpātija maksā?” Viņš teica: „30 – 80 tūkstošus.” Un viņš deva tādu mājienu, ka viņam 
„Parekss” kaut ko pasūtīja, bet atteicās. (Zivtiņš smejas.) Izstāstīšu, kad tiksimies. Es par 
to gāju! Un tikai pašās beigās es jautāju: „Bet kā? Tur tagad tuvojas termiņš.” Tā ka... Es 
nezinu. Tu man piedod. Bet ko man vajadzēja domāt? Tāpēc, ka man tā pateica. Es domāju, 
ka jūs to jautājumu kaut kā mierīgi izdiskutējāt. Ja es, protams, viņam teiktu, ka ir jārīkojas 
citādi, tad viņš varbūt kaut ko... Lai gan tā doma jau gāja!... Tu pats zini.

Z.: Labi, es ar Jāni parunāšu.
G.: Nu davai! Un tad sazvanīsimies. Ja tur kaut ko vajag... Es saku: ja mēs cieši... Tur 

jābūt pārliecinātam, ka es tad arī izdarīšu. Vai tur sekos maniem padomiem? – tas ir cits 
jautājums. Bet... nu tā. 

Z.: Labi, Arni.
G.: Nu davai!
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11.03.1999. Izejošais. Endijs – uz prezidenta kanceleju. Jautā Millera kungu.

Endijs saka, ka Gūtups vēlējās izskaidrot Milleram viņu interesējošu jautājumu.
Endijs izskaidro Milleram, kādos gadījumos atbilstoši Latvijas Republikas Civilliku-

mam var tikt noteikta aizbildniecība pār pilngadīgiem. Tiek noteikta trijos gadījumos (uzs-
kaita).

Millers saka, ka viņa konkrētajā situācijā ir piemērojams 1.gadījums – aizbildniecība 
pār garīgi slimu cilvēku. Situācija ir šāda: cilvēkam, kas pārcietis galvas operāciju (ir ārstu 
slēdziens par to, ka viņš pašlaik nespēj pilnvērtīgi strādāt un pieņemt lēmumus), ir savs 
uzņēmums. Pašlaik uzņēmums nevar turpināt strādāt, jo šim cilvēkam ir paraksta tiesības. 

Endijs izskaidro, ka vispirms ir jāvēršas tiesā, lai šo cilvēku atzītu par rīcības nespējīgu. 
Un pēc tam bāriņtiesa uz „parastās” tiesas lēmuma pamata noteiks aizbildni.

Millers pateicas par konsultāciju.

12.03.1999. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Mēs te saceram kārtējo... Ar tiem nodokļiem. Par to, kā tas „Stars” iesniedza prasību 
Centra rajona tiesā. Un tā sūdzība no viņa puses ir apmierināta, tas nozīmē, ir apstādināta 
mūsu izpildīšana. Mēs tagad gribam iesniegt civilprasību par to. Ka faktiski tās tur ir 
uzrakstītas ar vienu datumu.

G.: Iesniedz. Es tad...
K.: Bet tu tur vari kaut kā, teiksim, ietekmēt?
G.: Jā. Kopiju man.
K.: Tad mēs nesīsim paši.
G.: Kopiju man. Tāpēc, ka to izskatīs apgabaltiesa.
K.: Tev nav vērts iet uz to centrālo.
G.: Nē, nē! Tāpēc, ka civilprasību jau izskatīs apgabaltiesa. Un es, zini, padomāju par 

to... Nu to, ko mēs gribam ar to grāmatvedības... Redzi, viņš tur nobrieda. Viņš man jau 
vairākas reizes teica: „Ja jūs tur varēsiet vienoties, tad es nozīmēšu”. Nu labāk tad, zini...

K.: Okei! Labi, lai ir. Bet, zini, tas, ko viņš nozīmēs, nebūs pārsteigums?

G.: Nē, nē! Es tur stingri norunāju. Tā ka... vienalga mums ir jāapspriež tas viss. Nu tur 
šausmīgi gudri ir viss jānoformulē un jāpārrunā ar šo cilvēku pirmdien. Labi!

Ienākošais. Georgijs Skudra – Gūtupam.

G.: Nu tu mani, Georgij, uzmeti. Mēs taču sarunājām ap deviņiem!
S.: Jā... Tu tagad esi ļoti aizņemts?
G.: Tagad, Georgij, ir slikti. Man šodien desmitos atnāks un 10:30... Un pēc tam es 

aizeju. Tad mums vajag kaut kad nākamnedēļ... Kaut kad vidū. Varbūt es varētu otrdien pēc 
pusdienām. Man otrdien no rīta ir viena riebīga lieta. Un visu pirmdienu es nodarbošos ar 
šo lietu. Es varbūt tad tev piezvanīšu. Ko?

S.: Es tad piezvanīšu. Tāpēc, ka man trešdien ir viens tiesas process. 
G.: Jā. Bet pēc pusdienām, kam beigsies tā lieta. Paklau! Bet jūs to „žīdu” 
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identificējāt?
S.: Pašlaik vēl nē.
G.: Un kā tad tas tur?... Tas mazais policists?
S.: Nu te šodien... Tāda lieta, ka es šodien pie viņa iešu un tad ieraudzīsim kādu rezultātu. 

Es tev tad varbūt piezvanīšu?
G.: Nu piezvani, jā!
Iepriekš sarunā satikties otrdien ap četriem. Ja kaut kas mainīsies, sazvanīsimies.

Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

Gunt.: Es nevaru kaut kā rīt vai parīt ar tevi satikties?
G.: Bet kāpēc tik steidzami? Sestdiena – svētdiena...
Gunt.: Vai arī varam pirmdien?
G.: Pirmdien jā. Es būšu.
Gunt.: Man vienkārši ar tevi pāris jautājumus jāapspriež. Visa šī cīņa, kāda te notiek, 

man mazliet nav saprotama. Tāpēc, ka mans ministrs te mazliet sācis spēlēt... Es nevaru 
saprast, kādu spēli.

G.: Labi, labi.
Gunt.: Tu saproti, par ko ir runa, ja?
G.: Nu izstāstīsi! Pa telefonu neko nerunāsim.
Gunt.: Jā, jā! Ne par vienu, ne par otru. To vajag aci pret aci.
G.: Jā, jā. Davai! Pirmdien.
Gunt.: Labi.

Izejošais. Gūtups – Ivo Kavermanim.

G.: Es gribēju jūs ielūgt uz piecām minūtēm iedzert tēju un vienu tādu... Man ir viens 
tāds priekšlikums. Es, bez šaubām, varu pie jums pieskriet – nav problēmas. Varbūt tak-
tisku apsvērumu dēļ būtu labāk, ja es jūs uzaicinātu uz tēju vai kafiju.

K.: Nu pēc taktiskiem apsvērumiem – jā.
G.: Piekrītat? Nē, es neesmu slinks! Es tā uzreiz!... (Smejas.)
K.: Jums ir steidzams jautājums?
G.: Nē. Bet arī...
K.: Jūs šodien būsiet līdz cikiem?
G.: Es būšu ilgi. Jūs varat kaut tagad... Es no darba braukšu prom 17:45.
K.: Ja es ienākšu 17:30?
G.: Ļoti labi.
K.: Man ir tāds ļoti interesants jautājums... Es te galīgi uztraucos... Var tā būt, ka 

Unibanka spēcīgi sašūposies?
G.: Velns to zina. Kā man negribētos tajā ticēt.
K.: Man arī negribas. Man tur tiesas izpildītājiem ir konti, un ja nu... Jau „Lainbankā” 

vesela kaudze palika.
G.: Nu es nedomāju. Nedomāju. Es par šo lietu tā jokojoties pajautāju... Nu nav man 

tādas informācijas. Vienīgais, pirms kāda pusgada, es domāju, visiem vajadzēja izskaidrot, 
ka vairs nebūs labi.
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K.: Nu jā, jā! Skumjas ziņas. Nezinu, ko darīt. Sēžu un domāju: bēgt un slēpt visu 
naudu vai paļauties uz likteni.

G.: Varbūt es līdz 17:30 vēl varu kādam piezvanīt un pajautāt.
K.: Būs jau slēgtas.
G.: Nē, nē! Man tur ir... Es tur zinu... Uz mobilo vienam otram piezvanīt un pajautāt, 

kā tur iet.
K.: Man teica, ka pirmdien no rīta jau tas būs...
G.: Ak tā?!
K.: Atkal, saprotiet: cik var ticēt? Man jau nezvanīja bankas vadītājs... Un nezvanīja 

man ne Repše, ne Rimševičs.
G.: Nu velns... Kaut kā to negribētos...
K.: Varbūt atstāsim, kā ir. Labi! Tad 17:30!
G.: Labi. Sarunāts.

15.03.1999. Izejošais. Gūtups – Jurim Berezovskim.

G.: Jāni! Nu kas tur patiešām notiek, klausies?
B.: Ar ko?
G.: Ar „Uņiku” ir kādas problēmas?
B.: Nē! Nē, nē. Ar „Uņiku” viss kārtībā.
G.: Es taču saprotu, ka tur nevar nekas...
B.: Nē, nē! Es tev saku!... Tagad ne tāpēc, ka es tev nevaru teikt, bet tāpēc, ka... Es tev 

saku, ka viss kārtībā.
G.: Nu labi.
B.: Tā ka padzer tēju... Nomierini tur arī citas nemierīgas galvas. Ja visi aizskries, tad 

gan vairs nebūs kārtībā!
G.: Jā, jā. Nu labi, Jāni!
B.: Labi. Paldies tev par zvanu.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Kā iet?
G.: Nu nekas.
M.: Nesazvanījies ar to mūsu draugu?
G.: Es sazvanīšos, jā. Vēl nesazvanījos.
M.: Man tad ir vērts atbraukt vai nē?
G.: Nu nekā jauna nav. Bet ja tu gribi... Es nezinu! Es bez desmit sešos iešu prom. Vai 

tev ir kādi jaunumi?
M.: Nu tur tā „Rīgas Balss” it kā kliedza, ka tur... Neko nesaprotot... Redzēji to vēstuli, 

kuru viņš mums uzrakstīja? Es tev pa faksu aizsūtīju.
G.: Es palūgšu, lai man atnes.
M.: Kolēģi tur sāka murgot, ka viņš neko nesaprata no tās vēstules un ka tā nav nekāda 

atbilde un tā tālāk.
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G.: Nu rīt no rīta es viņam uzzvanīšu. Zini, šodien te ar bankām darbojos. Es rīt no rīta 
viņam uzzvanīšu.

M.: Jā. Tu varbūt izlasi to, ko tev pa faksu aizsūtīju.
G.: Labi!

16.03.1999. Ienākošais. Baiba (banka „Societe Generale”) – Kastiņam.

B.: Jums ienāca nauda – 500 tūkstoši latu.
K.: Mēs gribam nolikt uz depozītu. Mums to vajag atlikt līdz rītdienas rītam.
Baiba saka, ka var to paspēt izdarīt arī šodien. Viņa savieno Kastiņu ar Modri.
M.: Jūs gribat nolikt latos vai dolāros, kā runājāt?
K.: Dolāros.
M.: Jūs to visu gribat pārkonvertēt?
K.: Visu nē. Mēs daļu te...
M.: Kādu summu jūs gribat pārkonvertēt?
K.: Mēs pašlaik līdz galam nezinām. Var iet runa par 300...
M.: Varbūt padomāsiet līdz rītdienai?
K.: Jā! Var līdz rītam padomāt. Varbūt sarunājam rīt deviņos.
M.: Tad noteikti būs jāprasa dīleriem labāks kurss, ko arī izdarīsim. Un tad par to 

termiņu, uz kuru var likt...
K.: Pašlaik uz vienu mēnesi.
M.: Mēnesis... labi.
Kastiņš saka, ka rīt gribētos arī noprecizēt depozīta līguma detaļas
Tiksies rīt 9:00.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups apsveic Zāveri ar pagājušo dzimšanas dienu. Saka, ka gribētu aiziet pie Zāvera 
rīt 10:30.

Zāverim nekas nav iebilstams.

Ienākošais. Georgijs Skudra – Gūtupam.

S.: Paklau, Arni! Rīt man ir tāds neliels tiesas process. Kā tev?... Teiksim, uz ceturtdi-
enu? Ja nē, tad uz nākamo nedēļu.

G.: Nu var ceturtdien. Cikos tu ceturtdien vari?
S.: Tad, teiksim, varam ap desmitiem?
G.: Desmitos varam droši.
S.: Tad es ienākšu.
G.: Davai.
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Ienākošais. Ina Jākobsone – Gūtupam.

J.: Investīciju fonds šodien iesniedza apelāciju.
G.: Aha! Paklau, gribēju kaut kad pieskriet. Rīt vai ceturtdien. Kā tev pašai?
J.: Abas dienas pēc kārtas zālē.
G.: Un kad tu neesi zālē?
J.: Piektdien.
G.: Un tu būsi darbā?
J.: Jābūt, jā. Es ceru. 
Sarunā, ka Gūtups pie viņas atnāks piektdien 9:20. 

17.03.1999. Izejošais. Gūtups – Jurim Frimanim.

G.: Paldies tev par vakardienu. Gribēju piektdien ieskriet pie tevis. Man 9:20 jābūt tajā 
pašā Apgabaltiesā. Es varētu līdz desmitiem...

F.: Okei!
G.: Precīzi uz minūti nevaru... Bet tu taču būsi?
F.: Es būšu. Zini, man piektdien seminārs. Es vadu studentiem. Bet tas man beigsies 

9:35. Tā ka bez piecpadsmit es noteikti būšu.
G.: Jā. Tas mani pilnībā apmierina.
F.: Es rakstu: 9:45. Labi.
G.: Paldies. Labi.

18.03.1999. Ienākošais. Georgijs Skudra – Gūtupam.

S.: Kā garastāvoklis?
G.: Nekas.
S.: Zini, es te esmu iestrēdzis ar to tiesu. Vakar viņi ne no šā, ne no tā visu atcēla. Un 

šodien atkal tur jābūt desmitos. Es vienkārši nevaru aiziet tur desmitos.
G.: Aha.
S.: Es pat nezinu, cik tur ilgi un kas... Nu, viņš uz vienu dienu. Mazs tas procesiņš, bet, 

kad beigsies... Tur vēl ir jāsaskaņo tās videokasetes.
G.: Varbūt tā arī vienoties, ka jūs tur atkarībā no situācijas... No tās tiesas mājas... Piez-

vani man.
S.: Es varbūt tad tev piezvanīšu. Un tad paskatīsies, kā. Tāpēc, ka šobrīd es tev pilnīgi 

nevaru pateikt, kad.
G.: Davai, davai!
S.: Labi. Tad es piezvanīšu. 

Ienākošais. Mārcis – Gūtupam.

M.: Es gribēju painformēt, ka viss notika.
G.: Tad tas iznāca 1.martā, ja?
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M.: Jā. Un atzīts par steidzamu.
G.: Bet taču vēl tās interesantās normas nonāks otrajā lasījumā?
M.: Jā, jā. Un priekšlikumu termiņš – 30.marts. Tā ka... Ja viss, kas bija ieplānots, jau 

ir gatavs, un tas, kas ir... Vairāk nekas netiek plānots. Tad...
G.: 30.martā kaut kad var būt, ja? Ā! ... Priekšlikumu iesniegšanai pēdējais termiņš?
M.: Jā, jā. Un izskatīšana ir ieplānota uz 15.aprīli.
G.: Aha! Paldies, Mārtiņ. Liels paldies.

Ienākošais. Gundars Ulmanis – Gūtupam.

U.: Kā manas sliktās lietas?
G.: Pagaidām nepaspēju tur pārrunāt – daudz darba. Tā lieta ir trīsdesmit pirmajā, vai 

ne?
U.: Jā. Bet jūs taču saprotiet – cilvēks taču sēž!
G.: Jā, jā. Bet jūs paņēmāt to Mačulski?
U.: Jā, jā. Bet viņš varbūt ir neslikts advokāts... Viņš saprot visas tās transporta 

problēmas, bremzēšanas ceļu... Tas arī ir svarīgi. Bet kas attiecas uz...
G.: Jā, es saprotu. Par to nav jādiskutē. Jā. Labi, labi! Es to ieplānošu.
U.: Kā man darīt?
G.: Es jums piezvanīšu, kad man būs rezultāti. Man viss ir atkarīgs no... Ja man būs... 

Tur otrdien man viena sarežģīta lieta... Tā ka kaut kad trešdien... Bet ja otrdien nebūs, tad 
es pirmdien jau visu par to pārrunāšu. Man vienkārši viss ir atkarīgs...Ja man ir tā lieta, tad 
man būs ļoti nopietni jāgatavojas. Tur tikšanās un tā tālāk. Bet ja nebūs... Ja es tā sarunāšu, 
ka to lietu atliks, tad man vienkārši atbrīvosies laiks un es varēšu mazliet padarboties ar 
jūsu problēmu. Lūk, tā. Ja?

U.: Jūs jau saprotiet, ka man tā ir problēma. Lai gan es, protams, nevaru uzstāt. 
G.: Es saprotu. Es zinu visus šos ētiskos principus. Es visu zinu, jā. Tā ka te man viss 

skaidrs. Labi! Sarunājam tā, ja?
U.: Jā, paldies.

Ienākošais. Valērijs Karļins – Gūtupam.

K.: Es domāju: varbūt tiksimies? Ko jūs domājiet?
G.: Kad jūs gribat, Karļina kungs?
K.: Šodien visa diena brīva... rīt es esmu mazliet aizņemts.
G.: Ziniet, man ir tā! Man līdz trijiem jābūt pie zobārsta.
K.: Varbūt tad jūs varat pēc tam pie manis pieskriet? Es jums parādīšu banku un 

situāciju, kāda pie mums.
G.: Kad jūs domājat?
K.: Kā jums labāk.
G.: Ziniet, kad es atnākšu no zobārsta, tad varbūt piezvanīšu.
K.: No zobārsta jūs varat braukt pie manis. Es domāju – tā nav problēma. Man šodien 

nav tikšanos. Nevajag zvanīt. Tikai jūs varat aptuveni pateikt, ap cikiem?
G.: Nu tas var būt ap četriem.
K.: Jā, tas ir normāli. Jūs ziniet, kur es esmu? Smilšu iela 3. Un es visiem teikšu, ka ļoti 
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jūs gaidu.
G.: Labi, labi! Paldies.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Kā tas jautājums, par kuru vakar ar tevi runājām? Kā tev liekas?
Z.: Pagaidām bez izmaiņām.
G.: Nu labi. Tad rīt sazvanīsimies.
Z.: Jā. Labi.

19.03.1999. Ienākošais. Garbars – Kastiņam.

Kastiņš saka, ka šodien viņš mēģinās saņemt plānu. Tikko kā saņems, piezvanīs Gar-
baram.

G.: Var jau iesniegumu arī bez plāna!
K.: Principā var. Bet gribētos...
G.: Te sanāk problēma... Redziet, no manas puses it kā pazīstami... Viņi man arī vēl 

labu.
K.: Kas?
G.: Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs.
K.: Tas nebūs Latgales lēmums.
G.: Nu pareizi! Bet viņš teica: „Ja tā tiesnese Vernuša slikta, atdosim citam. Ātrāk gat-

avojiet prasību...”
K.: Nu tad gatavosim ātrāk prasību. Es uz pirmdienu tad sagatavošu prasību. Pirmdien 

ienākat pie manis četros.
G.: Labi. Labi. Paldies. Atvainojiet! Varbūt vajag aizvest? Kamēr pagaidām, 

paskatītos.
K.: Nē. Nu ko tur skatīties! Skatīsimies vēlāk. 
G.: Paldies, Zigmund!
K.: Jā. Pirmdien četros.

Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

G.: Valdi, auksto kafiju es izdzeršu nākamajā nedēļā.
Š.: Labi. Pie manis Zigmunds. Es viņam gribu atdot tavu kafiju. (Smejas.)
G.: Davai!

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

Guldis: Tur sliktas ziņas, ja?
Gr.: Nu jā! Vakar tur nostājās baltvāciešu pusē. Un tas ir viens! Otrs: ļoti spēcīgs lobists 

Saeimā, kas mēģina dabūt šo likumu. Bet tā nav telefoniska saruna. Bet tur darbojas ļoti 
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enerģiski.
Guldis: Droši vien „TB”.
Gr.: Nu tur ir visādi kadri, zini. Tā ka pašlaik nekā laba nav. Un man liekas, ka tur 

bija ažiotāža par to vakardienu. Un tādēļ tā arī nolēma. Viens no maniem palīgiem gāja 
paklausīties, jo mums tur saistīts arī ar taviem jautājumiem. Nu paskatīsimies! Tagad tur 
viss nav skaidrs: uz kādu pusi aizies. Bet izskatās, ka kaut kā mēģina visus tos baltvāciešus... 
Tajās robežās – 1941.gads. Grib reabilitēt saistībā ar īpašumu. Nākamajā nedēļā, domāju, 
es uzzināšu mazliet vairāk. Bet kaut kad uz nedēļas beigām.

Guldis: Nu tad es neko... Pagaidīšu.
Gr.: Tagad tev tur... Nē, nē. Es domāju, pagaidi mazliet, kamēr noskaidroju. Ja?
Guldis: Labi. Gaidīšu no tevis informāciju.
Gr.: Davai!

Izejošais. Gūtups – Oskaram Galēnam.

Galēns: Mums te viens mazliet cits priekšlikums ienāca prātā. Bet pa telefonu es ne-
gribu stāstīt. Tas it kā iet komplektā ar vienu vajadzīgu lēmumu.

G.: Jā, jā... Tu gribēji ar mani parunāt?
Galēns: Jā! Es gribēju vienkārši parunāt: vai tas ir iespējams vai nē? Tāpēc, ka, man liekas, 

ideja kā tāda nemaz nebūs sliktāka... Tur tā doma ir mazliet cita, nekā mēs tur domājām.
G.: Bet pie jums tā prese bija vai nē?
Galēns: Pie mums bija preses konference. Bet es domāju, ka tur... Nu paskatīsimies, kā 

viņi samontēs. Bet... es nezinu. Viņi pēc tam visi aizskrēja arī uz „Pareksu”.
G.: Bet tu paziņojumu veici, ja? To?...
Galēns: To mēs izdarījām, jā.
G.: Pagaidi! Man tagad ir mazliet jāparunā. Tu vari būt ap pieciem?
Galēns: Man būtu labāk pieskriet līdz pieciem. Tāpēc, ka mums piecos būs akcionāru 

sanāksme.
G.: Cikos tu vari?
Galēns: Es varbūt varu ieskriet arī ap pieciem! Es to sanāksmi varu nokavēt – tie visi ir 

sīkumi. Galvenais, parunāt mums vajag par to lietu.
G.: Nu davai! Televīzija jau bija?
Galēns: Bija. Tur visādas kameras... Un visi tur filmēja. Nu, dabiski, tie žurnālisti to 

visu „Bet kas jums tur par strīdu? Un kas jums tur, un kas jums te?...”
G.: Par mani arī kaut ko jautāja? Par sprādzienu?
Galēns: Ā! Viens kaut ko jautāja! „Kas jūs pārstāv tiesā?” Un mēs pateicām.
G.: Jā, jā! Nu un?...
Galēns: Faktiski vairāk nebija jautājumu. Nu nezinu! Viss ir atkarīgs no tā, kā viņi visu 

pagriezīs. Tāpēc, ka ... Tas otrs variants var nemaz nebūt sliktāks par to, ko mēs šodien...
G.: Labi, labi! Bet mums jau ilgi nevajadzēs, ne?...
Galēns: Nē. Es domāju, ka 10 minūtes – tas ir ilgākais. Es vienkārši pastāstīšu, kāda ir 

doma.
G.: Labi. Tad mēs sarunājam? Tu būsi piecos, ja?
Galēns: Es atskriešu uz pieciem.
G.: Davai!
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22.03.1999. Izejošais. Gūtups – Valērijam Karļinam.

G.: Es, kā mēs vienojāmies, zvanu. Varbūt mēs šodien kaut kā varam tikties?
K.: Jā, jā. Cikos un kur?
G.: Varbūt mēs varam... Es nezinu... Turpat, kur ar jums iepriekšējo reizi tikāmies?
K.: Man ir tāda ideja... Mēs ilgi strādājam... Vai ātri? Kā jūs domājiet?
G.: Nu es nezinu... Nu...
K.: Vai ir, par ko runāt?
G.: Es domāju, ka ir par ko runāt, jā.
K.: Man ir viena istabiņa bez nekādiem magnetofoniem un tā tālāk... Tur mēs varam 

apsēsties un parunāt. Ja var, tā izdarīsim? Varbūt pie manis, ja?
G.: Pagājušajā reizē jūs man teicāt, ka šajā reizē bumbiņa ir manā pusē... Ka es varu 

izvēlēties.
K.: Sarunāts, labi.
G.: Tad varētu tajā pašā „Jever”, 11:00 var?
K.: Vienpadsmitos... Es skatos... Jā! Es domāju, ka varu.
G.: Sakiet, tad Vanaga kungs arī būs?
K.: Jā, viņš arī būs.
G.: Labi!

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Paklau, tu skatījies tur to?
Z.: Jā, jā. Nu viss ir, jā.
G.: Viss ir, ja?
Z.: Jā, jā.
G.: Labi!
Z.: ...Izdoma.
G.: Jā, jā. Labi. Sapratu, jā. Nu davai! Vēl reiz – ne asakas... Es tad piezvanīšu un kaut 

kā... Šajā nedēļā noteikti pamēģināšu ieskriet.
Z.: Labi.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Alliņam.

K.: Nu kādi jaunumi?
A.: Es piezvanīšu ap kādiem vieniem diviem. Mēs te intensīvi domājam, ko darīt ar 

„Neatkarīgo”.
K.: Jā. Es droši vien varētu kaut kad vakarā... Ap astoņiem... Pieskriet. Varbūt mazliet 

agrāk. Un mēs varētu vēl parunāt...
A.: Sazvanīties ar jums varēs, ja?
K.: Jā. Ja jūs piezvanīsiet pa savu mobilo, man parādīsies jūsu vārds. Bet ja pa citu, tad 

man tas neparādīsies un tad es varu nepacelt. Tāpēc, ka telefonā man ierakstīti tikai tie, 
kas...

A.: Varbūt jums ir vērts tur ierakstīt arī mūsu biroja telefonu?
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K.: Nu labāk piezvaniet no jūsējā.
A.: Labi, labi.
Krūmiņš lūdz viņu savienot ar Ersenu. Alliņš saka, ka Ersena pašlaik nav uz vietas.

Ienākošais. Juris Vinags – Gūtupam.

V.: Zini, ko es sāku domāt, kamēr nācu atpakaļ?... Bet tu mani pareizi saprati? Lai atkal 
nesanāktu domstarpības. Tu saproti pareizi: mēs tagad prasām 959. No viņiem!

G.: Nu...
V.: Mēs viņiem to neatdodam! Viņi mums atdod 959, bet es viņiem atdodu 20.
G.: O, velns... Tā mēs nerunājām.
V.: Nē! Nu, tā tu ar Valēriju runāji!
G.: Nē... Tā mēs nerunājām. Nē, Jurka. Mēs runājām par to summu...
V.: Skaties! Mēs tagad no viņiem prasām 959. Mēs to reālo naudu viņiem atdevām! Tur 

viņiem samaksājām.
G.: Nē. Nu, mēs tā nerunājām, klausies...
V.: Nu tad taču... Viņi tagad no manis prasa 1... Nē. Pagaidi... 
G.: Jūs tur visu sadalījāt, un beigu beigās sanāca, ka 460... Vai cik tur? ... Mums būs 

jāmaksā, ja pa pusēm – kompromiss. Un mēs šodien runājām par tiem 636.
V.: Nē, viņi parādīja 536... Un auditori it kā uzskata, ka šī summa ir pie mums. Bet mēs 

no viņiem... Mēs reāli viņu vietā maksājām 959.
G.: Bet kāpēc tu man to neteici?
V.: Es sapratu, ka tu tāpat saprati. Bet tu ar Valēriju arī tā it kā runāji!
G.: Nē, nē. Tā nebija. Tā nebija. Nu tad es nezinu. Tad mums rīt ir jāsatiekas vēlreiz. 

Vai kā?... Un ar tevi jāsatiekas.
V.: Nu tad varbūt šodien pēcpusdienā?... Otrajā dienas pusē, ja tev ir laiks, atkal satik-

simies?
G.: Bet diez vai mēs tādā virzienā varam atrast kompromisu.
V.: Jā. Bet mēs viņiem atdevām reālu naudu. Tu saproti?
G.: Nu kompromiss priekš tam arī ir, lai savstarpēji piekāptos.
V.: Šefs teica, ka mēs esam gatavi, pieņemsim, atteikties no šīs prasības summas... Nu, 

principā sanāk – pa 200 tūkstošiem. Un tādēļ es tev zvanu, lai tu pareizi... Bet tu vēl viņam 
nezvanīji?

G.: Nē. Es vēl ar viņu neesmu ticies. Es pa telefonu tur negribu... Bet tas jau maina 
lietas būtību tad. Saproti?

V.: Nu pie viņiem jau nesanāks. Tu taču saproti?
G.: Es tikai baidos, ka tā mēs diez vai panāksim kompromisu. Diez vai mēs tur...
V.: Nu jā! Ja tā nesanāks, tad sanāk, ka mēs vienalga zaudējam to, ko viņi jau sen 

piedāvāja. Mēs pazaudējam 1,1.
G.: Es sapratu, ka mūsu sarunās figurēja, ka visu dalām uz pusēm...
V.: To viņi iedomājās! Ka visu mēs dalām... Mēs jau tam nepiekritām. Tāpēc tas strīds 

arī bija. Viņi taču visu laiku iedomājās, ka, davai, saskaitīsim kopā... Kas ir tie 2,6 vai 
cik tur?... 2,5... un sadalīsim uz pusēm. Un tad viņi vēl teica: „Nu, lūk, līdz 1,1 mēs esam 
gatavi piekāpties... Mūsu puse.” Bet tad taču sanāk: 959 plus 200 – tas pats arī sanāk. Bet 
tagad tur apmēram tāda pozīcija kā manā lietā! Viņus ir jāpārliecina, ka tur neko citu nevar 
izdarīt. Nu parunā!
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G.: Nu tad es tev piezvanīšu.
V.: Zvani! Es gaidīšu tavu zvanu.
G.: Jā, labi.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau! Mēs parunāsim par šo jautājumu kaut kad pēc pusdienām vai rīt no rīta, 
ja?

G.: Nu droši vien rīt.
M.: Jā. Bet man tas Akmeņkalns atkal atsūtīja, klausies, to jauno pieprasījumu.
G.: Nu atsūti man. Palasīšu, ko viņš tur...
M.: Nu viņš tur par tiem... Viņš tagad: „Par valdes locekļu komandējumiem. Lūdzu 

norādīt mērķi, katra komandējuma pamatu, kā arī kārtību, kādā tika pieņemti lēmumi...” 
Bet tas taču pilnīgi neattiecas uz lietu!

G.: Neattiecas, jā.
M.: Bet ko darīt? Zvanīt tam Ziediņam? Bet tad mēs atkal ar viņiem salamāsimies.
G.: Nu sagatavo viņiem kaut kādu atbildi, ka „jūs prasāt to, kas neattiecas”... Ko jūs 

pārbaudāt?... Kaut ko tādu.
M.: Nu es tev to atsūtīšu pa faksu, ja?
G.: Atsūti, jā. Palasīšu. Labi.
M.: Tad rīt sazvanīsimies. Paldies.

Izejošais. Gūtups – Jurim Vinagam.

V.: Paklau! Es sazvanījos ar Juri. Bet viņš teica, ka vienalga grib mūs redzēt rīt. Tāpēc, 
ka... Viņš teica: „Tur izraisīt preses ažiotāžu...” Viņš teica: „Un kā tas izskatīsies, ja jūs 
vispār neparādīsieties?”

G.: Nu labi, iesim!
V.: Tad tiekamies rīt desmitos.
G.: Davai, davai.

23.03.1999. Izejošais. Gūtups – Endijam.

G.: Atceries, kad mēs skatījāmies tavu?... Nodarbojāmies ar to zemi... Rīgas dome... 
Tur jau bija līdzīga lieta, ja?

E.: Jā.
G.: Varbūt tu zini, kas to izskatīja Palātā toreiz? Tur pozitīvi izskatīja. Tai pašai Zaigai 

bija tā lieta.
E.: Es paskatīšos. Man liekas, ka man bija Palātas spriedums.
G.: Tu vari uzreiz paskatīties?
E.: Tūlīt paskatīšos... Cīrule.
G.: Vanda?
E.: Jā. Vēl sastāvā bija Kalvāne un Šepteris.
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G.: Bet kam bija ziņojumā? Cīrulei?
E.: Cīrule – priekšsēdētāja.
G.: Bet kas parakstīja?
E.: Parakstīja Cīrule.
G.: Par kopiju?
E.: Jā.
G.: Bet tur nav noklausītā ziņojuma teksta? Tā vairs nav?
E.: Neredzu.
G.: Cīrule, Kalvāne un?...
E.: Un Šepteris.
G.: Paklau, tas bija... Tas bija prasītājs? Kas atbildētājs? Mūsu lietā kas bija prasītājs?
E.: Mūsu lietā – Rīgas Dome un atbildētāji – Stopiņu pagasts un „Getliņi Eko”. Tur ir 

vairāki tie „Getliņi”. Bet mūsu gadījumā tas bija „Getliņi Eko”.
G.: Labi.

Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gabore: Es gribu pārzvanīt uz mobilo. Es zvanu uz mobilo!
G.: Labi, davai!

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Gribēju kaut kā pie tevis pieskriet. Kad tu vari?
A.: Kāda šodien diena?
G.: Šodien otrdiena.
A.: Nu vari rīt.
G.: Labi. Saki, cikos? Es nevaru no paša rīta. Es varu vienpadsmitos būt pie tevis, ja 

tev tas ir pieņemams.
A.: Nu labi.

Izejošais. Endijs – Paulam Guziņam.

E.: Man priekšnieks lūdza ar jums sazināties. Viņš gribēja vienu papīru no jums... jūs 
viņam apsolījāt.

G.: Jā, jā. Un es gaidīju, ka kāds pie manis ienāks vai piezvanīs, lai gan pagājušajā 
nedēļā biju slims. Un pēc tam atkal biju komandējumā... Varēju arī nebūt. Paklau! Bet kad 
tu vari ienākt?

E.: Kā jūs teiksiet. Vispār priekšnieks pats rīt iet uz jūsu māju. Bet es tikai nezinu, 
cikos.

G.: Ja viņš atnāks, tad var ienākt. Un ja viņš nekā nevar, tad mēs varam sarunāt... Pak-
lau, Endij! Mēs rīt no rīta pēc deviņiem sazvanīsimies un tad noskaidrosim. Labi?

E.: Labi. Man liekas, ka viņš kaut kad ap desmitiem vai vienpadsmitiem... Kaut kad 
šajā laikā it kā ies uz to pusi.

G.: Viņa nav uz vietas?
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E.: Viņš pašlaik ir mājās.
G.: Tad varbūt rīt sazvanāmies!
E.: Jā. Labi.

Ienākošais. Jura Vinaga sekretāre – ar Endiju. Lūdz savienot ar Gūtupu.

Endijs saka, ka Gūtupa vairs nav birojā un šodien viņš vairs neparādīsies.
Sekretāre lūdz iedot Gūtupa telefona numuru, pa kuru viņu var pašlaik sazvanīt.
Endijs saka, ka tas nav iespējams. Mājas numuru viņš nevar dot.
Sekretāre lūdz Endiju sazināties ar Gūtupu un nodot, ka viņu meklē Vinags.
Sarunā.

Izejošais. Endijs – Gūtupam.

E.: Te Vinags zvanīja. Grib ar jums parunāt.
G.: Nu saki, ka manis vairs nav. Rīt no rīta.
E.: Labi. Un vēl es sazvanījos ar Guziņu. Viņš teica, ka jūs rīt varat pie viņa ieiet.
G.: Labi. Bet Vanagam saki, ka nevarēji sazvanīties. Bet ka es noteikti rīt no rīta... 

Tāpēc, ka es par to uzzināšu tikai pēc deviņiem un... To viedokli. Ja?
E.: Labi!
G.: Lai gan vari teikt, ka sazvanījies. Un ka es tikai rīt zināšu viedokli.
E.: Labi, jā.
G.: Davai! Bet nedod viņam manu mājas telefonu!...
E.: Jā, jā. Neko nedevu.

25.03.1999. Ienākošais. Alvis Rezgalis – Kastiņam.

R.: Paklausies, man te sarunas it kā jau iet uz beigām. Viens lūgums – vajag nākošnedēļ 
to maksātnespēju... Taisīt.

K.: Kādu? „Saudeka”?
R.: Jā. Uz nākošās nedēļas beigām.
K.: Paklausies, tu negribi pie manis arī iebraukt? Kā tev ar laiku?
R.: Laika galīgi nav. Un nav iespējas. Bet nekas – iebraukšu. Paklausies! Es tā arī 

nesapratu – tev ir personiskais mobilais telefons vai nav?
K.: Kas, viņš nezvana?
R.: Nu, tev ir, ja?
K.: Ir, jā.
R.: Ā, nu skaidrs! Es tad turpmāk tev zvanīšu tikai uz viņu.
K.: Jā, labi. Nu kad tu vari?
R.: Šodien es gribu ar tevi parunāt.
K.: Es arī gribu šodien noteikti parunāt.
R.: Ja es tevi kaut kur ap sešiem atradīšu?
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K.: Droši! Es gaidīšu tavu zvanu.
R.: Nu, viss kārtībā. Es tev piezvanīšu, un mēs satiksimies kaut kur neitrālā teritorijā. 

Labi?
K.: Jā, labi.

05.05.1999. Ienākošais. Dace Šablovska – Gūtupam.

Šablovska apsveic Gūtupu ar jubileju.
Gūtups jautā, vai viņa atnāks.
Šablovska saka, ka pati neatnāks. Atnāks Valdis. Saka Gūtupam, ka vienkārši gribēja 

viņu apsveikt.
Gūtups ir pārsteigts, ka viņa neatnāks – viņš taču uzrakstīja ielūgumā, ka uzaicina viņu 

un Valdi.

Tomēr pie Gūtupa ciemos uz biroju atnāks tikai Valdis.
Gūtups pateicas par apsveikumu.

06.05.1999. Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

Gūtups izsaka nožēlu, ka Čarnovska vakar neatnāca uz viņa biroju uz jubileju.
Čarnovska atvainojas, ka neatnāca.
G.: Paklau! Es nevaru rīt no rīta pie tevis uz piecām minūtēm ieskriet, mazliet parunāt, 

kā tur darīt?
Č.: Jā. Mēs izsūtījām... Starp citu, es saņēmu no otras puses lūgumu pārtraukt 

tiesvedību.
G.: Jā... Es gribu parunāt ar tevi par to. Mēs tur kaut ko... Nu jā! Ko es te pa telefonu!?... 

Saki, cikos? Esmu ar mieru pieskriet no paša rīta.
Č.: Es 8:30 noteikti jau esmu darbā.
G.: Tad es rīt 8:30.
Č.: Labi! Apsveicu pagājušajā jubilejā!
G.: Paldies.

Izejošais. Gūtups – Romualdam Vanzovičam.

G.: Man te ir tev viens jautājums! Saki, tur tā lieta, kuru es toreiz klausījos un uzstādījumu 
man deva...

V.: Jā! Prokuratūra iesniedza kasāciju.
G.: Labi. Es tikai gribēju uzzināt... Mani tā interesē, jo man ir analoga...
V.: Es dzirdēju. Un kaut kad maija vidū to sūta uz Senātu.
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Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gūtups: Zini, pārsūdzēja. Es sazvanījos ar Romualdu. Tā ka tagad ķeru tos puišus. Un 
tā.

G.: Jā, jā.
Gūtups: Nu to es gribēju teikt!

Izejošais. Vilmo Reinholds – Gūtupam.

R.: Es saprotu, ka tās tāmes pašlaik vai nu pie tevis vai pie tehniskā uzrauga?
G.: Pie tā uzrauga, jā. Tev vajadzīga nauda?
R.: Man vispār diezgan daudz tagad vajadzīgs, tagad saskaitīju, cik mēs iztērējuši – 55 

271,66 latus.
G.: Jā, es... Vienu minūti! Es to pierakstīšu.
R.: Divu dienu laikā mums būs jāiztērē vēl 25 tūkstoši.
G.: Tūlīt, pagaidi!... 55, ja? Un tev vēl vajag?...
R.: Kaut kad tuvākajās dienās jāiztērē vēl 25 tūkstoši. Tas ir tuvākajās dienās. Tāpēc, 

ka tagad mēs paātrinām tempu. 
Reinholds saka, ka nākamajā piektdienā viņš noteikti atbrauks uz objektu. Paziņo 

Gūtupam, ka maija beigās viņš aiziet atvaļinājumā.
Gūtups saka, ka Reinholdam noteikti jāaizbrauc uz objektu, jo viņš var atstāt 

nepieciešamo ietekmi uz celtniekiem, kas ķieģeļu vai citu materiālu trūkuma dēļ jau trešo 
nedēļu nevar pabeigt mājas apdari.

Sarunā tikties pirmdien 10:00 pie Gūtupa.

Ienākošais. Arnis Zilpēteris – Ersenam Kalviņam.

Z.: Paklau! Mums it kā 12.maijs ir termiņš, kad mums ir jāiesniedz tie...
K.: Kad tas sanāk?
Z.: Tas sanāk ļoti drīz – trešdien. Es saprotu, ka līdz tam droši vien jautājums par to, vai 

lieta tiks izbeigta, netiks izskatīts?
K.: Nu sliktākajā gadījumā šo lietu nepārtrauks jebkurā gadījumā... Nu tik ātri, 

protams!
Z.: Droši vien tomēr kaut kas ir jāiesniedz?...
K.: Jā, tas ir jāpiefiksē. Tas fakts. Tā... Tas ir 12. maijs, trešdiena. Tad ir nepieciešama 

atbildes vēstule.
Z.: Jā. „Lūdzu sniegt atbildes vēstuli ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisku 

pamatojumu līdz lēmumā noteiktajam datumam – 12. maijam”. 
K.: Jā. Ko tagad darīt? Atbildes vēstulē ir jāraksta viss vai tikai tas, kas paredzēts un ne 

vairāk?... Vai tomēr iedziļināties?
Z.: To mēs it kā jau uzrakstījām.
K.: Nu, bet to otro bloku ierakstīt? Saistībā ar tiem faktiskajiem? Tur taču ļoti sūdīgi. 

Tur taču nekā... Nu ko tur var pateikt?
Z.: Es domāju, ka tomēr vajag pacensties. Klausies! Zini, par ko jūs šodien ar Andri 
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varētu padomāt? Es nezinu, cik tas ir reāli!... Bet būtībā viens no lietas pārtraukšanas vei-
diem – ja tiek atcelts normatīvais akts... Varbūt mums to kaut kā atcelt? Ko?

K.: Nu tur taču tāda lieta. To patiešām ātri jādara.
Z.: Redzi, mēs tā domājam... Tā kā prokuratūra mums iesniedza protestu... Mēs tajā 

brīdī apmierinām protestu. Tad mēs it kā atzīstam, ka tas bija nelikumīgs. Bet mēs to 
neatzīstam! Mēs uzskatījām, ka tur viss ir kārtībā. Bet tagad mēs ņemam un izdomājam: 
teiksim, sakarā ar to, ka visas dzīvojamās mājās jau nodotas Centrālajai dzīvojamo ēku 
privatizācijas komisijai, tad vienkārši...

K.: Jā! Tas ir zaudējis nozīmi vai atceļams.
Z.: Un tas ir atceļams. Un viss!
K.: Nu vienkārši nav vairs gadījumu, kur tas ir pielāgojams.
Z.: Nu nevajag?
K.: Vajag.
Z.: Būs skaisti?
K.: Būs skaisti.
Z.: Tur vēl, zini, kā ir? Varbūt valdes sēde var pieņemt lēmumu, ņemt un atcelt?
K.: Jā! Un tad jau trešdien dienā varam to izdarīt un kaut vai ceturtdien iesniegt.
Z.: Varbūt tad piezvani man, teiksim, pirmdien. Labi?
K.: Par to atcelšanu, ja?
Z.: Jā. Vajag vai nevajag!
K.: Jā, labi. Es piezvanīšu.

10.05.1999. Izejošais. Kastiņš – Jurim Berezovskim.

K.: Jums valdē nav parādījusies tiesas prasība par „Baltijas starptautisko banku”?
B.: Nē. Kā nav, tā nav. Visādas prokuratūras ir – tiešām, bet tiesa... Neesmu redzējis.
K.: Tiešām nav?
B.: Vismaz pie manis nav bijis.
K.: Ak tā? Mēs viņiem rakstījām. Viņi it kā kaut kādas kustības izdarīja.
B.: Nezinu.
K.: Bet līdz jums tās kustības nenonāca?
B.: Nu es parakšos. Varbūt kaut kur arī ir. Tā ir par ko? Par „Baltijas starptautisko”?
K.: Par „Baltijas starptautisko”. Saistībā ar „Saules banku”. Labi! Es varbūt piezvanīšu 

dienas otrajā pusē.
B.: Labi.
K.: Paldies.

Ienākošais. Antons („Saules banka”) – Kastiņam.

A.: Mēs tagad sazināmies par to līgumu. Bet mēs nevaram izdarīt tā?... Teiksim, rīt 
atlikt tiesu ar kādu nebūt citu iemeslu? Pagaidām neparādot to līgumu? Tāpēc, ka mēs 
vienkārši ar Kostju gribam aizbraukt uz Ukrainu, uz Kijevu, un uz vietas parunāt, kas 
notiek un tā tālāk. Lai pieņemtu kaut kādu galīgo lēmumu. Tāpēc, ka tagad arī!... Teiksim, 
parādīt šo lēmumu un pārtraukt tiesvedību... Bet diez vai... Kas tur notiek tai Ukrainā?
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K.: Nu jā! Tas ir jautājums. Diezgan daudz kas nav zināms.
A.: Par to arī runa. Principā vajag... Es domāju, ka rīt jāatliec ar kādu citu iemeslu. Un 

tad mēs otrdien vai trešdien ar Kostju aizlidosim uz Kijevu un tur uz vietas mēģināsim 
parunāt ar mūsu klientiem un tā tālāk. Ja tāda iespēja pastāv?

K.: Jā, es sapratu. Labi! Tad tiekamies divos!
A.: Tiekamies divos.

Ienākošais. Juris Vinags – Gūtupam.

Vinags saka, ka viņiem ir parādījusies sarunas tēma, bet tā nav saistīta ar tiesām. Tā ir 
saistīta ar iepriekš izteiktu Gūtupa lūgumu sniegt palīdzību vairāku jautājumu risināšanā.

Vinags saka, ka viņam ir informācija, kas iegūta no drošības dienesta, kas var būt inte-
resanta un noderīga tieši Gūtupam.

Gūtupu interesē informācija. Viņš dienas laikā piezvanīs Vinagam, lai vienotos par 
tikšanās laiku.

11.05.1999. Ienākošais. Jurijs Šķirbainis – Kastiņam.

K.: Es tur pārrunāju... Es šodien šiem uzrakstīšu.
Š.: Jūs ziniet, situācija vakar mazliet izmainījās. Viņi atsūtīja vēstuli ar atteikšanos no 

naudas – Dome. Ar Bērziņa parakstu. Un vēstuli sagatavojis Podskočijs. Es piezvanīju 
Raimondam Krūmiņam: viņam nav ne jausmas par šo vēstuli. Viņš saka: „Es nupat at-
braucu no Izraēlas. Mums jāsatiekas ar jūsu priekšnieku...”

K.: Atsūtiet, lūdzu, pa faksu šīs vēstules kopiju.
Š.: Saprotiet, tas te pie mums uzsprāga kā bumba.
K.: Es domāju, ka jā. Nu atsūtiet pa faksu. Noskaidrosim, kas tas tāds Podskočijs...
Š.: Podskočijs – tas ir Ziemeļu rajona priekšsēdētājs. Nu tur tas, kas par to 16 tūkstošu 

sakarā – to mēs sakārtojām, kad viņi... Viņi uz VID aizgāja. Viņš raksta, ka to vispār nav 
saņēmis. Bet tos 100 tūkstošus saņēma, it kā namu pārvaldīšanai. 

K.: Atsūtiet man to vēstuli. Es tagad iešu uz tiesu. Es pēc pusdienām atgriezīšos, tad arī 
noskaidrosim.

Š.: Bet vakar jūs kaut kā ieminējāties?
K.: Viss it kā bija normāli.
Š.: Bet jūs taču netikāties ar Raimondu?
K.: Tur ar viņa cilvēkiem.
Š.: Nu, lūk, viņš pats nezināja. Es viņam kaut kad piezvanīju...
K.: Es arī par šo vēstuli nezinu. Atsūtiet pa faksu un tad pēc pusdienām satiksimies. Es 

jums piezvanīšu, kad beigsies tiesas sēde.
Š.: Tūlīt atsūtīšu pa faksu.

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

Gūtups gribētu rīt pēcpusdienā atnākt pie Jākobsones burtiski uz 5 minūtēm. Jautā, 
cikos labāk atnākt.
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Sarunā, ka Jākobsone rīt pati pēcpusdienā viņam piezvanīs un pateiks, cikos viņi var 
tikties.

12.05.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Paklau! Nu par to datumu un laiku paliek tā, kā runājām.
S.: Bet kāds bija laiks?
G.: 18:00. Aizparīt, ja?
S.: Un tikšanās vietu mainīt nedrīkst?
G.: (Smejas.) Jā! Tur tā arī ir: liela cilvēka, zini, kaprīze. Un tā ir jādara.
S.: Labi, Arni.
G.: Nu davai!

Ienākošais. Juris Birziņš – Gūtupam.

B.: Es pagājušajā nedēļā runāju ar Raimondu. Es īsumā viņam nevarēju pateikt, kā tur 
beidzās ar to „Rīgas dīzeli”. It kā mēs kaut kad pirms divām nedēļām kaut ko mēģinājām 
darīt. Nu kā jums tur izdevās? Laikam nekas neveicās, kā saprotu?

G.: Pagaidi, kas tur bija?... Tas „Dīzelis”?
B.: „Dīzelis” bija... iesniedza prasību par maksātnespēju. Mēs gribējām pievienoties.
G.: Bet es tur biju un teicu, lai... Tur Bazēvičs skatīja, ja?
B.: Jā, jā.
G.: Es arī palūdzu, lai viņam to nodod. Bet kā tur tālāk... Es tā sagaidīju, ka nodos un... 

Bet kā tur tālāk notika?
B.: Kā es sapratu, mēs arī pievienojāmies. Bet par administratoru ir nozīmēts Selga.
G.: Ā! Jā. Es tur, Juri, varētu palīdzēt.
B.: Varat palīdzēt, ja?
G.: Jā!
B.: Nu tas ir galvenais arguments!
G.: Es ar to Selgu varu satikties un parunāt, par ko vajadzīgs. Tu man varbūt uztaisi 

anotāciju ar to, ko jūs gribat, un zvani man.
B.: Labi.
G.: Paklau! Par to „Investīciju fondu”? Tev vēl neatnāca pavēste?
B.: Nē.
G.: Labi. Tad tas man stāv uz galda. Es painteresēšos, kas un kā tur.
B.: Mums nākamajā nedēļā Perepjolkins. Ar ko pirms tiesas parunāt par šo lietu? 

Deviņpadsmitajā, ja pareizi atceros.
G.: Tā tiesa deviņpadsmitajā? Pagaidi! Tas tur bija no maniem palīgiem?... Vienu 

minūtīti!
B.: Ar privātu sūdzību uz Ziemeļu rajonu gāja Kastiņš.
G.: Ā! Zigmunds? Zini, viņš būs rīt. Tu vari viņam droši zvanīt manā vārdā un jautāt.
B.: Labi! Paldies jums!
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Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Nu kad mēs to tējiņu padzersim? Mēs šodien varam divpadsmitos tur, kur tu man 
teici?

A.: Pagaidi mazliet! Es tūlīt paskatīšos savā kalendārā... divpadsmitos – okei!
Sarunā.

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Zini, man tie papīri ir gatavi. Man ap četriem cita iemesla dēļ ir jāiet uz apga-
baltiesu. Es tev nevaru tos tad ienest?

Č.: Jā, būšu.

G.: Tad es ienesīšu. Tāpēc, ka, redzi, tur vēl kaut kāda ažiotāža. Tā ka ļoti labi, ka tie 
papīri... Tad tā nebūs.

Č.: Labi.

Ienākošais. Ina Jākobsone – Gūtupam.

Jākobsone ziņo, ka viņa jau ir uz vietas.
Gūtups tūlīt pie viņas aizbrauks.

13.05.1999. Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups gribētu rīt no rīta ieiet pie Guziņa. Sarunā laiku.
Gūtups atnāks pie viņa 9:05.

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups saka, ka rīt no rīta viņš ies pie Guziņa un pie reizes varētu ieiet arī pie Dedeļa 
– „papļāpāt pāris minūtes”.

Dedelim nekas nav pretim. Gūtups pie viņa atbrauks ap 9:30.

Ienākošais. Juris Vinags – Gūtupam.

V.: Nu rīt cīnīsimies? Kā tu? Gatavs?
G.: Nu pagaidīsim rītdienu un tad...
V.: Nē! Nu, varbūt man tad negatavoties?! Citādi man pamatīgi jāgatavojas! Ko?
G.: Paklausies, cikos mums jābūt tiesā?
V.: Desmitos. No paša rīta.
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G.: Nu tu man vēl piezvani.
V.: Tu man varbūt atzvani. Neesi lepns, nu!
G.: Nē, es neesmu lepns.
V.: Paklau! To, par ko mēs runājām, viņš izdarīja!
G.: Bet kam viņš to iesniedza?
V.: Es sapratu, ka tam... Kā viņu?... Rīgas pilsētas kriminālpolicijā. Purmalim, ja?
G.: Es nezinu, kā viņu sauc.
V.: Nē, ne Purmalis... Pumpurs! Pareizi – Pumpurs!
G.: Skaidrs, jā. Es tev tad rīt no rīta...
V.: Bet kas rīt no rīta?! Mums jau desmitos tiesa. Tev man šodien kaut kā jāpiezvana!
G.: Nu tad laikam pēc pusdienām.
V.: Kaut kur ap pieciem, ja?
G.: Jā, ne agrāk.
V.: Nu davai, labi.

Ienākošais. Janis Māja (advokāts no Mičiganas) –Gūtupam.

Māja zvana par Karlsona lietu. Cik viņam zināms, Gūtups jau ir iepazinies ar dokumen-
tiem šajā lietā.

Gūtups saka, ka viņš dokumentus saņēma pagājušajā nedēļā. Daudzus no tiem atdeva 
iztulkot no angļu valodas. Bet pagaidām viņš šo lietu rūpīgi nav izpētījis. Domā, ka nodar-
bosies ar to nākamajā nedēļā.

Māja uzdod Gūtupam daudz jautājumu, starp kuriem ir: kur Gūtups specializējas, kādas 
ir viņa attiecības ar Birkavu (Gūtups atbild, ka viņš, protams, viņu pazīst, bet nekādas 
sadarbības vai sakaru ar Birkavu viņam nav), vai Gūtups kaut kad ir sadarbojies ar Karl-
sonu (Gūtups atbild, ka nekad, bet viņu pazīst).

Māja stāsta par Justu Karlsonu un viņa vidi. Karlsonam pieder „Berga Bazārs”, un 
viņam ir diezgan daudz citu īpašumu. Viņam ir māsa – Ieva Laukers, kura dzīvo Amerikā 
un faktiski ir Karlsona menedžere, nodarbojas ar viņa īpašumu. Advokāte Inta Sikora arī 
nodarbojas ar Karlsona lietām, kas saistās ar viņa īpašumu. Zaiga Gaile nodarbojas ar 
arhitektūras jautājumiem Karlsona īpašumos.

Māja precizē, kādas ir Gūtupa attiecības ar minētajiem cilvēkiem.
Gūtups saka, ka visus viņš zina vizuāli, bet nekādas attiecības ar viņiem nav.
Māja saka, ka puse no īpašuma pieder Karlsona, bet puse – Staprānes kundzei, Karl-

sona māsīcai.
Saka Gūtupam, ka viņu mērķis – atbrīvoties no Karlsona. Runa ir par šādiem īpašumiem 

– Tērbatas iela 4, Elizabetes iela 59, Valdemāra iela 41 un 43.
G.: Man vajadzīgs kāds cilvēks, kurš būs no tās puses un kurš ar mani sazināsies. Vai arī 

man jāparunā tikai ar to cilvēku, kurš ar mani runāja? Tas man pagaidām nav skaidrs: kas 
sazināsies. Pirmkārt, man precīzi jāzina, ko faktiski grib. Ko faktiski grib? Tad es domāšu, 
kā to izdarīt juridiski. Lūk, tā man vajag. Man pagaidām saka tikai miglainām frāzēm. Es 
visu rūpīgi izlasīšu un tad man būs jāpasēž... Un tad man būs daudz jautājumu. Es jautāju: 
ko jūs vēlaties un kā jūs pats to visu stādieties priekšā?

M.: Pirmais punkts, ko mēs vēlamies noskaidrot: kāda ir mūsu situācija saskaņā ar 
Latvijas likumdošanu?

G.: Ja jūs, Jāni, man varētu uzrakstīt, kā jūs paši šo situāciju faktiski... Kāds būs gala 
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rezultāts! Pagaidām man saka tā: ir mājas, ir tāda persona un ir tāda persona. Un faktiski 
viss. Un saka: nu vajag kaut kā atbrīvoties. Bet man vajag, kā jūs paši to redzat! Tas nekas, 
ka tur nevajag rakstīt juridiski. To es pats izdarīšu. Bet ko patiesībā grib? Vai tur veikt 
reālu visa šī īpašuma sadalīšanu? Vai ko darīt? Vai kaut ko apšaubīt? To visu mēs varam 
paskatīties un izsvērt.

M.: Es sapratu, jā. Mēs gribētu tādā informatīvā veidā uzzināt, vai mūsu juridiskā 
situācija ir spēcīga vai ļoti vāja.

G.: Jūs man negribētu tomēr uzrakstīt vēstuli? Mēs – kolēģi. Ko?
M.: Jā, jā.
Sarunā, ka Māja visu situāciju uzliks uz papīra un atsūtīs Gūtupam pa faksu. Pēc tam 

viņi sazvanīsies un apspriedīs šo situāciju.

14.05.1999. Izejošais. Gūtups – Emīlam Raziņam.

G.: Emīl, paklausies! Es tev tikai gribēju teikt, ka man pagaidām nav precīzas 
informācijas. Bet man tā būs kaut kad šodien – rīt. Bet to, ko es tev vakar stāstīju – tur 
grib ļoti intensīvi izdarīt spiedienu šajā faktā. Tā ka vienkārši pieņem to zināšanai. Un tu 
man tad arī piezvani, ja tur kaut kas... kaut kāda virzība. Nu, acīmredzami, tur ir politisks 
mērķis. Cita tur nevar būt.

R.: Tur, visticamāk, sākumā būs „bliksa stresaina”?
G.: Nu es nezinu. Bet tev par to ir kaut kāda informācija?
R.: Nē! Es vienkārši tā domāju. Kaut kā tur viss pavērsās saistībā ar to Lembergu. 
G.: Nu jā. Tā ka, zini... Ja kaut kas šodien, es būšu līdz deviņiem... Nu es vakarā noteikti 

būšu darbā. Kaut kur no sešiem līdz deviņiem būšu. Tā ka, ja kas, tu vari zvanīt. Nu, caur 
maniem puišiem. Tu vienmēr vari piezvanīt maniem puišiem, un es tev tad atzvanīšu.

R.: Pagaidi! Un nekādu kopiju no tā, dabiski, nav?
G.: No kā?
R.: No tā iesnieguma.
G.: Es to dabūšu. Es dabūšu. Un tad mēs ar tevi varēsim... Es domāju, ka es to dabūšu.
R.: Tāpēc, ka, ja ir tā, kā tu teici vakar, tad ļoti labi, jo tas ir ļoti tālu no apstākļiem.
G.: Nu tā man teica. Es to dabūšu. Es vienkārši gribēju tev piezvanīt, lai tu būtu gatavs! 

(Smejas.) Davai!

17.05.1999. Izejošais. Gūtups – Arnim Guļēnam.

Gūtups: Kaut kā gribēju rīt pie tevis pieskriet uz kādām 10 minūtēm, papļāpāt.
G.: (Smejas.) Es te šodien lasu avīzi: tur jau viss. (Smejas.) Cikos mēs varam?
Gūtups: Ja var, es varu no vieniem līdz pusčetriem. Kaut kad šajā laikā.
Sarunā tikties 13:30.
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18.05.1999. Ienākošais. Genādijs Perepjolks – Gūtupam.

Perepjolks jautā, kad viņš var atnākt uz konsultāciju.
Gūtups saka, ka Perepjolks var atnākt pie viņa ceturtdien plkst. 10:30.

Ienākošais. Juris Berezovskis – Gūtupam.

B.: Diemžēl es nekā nevaru tev palīdzēt ar to Visukrainas banku. Šo likumu pie mums 
tā muļķīgi pārrakstījuši. Tas pārgāja mantojumā no likuma „Par bankām”, un viņi nevienu 
punktu tā arī nemainīja. Tāpēc tas ir tādā kretīniskā redakcijā.

G.: Un tur neko nevar?
B.: Nu slikti sanāk.
G.: Nu nekas! Mēs pamēģināsim kaut kā tikt galā ar to, kas ir.
B.: Jā. Bet tas Jurka Vanags?
G.: Jā, jā.
B.: Ā! ... Nu tā es jau domāju, ka Jurka.
G.: Tad cīnīsimies!
B.: Bet viņš tur viens vai ar Grūbi?
G.: Nē. Ar Voronovu.
B.: Ir vēl Voronovs?
G.: Jā.
B.: Nu skaidrs.
G.: Viņš tur arī „Pareksā”...
B.: Kas cits?
G.: Nekas!
B.: Nu tad labi. Davai! Turies!

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau! Mēs no tās Škutānes saņēmām jaunu vēstuli, ka viņi tur uzdod konkrētus 
jautājumus.

G.: Nu viņa atkal jautā, lai viņai atbild pēc būtības, ja?
M.: Bet tev ir tas teksts?
G.: Man nav.
M.: Nav! Tur ir kādi 5–6 konkrēti jautājumi.
G.: Jā?
M.: Jā, jā! Tur ir arī pēc būtības, jā.
G.: Tā ir tev priekšā?
M.: Es tev aizsūtīšu viņu pa faksu.
G.: Redzi, mans viedoklis ir tāds, ka vajag viņiem atbildēt, ka „mēs uzskatām, ka lieta 

nepiekrīt”... Ja?
M.: Nu redz... viņa tieši šo jautājumu arī uzdod! Nu tu redzēsi, kad es tev atsūtīšu! Va-

jag, lai Ersens paskatītos un ļoti pamatoti uzrakstītu to visu.
G.: Labi.
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M.: Un tad par visiem šiem dzīvokļiem, par kuriem viņi jautā! To visu mēs paši 
uzrakstīsim un tad varbūt... Tāpēc, ka tur termiņš ir līdz rītdienai! Tur vajag diezgan steid-
zami.

G.: Labi, labi! Nu tad sūti šurp!
M.: Un vēl zini, ko mēs izdarījām? Mēs nosūtījām uz Valsts kanceleju un Tieslietu min-

istriju, lai viņi paskaidro, vai mēs skaitāmies valsts institūcija, kas ir viņiem pakļauta?...
G.: Jā, jā. Tas ir pareizi. Tikai tu jau vari prognozēt... Vienmēr ir jāprognozē, kā viņi 

atbildēs.
M.: Nē! Tur par visu jau vienojāmies!
G.: Ā! Nu ļoti labi.
M.: Nu es to izziņu pievienošu savai atbildei! Es ceru rīt to saņemt.
G.: Bet man arī vajag šīs izziņas kopiju.
M.: Jā, jā! Es tev noteikti iedošu! Es tev pašlaik vienkārši stāstu taktiku.
G.: Labi, labi.
M.: Tāpēc, ka tā būs ideāli! Mums būs Valsts kancelejas, Tieslietu ministrijas... Un An-

dis tagad brauks vienoties arī ar Kusiņu no Saeimas. Un tad vispār! Nu ko vēl vairāk?!
G.: Nu pareizi.
M.: Tad es tev nosūtīšu un vakarā sazvanīsimies!
G.: Davai!
M.: Paldies.

19.05.1999. Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau! Tajā šodienas sakarā – kā mēs tad darām?
G.: Nu Ersenam ir gatavs papīrs. Viņš tagad var to atfaksēt Zalpēterei. Mēs tomēr 

prasām laiku – divas nedēļas, lai sniegtu atbildi. Tāpēc, ka tur ir tādi jautājumi, zini, tiek 
uzdoti, kas vispār neattiecas uz izskatāmo lietu.

M.: Jā, jā!
G.: „Personāla sastāvs, kuram atdoti dzīvokļi...” Kā tas var ietekmēt lietas izskatīšanu? 

(Smejas.) Kalniņš tur vai Bērziņš! Es domāju, ka Ersens tūlīt nosūtīs, un tad mēs palūgsim... 
Tāda prakse jau ir un reglaments paredz, ka... Nu ko mēs tagad?... Rūpīgi ir jāizsver šīs 
atbildes! Es tad arī gribēšu palasīt un izteikties. Ja?

M.: Bet kas un kad to ienesīs? Mums nosūtīt vai sarunāt ar tevi tikšanos?
G.: Es domāju, ka arī atsūtiet!
M.: Ar kurjeru, ja?
G.: Jā. Atsūtiet ar kurjeru un... Man nedēļas beigās jau būs tikšanās, kurā es gribētu 

diezgan kārtīgi tur parunāt. Man arī kaut kāda informācija te nonāk. Bet par to izstāstīšu, 
kad tiksimies. Ja?

M.: Jā, jā. Labi.
G.: Davai!
M.: Paldies.
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Ienākošais. No bankas depozītu nodaļas – Gūtupam.

– Sakarā ar jūsu depozītu. Jums šodien beidzas termiņš.
G.: Ā! Skaidrs. Šodien pie jums aizies mans palīgs... laikam tur pagarināt.
– Pagarināt, ja?
G.: Jā. Un kaut kādu nelielu daļu es gribētu... Tur izmaksās, ja?
– Labi.

Izejošais. Kastiņš – Būvmanei (banka).

K.: Es tā saprotu, ka mums šis līgumiņš atkal ir jāpagarina!
B.: Jā. Kā vēlaties!
K.: Jā, mēs vēlamies pagarināt. Es varētu tagad pie jums atnākt? Pēc piecām 

minūtēm?
B.: Un par to pašu summu, ja?
K.: Nē – 260.
B.: 260 tūkstoši, ja?
K.: Jā. Uz vienu mēnesi.
B.: Bet pārējo summu?
K.: Atkal noņemt 40.
B.: Jūs noņemsiet, ja?
K.: Bet procentus kontā.
B.: Procenti automātiski nonāks kontā.
K.: Nu jā!
B.: Es tūlīt pajautāšu kasē, ja?... Tātad jūs gribat 40 tūkstošus?...
K.: Nu to var arī rīt! Tāpēc, ka mūsu grāmatvedim vēl jāparakstās uz maksājuma. Tā ka 

šo naudu var arī uz nākamo dienu...
B.: Principā, jā.
Kastiņš vienos aizies pie Būvmanes parakstīt līgumu.

Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau! Es gribu pie tevis uz neilgu laiku atbraukt! Kad varam?
G.: Zini, tad citu dienu.
M.: Šodien nē?
G.: Nē. Šodien, redzi, man ir tikšanās. Un pēc tam man divos ir jābūt vienā vietā. Bet 

pēc tam... Es nezinu. Kad es atgriezīšos, es varētu tev piezvanīt. Ko?
M.: Tad tā arī darām, jā.
G.: Un tas var būt kaut kur ap četriem. Kad es atnākšu, es tev uzreiz piezvanīšu.
M.: Tāpēc, ka man tas prokurors zvanīja! Viņš man te par to korupciju ir sācis smadzenes 

kompostrēt.
G.: Nu tad sarunājam tā, ja?
M.: Jā! Tad es gaidu tavu zvanu!
G.: Labi. Un ir tā, ka mums šodien noteikti jāsatiekas? Redzi, man var pamainīties 

plāni.
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M.: Nē, nē! Varam arī rīt. Nav steidzami.
G.: Es tev noteikti piezvanīšu. Bet neapvainojies, ja mēs rīt, ja?
M.: Labi, labi! Viss kārtībā. Paldies.

Kontrole pārtraukta 19.05.1999., 18:05

05.07.1999. Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Tu tagad esi darbā?
G.: Jā. Bet, zini, praktiski pēc piecām minūtēm man jābrauc. Zini, kad mēs varam? Mēs 

varam uzreiz sarunāt divpadsmitajā no rīta?
M.: Divpadsmitajā? Tā ir pirmdiena?
G.: Jā.
M.: Nē, es tikai vakarā atlidoju.
G.: Nu tad zvani man! Es tajā nedēļā tad speciāli atbraukšu ar tevi parunāties.
M.: Paklausies! Pie manis bija viens tāds... Nu varbūt es varu pa telefonu. Man tas 

Akmeņkalns atsūtīja to vēstuli... Es sagatavoju paskaidrojumu par to Korupcijas likuma 
pārkāpšanu. Varbūt varu atdot Ersenam vai kam citam?

G.: Jā, jā, davai! Es tūlīt viņam pateikšu. Tā ka sūti to šurp!
Mute pats atbrauks pie Ersena Kalviņa uz trijiem. Nākamās nedēļas otrdienā Mute 

piezvanīs Gūtupam. Sarunā.

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

Gūtups lūdz pateikt Endijam, lai viņš šodien noteikti apsveic Edīti Vernušu vārda dienā. 
Un vēl lūdz Kastiņam atrast Knēgeres telefonu.

Kastiņš diktē Knēgeres darba telefonu.

Ienākošais. Gūtups – Alliņam.

G.: Paklau, mēs pirmdien par to visu parunāsim, ja? Kā tu gribēji. Ja?
A.: Jā, es gribēju par to politisko lietu...
G.: Jā. Mēs pirmdien parunāsim. Tu man pirmdien atgādini.
A.: Ā! Vēl viena lieta palika: Reiņa... jautājumi. Es sazvanīšos ar Brazovski. Es domāju, 

ka nebūs labi, ja jūs tur kaut kā uzbrauksiet Latvijas Bankai.
G.: Jā. Es domāju, pareizi. Tieši tā: piezvani Brazovskim un saskaņo! Jā... Brazovskis 

man vispār pats arī vajadzīgs... Nu tu piezvani un pēc tam man atzvani! Ja? Tu visu laiku 
būsi?

A.: Es šodien būšu.
G.: Un man būs vajadzīgs Brazovska telefons. Bet es aizbraukšu līdz galam un tad tu 

man to iedosi.
A.: Labi.
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Izejošais. Endijs – Edijai Vejnušai

Endijs apsveic viņu vārda dienā. Saka, ka grib nodot viņai dāvanu.
Sarunā, ka pēc 10 minūtēm Vejnuša nonāks lejā, kur viņu gaidīs Endijs ar 

Gūtupu.

06.07.1999. Izejošais. Valdis Šablovskis – Alliņam.

Š.: Paklau, kur tagad ir Arnis? Atvaļinājumā?
A.: Jā, kaut kur atvaļinājumā.
Š.: Viņš kaut kādus galus jums atstāja?
A.: Nu, laiku pa laikam viņš zvana.
Š.: Bet paši ar viņu nesazināties?
A.: Nē.
Š.: Nu man ļoti vajag, lai viņš man uzzvana.
A.: Ā! Nu teikšu viņam, kad viņš piezvanīs.
Š.: Jā. Ja viņš piezvana, jāsaka, lai ar mani sazvanās. Man viņš steidzami 

vajadzīgs.
A.: Jā, labi.

Ienākošais. Gūtups – Endijam.

G.: Paklau! Mēs toreiz palīdzējām tai policijai... Tu gāji uz tiesu.
E.: Jā.
G.: Vajag... Vai tev ir visas koordinātas, ja?
E.: Man ir, jā. Man liekas.
G.: Viktoram atņēma tiesības par ātruma pārsniegšanu. Mēs negribam zvanīt 

Starim... Nu un tev ir vai man tev pateikt? – Jēkabsons Juris.
E.: Man ir tas Jēkabsons Juris.
G.: Un mobilais arī?
E.: Jā, ir.
G.: Nu Viktors tev pastāstīs, kur un cikos. Un piezvani viņam, lai uzliek tikai nau-

das sodu, bet neatņem tiesības.
E.: Jā, jā.
G.: Un es tev tūlīt iedošu Viktoru – pieraksti! Un piezvani Jēkabsonam.
E.: Jā, jā.
Viktors – ar Endiju.
Viktors saka, ka viņa tiesības pašlaik atrodas pie izmeklētāja uz Tallinas ielas.
Endijs sazvanīsies ar policistiem un nokārtos šo jautājumu.

07.07.1999. Ienākošais. Sekretāre („Saules banka”) – ar Kastiņu.

– Nadežda Klenere ļoti gribētu parunāt ar Gūtupa kungu. Vai tas kaut kā ir iespējams?
K.: Gūtupa kungs pašlaik ir birojā, bet viņam notiek svarīgas pārrunas. Es varbūt 

mēģināšu savienot... kad beigsies.
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– Jā, kad beigsies. Tad varbūt pamēģiniet savienot. Cik ilgi tās var notikt?
K.: Grūti pateikt. Pēc kādas pusstundas.

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Piezvani pats Klenderei un pasaki šādu tekstu: ka es ar Gavari sazvanījos šajā 
jautājumā, kuru mēs tikko apspriedām... Tā ka es domāju, ka tā arī šodien tur būs.

K.: Šodien viss būs? Jā.
G.: Piezvani! Bet pašai Klenerei.
K.: Jā, labi.

Izejošais. Kastiņš – Nadeždai Klenerei.

K.: Gūtupa kungs man lūdza pateikt, ka viņš sazinājās ar tiesu par to jautājumu, kuru 
jūs šodien apspriedāt. Un ka šodien tur viss būs kārtībā.

Klenere: Jā, jā. Skaidrs. Liels paldies.

12.07.1999. Ienākošais. Gaidis Grītups – Gūtupam.

Gaidis: Es te tādu vēstulīti atstāju... Tu viņu paskatījies?
G.: Man tā ir uz galda. Redzi, esmu atvaļinājumā. Es tikai šodien no rīta ieskrēju... Man 

te dažas lietas ir jāizdara.
Gaidis: Es vienkārši gribēju tev... Nu tāda konsolidācija. Ja tu paskaitīsi, ka normāli, 

es viņam...
G.: Pagaidi... Pie manis te Šķēle...
Gaidis: Nu jā, jā, jā!
G.: Šķēle, ja?
Gaidis: Jā.
G.: Paklau! Tu vari man pārzvanīt pēc 10 minūtēm? Es pabeigšu te runāt ar puišiem, 

palasīšu... Pēc 10 minūtēm, ja?
Gaidis: Bet pēc pusstundas var?
G.: Var arī pēc pusstundas. Bet ne vēlāk! Tāpēc, ka man vienpadsmitos ir jābūt 

prokuratūrā.
Gaidis: Jā. Pateicos.

Ienākošais. Gaidis Grītups – Gūtupam.

Gūtups iepazinies ar viņa vēstuli. Saka Gaidim, ka apstiprina un atbalsta šajā vēstulē iz-
teikto Gaida versiju. Bet domā, ka pagaidām neko nevajag uzsākt – jāpagaida, kā atrisināsies 
premjera jautājums. Un Gūtups pagaidām par šo jautājumu neko ar Šķēli nerunās.

Gaida ideja saistās ar katastrofām. Saistās ar cilvēkiem, kuri var un spēj likvidēt 
katastrofu sekas.
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Gūtups saka, ka šo jautājumu vēl vajag apspriest un pārdomāt. Un šis jautājums ir 
jāiesniedz apspriešanai tai Latvijas valsts struktūrai, kas ir līdzīga Krievijas Ārkārtas 
situāciju ministrijai. Visticamāk katastrofu jautājumi Latvijā atrodas tās pārraudzībā. Uzs-
kata, ka būs jārunā ar jauno iekšlietu ministru, kad būs noformēta valdība. No savas puses 
Gūtups apsola sadarboties ar Gaiti.

13.07.1999. Ienākošais. Gūtups – ar Alliņu.

G.: Nu, vakar Batarevski atradāt?
A.: Jā, atradām.
G.: Saņēmāt pilnvaru?
A.: Jā.
G.: Nu ja tur kaut kā...
A.: Vēl laikam nekas nav zināms?... Kā Cīrulis skatās uz to atlikšanu?
G.: Nu nē. Tāpēc mēs vakar arī pieņēmām šādu lēmumu. Tāpēc, ka citādi būtu traks 

skandāls. Batarevskis gribēja, lai tieši tu... Viņš domā, ka tu esi tāds ļoti nopietns cilvēks. 
Vakar viņš man zvanīja. Cikos ir tā lieta?

A.: Desmitos. Darīšu, ko varēšu.
Gūtups jautā, vai uz biroju nav atnācis Kalviņš.
Alliņš atbild, ka Kalviņš vēl nav atnācis.
Gūtups lūdz piezvanīt viņam tikko kā būs atnācis Kalviņš.

Ienākošais. Jāņa Mutes sekretāre – ar Alliņu.

Mute gribētu runāt ar Gūtupu.
Alliņš atbild, ka Gūtups ir atvaļinājumā.

14.07.1999. Ienākošais. Jānis Mute – Gūtupam.

M.: Paklau! Varbūt mums vajag tikties, lai mazliet parunātu par to prokuratūru.
G.: Es jau, zini, tur biju. Un man kopējā bilde skaidra – kā mēs varam virzīties tālāk. 

Bet varbūt izdarīsim tā: pagaidīsim šo piektdienu...
M.: Un kas būs piektdien?
G.: Nu piektdien tajā Saeimā ir balsojums. Tur ir tāds nosacījums... Nu es principā 

plānoju būt te otrdien no rīta. Un tad es vēl sazvanītos un varbūt kādā brīdī satiktos ar savu 
vārda brāli.

M.: Jā. Es arī ar viņu gribu satikties!
G.: Jā. Un tad noteikti satiksimies, es tev izstāstīšu. Un Prokuratūrā es biju un pārrunāju 

šo jautājumu.
M.: Paklau! Bet viņi šajā nedēļā neiesniegs nekādu prasību? Pagaidām? 
G.: Nu šajā nedēļā nē. Es tev visu izstāstīšu, kā tur viss ir.
M.: Nu par to patiešām nebija runāts! Par ko tas Akmeņkalns bļaustās: ka viņš grib 
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iesniegt kaut kādu prasību un tā tālāk.
G.: Nu jā... Davai, ne pa telefonu. Davai, pagaidīsim to... Es otrdien būšu Rīgā. Un tad, 

man liekas, man būs pilna informācija. Tu tagad uz vietas, ja?
M.: Nē, es arī atvaļinājumā.
G.: Nu ar tevi taču varēs sazvanīties?
M.: Pa mobilo jā.
G.: Davai! Labi.
M.: Paklau! Bet vispār prokuratūrā normāli vai tur nenormāli?...
G: Nē... Es domāju, ka tur visu var labot. Bet, cik tur nopietni būs jāpiestrādā pie 

likumdošanas, speciāliem likumiem un tā tālāk... Bet kur tu pats pašlaik esi?
M.: Es pašlaik aiz Saulkrastiem, pie jūras.
G.: Nu tad sarunājuši. Es gribu sagaidīt šo piektdienu, jo tad būs pavisam cita saruna. 

Un tad mēs nākamnedēļ noteikti... Vai otrdien, vai kaut kad sazvanīsimies un tiksimies. 
Ja?

M.: Labi! Paldies.
G.: Davai!

Ienākošais. Gūtups – ar Alliņu.

G.: Jūs tur paši skatieties: Zigmunds vai kas... Lai piezvana Simakovai un uzzina... Rīt 
būs tāds Rīgas domes un „Latvenergo” strīds par izpildraksta izdošanu. Tur ir diezgan liela 
summa. Šo lietu atdeva no Palātas. Jāuzzina, pie kā tā ir, un jāatzvana man. Ja?

A.: Jā, labi.

Ienākošais. Kastiņš – ar Inetu Seimakovu.

Kastiņš jautā, kāda tiesnese rīt skatīs „Latvenergo” un Kurzemes priekšpilsētas izpild-
direkcijas vai Rīgas Domes lietu.

Seimakova precizē, ka tā nav lieta – tas ir materiāls par Saimnieciskās tiesas lēmumu. 
Saka, ka lēmums ir un „viņi tagad prasa tikai nomainīt atbildētāju”. Tiesas sēdi rīt vadīs 
Zvaigznekalna.

Kastiņš pateicas par informāciju.

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Tā! Es sarunāju ar Zvaigznekalnu, lai atliek šo lietu. Tur mazliet ir jāpastrādā. Zini, 
ko vajag? Jāatrod to Raimondu. Lai viņš sagatavo iesniegumu ar prasību atlikt lietu. Un lai 
šodien kāds no Domes to atnes. Bet tu man pēc tam atzvani.

K.: Jā, es sazvanīšos ar Raimondu un tad atzvanīšu.
G.: Saki, ka es par visu vienojos. Labi! Pēc tam man atzvani.
K.: Jā.
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15.07.1999. Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Paklau! Sestdien tad tu tiksies ar Edmundu?
K.: Jā, tikšos.
G.: Zini, tagad ne manā vārdā. To, kas ir manā vārdā, mēs jau pārrunājām. Vakar 

man zvanīja vārda brālis. Un tagad tu runā savā vārdā, neatsaucoties ne uz ko. Nu no 
kā viņš baidās? Viņš jau paspēja, vēl nebūdams iecelts, ar Muciņu saiet... Tu vari ar 
viņu... Tu taču zini tēmu un raksturu un tā tālāk?

K.: Jā, jā.
G.: Tu varētu ar viņu tā parunāt, ka, redz, vīri šaubās... Dzirdēts, ka Edmunda 

raksturs var spēcīgi kaitēt. Un vispār tā mierīgi ar viņu parunā. Nu lai viņš mazliet 
savalda raksturu. Bet tā viņš uzreiz ārā... Muciņš jau atnāca žēloties Gundaram un 
teica: „Nu, kā tad tā?...” Nu, tu labāk izdomā, kā to izdarīt. Nu tu to ideju saprati, 
ko es tev te...?

K.: Jā, es sapratu ideju.
G.: Nu pamēģini. Tas ir Andra lūgums.
K.: Bet ko viņš ar Muciņu? Kādā viņi jomā? Politiskajā? Vai arī kā viņš to?...
G.: Nē! Svarīgs nav saturs! Viņš, redzi... Es reizēm mierīgi uzklausu un... Varbūt es 

arī nepiekrītu, bet tas nenozīmē, ka uzreiz ir jārunā pretim. Mierīgi uzklausu, pieņemu 
zināšanā... Ar trakajiem ir jārēķinās! Tur Muciņš kaut kādu tur priekšlikumu izsaka, 
bet viņš atbild: „Nu, tev sieva notāre, tāpēc arī tu to virzi...” Nu, to taču var arī ne-
teikt! Mierīgi uzklausi un runā savu. Saturs nav svarīgs! Svarīga...

K.: Forma, jā.
G.: Nu jā! Ja viņš tā kritiski nepārvērtēs savu diskutēšanas manieri, tad, zini, kā... An-

dris viņam jau piedraudēja: „Tu būsi pirmais, ko izmetīs!” (Smejas.) Nu tāds tas lūgums!
K.: Jā, parunāt par raksturu. Skaidrs.
G.: Kaut kā tu ar viņu tiksi galā... Viņam ir divas vājās vietas: nervu sistēma 

– uzsprāgst – un administratīvais moments, kurš arī viņam...
K.: Jā, tā dēļ man arī bail. Ņemot vērā viņa iepriekšējo ministrēšanu... Tur diez-

gan slikti gāja.
G.: Nu es nezinu! Varbūt viņš tevi pat galvā neņems!
K.: Nu cik... Kaut kādas pārdomas tas viņā radīs.
G.: Nu jā. Tā ka tu pats atrodi tādus vārdus, kuri...
K.: Jā, jā...
G.: Nu taču Andris izdomāja! Viņš teica: „Parunā ar Zigi...”
K.: Varbūt tas pat labāk, jā.
G.: Jā! Nu tu parunā un tad man atzvani. Paklausies, bet kur ir Ersens?... Nu 

vispār viņš atvaļinājumā!
K.: Grūti teikt. Vēl nav.
G.: Lai viņš man piezvana.
K.: Jā. Es viņam piezvanīšu un pateikšu.
G.: Tāpēc, ka Ersenam būs jāiet... padomnieku pie Šķēles. Mēs te tā izdomājām.
K.: Nu tas ir vērtīgi, jā.
G.: Jā, jā. Varbūt sazinies ar viņu kaut kā!
K.: Es atradīšu, jā. Labi.
G.: Davai!
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16.07.1999. Izejošais. Endijs – Inetai Seimakovai

Endijs jautā, līdz kuram datumam Freimaņa kungs un Jēkabsones kundze ir 
atvaļinājumā. 

Seimakova saka, ka Freimanis ir atvaļinājumā līdz 9.augustam, bet Jēkabsone pašlaik 
strādā. Viņa aiziet atvaļinājumā no 26.jūnija uz 5 nedēļām. 

Endijs pateicas par informāciju.

Ienākošais. Alfs Būvmanis – ar Alliņu.

Būvmanis jautā Gūtupu. 
Alliņš atbild, ka Gūtups pašlaik ir atvaļinājumā. Bet Alliņš var ar viņu sazināties un 

nodot, ka Būvmanis zvanīja.
Būvmanis lūdz nodot, ka viņš ļoti gribētu parunāt ar Gūtupu. 

20.07.1999. Ienākošais. Inita Ķipse – Gūtupam.

Ķ.: Nu kā tev iet? Kā ar laiku?
G.: Nu zini, atvaļinājumā...
Ķ.: Es jūtu. Paklau, Arni! Tu padomāji?
G.: Vai mēs šo jautājumu nevaram atrisināt nākamnedēļ? Kad šī lieta ir noteikta?
Ķ.: Redzi, diena nav noteikta. Šoreiz tā sākās, bet viņš palūdza atlikt...
G.: Bet lieta ir pie Freibergas, ja?
Ķ.: Jā, jā, jā. Pie viņas.
G.: Bet tu negribi, lai tur pie vietējā advokāta?... Mēs ar tevi toreiz par to 

nerunājām?
Ķ.: Nē! Tu man teici, ka visu man izstāstīsi. Tur tā lieta!
G.: Zini, meitenīt, ja tas nedeg, es ar prieku ar šo nodarbotos nākamnedēļ.
Ķ.: Ļoti labi! Tāpēc, ka tas Ivars, zini, kāds? Viņš spēcīgs mācībās – tajā universitātes 

optometrijas fakultātē.
G.: Priekš kam man optometrija?
Ķ.: Tev vajadzēs skaistas acis! (Gūtups smejas.) Nesmejies! Tagad tu domā, ka nevajag, 

bet gadi iet!
G.: Es tagad ne par to, meitenīt...
Ķ.: Es sapratu, ka nākamnedēļ nevari! Vai tu man vari ļaut viņam iedot tavu darba tele-

fonu un teikt, ka tevi var meklēt nākamajā nedēļā?
G.: Jā, droši.
Ķ.: Tas būs Ivars Lācis.
G.: Labi.
Ķ.: Nu brīnišķīgi! Tā būtu ļoti labi!
G.: Davai! Paklausies! Pauls atvaļinājumā?
Ķ.: Atvaļinājumā.
G.: Bet kad viņš atgriezīsies no atvaļinājuma?
Ķ.: Viņš būs tieši divdesmit trešajā. Mums divdesmit trešajā ir plēnums. Tā ir piektdi-
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ena. Lūk, tad ķer viņu!
G.: Labi! Davai!

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

Guldis: Paklausies, man ir divi jautājumi. Viens, kurš man sirdij tuvāks: ar to māju 
pašlaik kaut kas notiek? Kā tur ir?

G.: Nu pašlaik situācija nekā nav uzlabojusies. Drīzāk otrādi. Tāpēc, ka tur... Nu, mums 
par to ir jāsatiekas! Zini, es pašlaik vēl esmu atvaļinājumā. Ja tev nekas nav pretim, mēs 
varētu nākamnedēļ – kaut kad trešdien vai ceturtdien ar tevi satikties. Es tikai te ieskrēju uz 
pāris stundām. Tu man droši vari nākamtrešdien piezvanīt un tad mēs sarunāsim tikšanos. 
Ja?

Guldis: Tu man nevari iedot kaut kādu telefonu, pa kuru ar tevi var sazvanīties?
G.: Trešdien es būšu darbā.
Guldis: Mobilo tu man nevari iedot?
G.: Nu jā. Bet trešdien es būšu darbā. Un ja kas, mani puiši mani vienmēr atradīs. Ja?

Guldis: Labi. Varbūt, kad tu esi un kad tu vari – trešdien ceturtdien – piezvani, kad esi brīvs.
G.: Labi, labi. Bet tu man arī trešdien piezvani! Tāpēc, ka es būšu pirmo dienu darbā 

un daudz dažādu...
Guldis: Un man ir vēl viens jautājums! Manam draugam Jurim Savickim... viens tāds, 

kurš nevar dabūt naudu no „Saules bankas”. Tu it kā esi viņu advokāts. Vai arī nē? Es to 
gribēju noskaidrot.

G.: Nu par to nākamnedēļ! Tad ar tevi satiksimies un parunāsim. Ko mēs te pa tele-
fonu...

Guldis: Jā. Bet vai tas ir apspriežams jautājums? Vai arī tu vienkārši esi „Saules bankas” 
advokāts un viss?

G.: Nu satiksimies un parunāsim. Ja?
Guldis: Labi. Tad līdz trešdienai. Paldies, Arni.

Ienākošais. Ieva Miljone – Gūtupam.

I.: Man viens tāds jautājums! Zināms, ka „Latvenergo” bezcerīgi lietās cīnās pret 
jums. Tagad mums draud vēl viena tāda svarīga lieta. Vai teorētiski ir iespējams, ka jūs 
pārmetīsieties uz „Latvenergo” pusi?

G.: Bet ne jau pret to pašu klientu?
I.: Nē, pret citu klientu.
G.: Labi.
I.: Teorētiski iespējams, ja?
G.: Jā. Es tikai pašlaik esmu atvaļinājumā.
I.: Līdz kuram datumam?
G.: Nu tā, zini... Nākamās nedēļas trešdienā būšu darbā.
I.: Labi, sarunāts. Es trešdien tevi meklēšu.
G.: Davai!
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Ienākošais. Antons („Saules banka”) – Kastiņam.

A.: Zini, mēs te mazliet gribam pamainīt to līgumu. Precīzāk 3.2. punktu. Zini, ko mēs 
gribam jums ierosināt? Ka mēs trīs dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jums samaksāsim 
10 tūkstošus USD. Tas it kā ir par tām konsultācijām, kas bija līdz parakstīšanas brīdim. 10 
tūkstoši par jau saņemtajām konsultācijām. Pēc tam 3 dienu laikā mēs jums maksājam tos 
25 tūkstošus, bet no tā brīža, kad advokāts sāk strādāt jau ar konkrētu lietu. Un tos pārējos 
35 tūkstošus kā parasti – pēc beigu lēmuma saņemšanas.

K.: Jā. Bet viņa pašlaik nav uz vietas. Tikko kā viņš atgriezīsies, es pajautāšu. Es sapra-
tu – dalīsim trīs daļās.

A.: Jā, trīs daļās. Varbūt tad uzzvani viņam uz mobilo!
K.: Es pamēģināšu. Bet viņš devās uz sarunām. Es šaubos, ka mobilais būs... Pēc stun-

das viņš atgriezīsies.
A.: Tad es gaidu tavu zvanu.
K.: Jā, labi.
Ienākošais. Antons („Saules banka”) – Kastiņam.

K.: Advokāts teica, ka 17,5 – pirmais. Tikai tad viņš piekrīt.
A.: Cik? 17,5, ja?
K.: Jā.
A.: Un tad pārējo mēs dalām tajās daļās?
K.: Jā, tad pārējo divās daļās.
A.: Labi! Tad es parunāšu ar savu priekšniecību un tev šodien atzvanīšu. Visdrīzāk, mēs 

apstiprināsim.
K.: Labi.

21.07.1999. Izejošais. Kastiņš – tiesas kancelejai.

Kastiņš interesējas, vai Baumaņa kungs nav aizgājis atvaļinājumā.
Sekretāre atbild, ka Baumanis strādā.

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Pieraksti telefona numuru – Baumanis. Piezvani viņam tagad. Es viņam jau 
teicu, ka tu zvanīsi. Un sarunājiet... Viņš tiešām strādā. Es domāju, ka viss tev tur 
normāli sanāks. Sarunājiet tikšanos! Pa telefonu nevajag.

K.: Jā, pa telefonu neko... Protams.
G.: Davai!
K.: Labi, paldies. 
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22.07.1999. Ienākošais. Lilita Gabore – ar Kastiņu.

G.: Vai jums ir tāds jauns darbinieks Ersens Kalviņš?
K.: Ir tāds darbinieks.
G.: Vai varu viņu palūgt?
K.: Nē. Viņa pašlaik nav. Es vienīgi varu palūgt, lai viņš jums piezvana.
G.: Ziniet, es būšu zālē. Bet mani interesēja... Varbūt jūs esat lietas kursā... Viņš ar 

„Unibanku” slēgs mierizlīgumu vai arī mēs lietu divos skatīsim pēc būtības?
K.: Viņi gribēja noslēgt mierizlīgumu, bet nebija kaut kādas atbildīgās personas. Tā ka 

viņi šodien, cik sapratu, lūgs atlikt.
G.: Ā! Tad es viņus varēšu nolikt tuvākajā laikā. Varbūt mēs tajā piektajā... Jā.
K.: Tāpēc, ka kāds no tās vadības aizbraucis uz ārzemēm.
G.: Nu tad man vismaz ir skaidrs par laiku. Labi. Liels paldies.
K.: Lūdzu.

28.07.1999. Izejošais. Kastiņš – Aivai Šalovai.

K.: Mēs pārstāvam Rēzeknes piena un gaļas kombinātu prasībā pret domi. Sakiet, 
lūdzu, vai es šodien varu pie jums aizbraukt parunāt par procesuāliem jautājumiem? Es 
gribu iesniegt iesniegumu par trešās puses pieaicināšanu.

Š.: Protams. Jūs varat atbraukt un iesniegt papildinājumu, bet runāt... Mēs ar jums 
nerunāsim. Procesā runāsim.

K.: Jā. Skaidrs! Tad mēs iesniegsim šos papildinājumus. Paldies!

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Es tagad esmu ceļā uz darbu. Bet tu pa šo laiku vari uztaisīt jau savu CV. Un 
šodien tev vajadzēs to aizsūtīt Gundaram uz frakciju. Tā ka... Es zvanu vienkārši tāpēc, lai 
netērētu laiku velti.

K.: Jā, labi.
G.: Pēc 10 minūtēm es būšu.

Ienākošais. Gūtups – Ersenam.

G.: Paklausies! Tev jāuztaisa CV... Nu, autobiogrāfiju. Un jāsazvanās ar Gundaru, lai... 
Gundaram jāatdod. Saistībā ar to Andra padomnieku.

K.: Jā, jā.
G.: Tāpēc, ka Zigis aģentūrā... Un mēs viņu iebīdīsim valdē. Es viņam arī jau zvanīju. 

Šodien Gundaram ir jāatdod tavs CV. Un ar Gundara starpniecību tev vajadzēs vienoties, 
kā tu satiksies ar manu vārdabrāli. Ja?

K.: Skaidrs.
G.: Nu es pats būšu pēc minūtēm 10! Es tikai zvanu, lai vari jau sākt sastādīt savu CV.
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Ienākošais. Dans Tansts – Gūtupam.

D.: Kā atvaļinājums?
G.: Nu tā, zini... Pa pusei. Redzi, šodien arī ieskrēju darbā. Tu kaut ko gribēji?
D.: Jā. Man bija viena tāda lieta... Par to mūsu lietu... Tam Freimanim tavi advokāti it 

kā nosūtīja vēstuli, lai iedod tur tos papīrus. Viņš apsolīja, ka viņš it kā ienāks atvaļinājuma 
laikā un dos kādu atbildi. Bet viņš neko nav devis.

G.: Daini, zini, es nākamajā nedēļā būšu gandrīz vai katru dienu. Tad es visu noskaidrošu 
un tev noteikti atzvanīšu.

D.: Jā. Citādi mums ļoti lēnām virzās uz priekšu. Vispār nekustas. Nav jau 
materiāla.

G.: Labi, labi.
D.: Nu kā jaunā valdība?
G.: Nu... Nu paskatīsimies. (Smejas.)
D.: Grūti pateikt?
G.: Tur vajag, zini, aģentūrā padomāt...
D.: Kur?! ... Ā! To pēdējo, ja?
G.: Jā, jā.
D.: Nu jāpadomā, jāpadomā.

Ienākošais. Juris Šķirbainis – Kastiņam.

Š.: Ko jūs domājat par izveidojušos situāciju?
K.: Nu, es diemžēl nezinu, kas ir izveidojies.
Š.: Nu Motte!...
K.: Ā, Motte? Nu tā nav problēma. Kā nebūt vienosimies arī ar jauno cilvēku.
Š.: Bet iespējams, ka tagad jaunā dēļ situācija var pamainīties?...
K.: Kur?
Š.: Tajā kantorī.
K.: Uz sliktāko pusi vai labāko?
Š.: Saprotiet, tagad varbūt viņi citus nosacījumus uzlikts – lojālākus, vai kā.
K.: Jā, var uzlikt. Tāpēc, ka Mottes kungs, protams, bija pazīstams ar savu... Nu 

to. (Smejas.) Nu jāpagaida, kamēr nozīmēs jauno, un tad meklēsim pieeju. Es domāju, 
pieeju atrast var vienmēr.

Š.: Jā. Un tomēr varbūt jo vairāk tur atbalstu... Tur taču Godmaņa vietā tomēr 
jums pazīstams cilvēks.

K.: Nu jā. Tā saka, ka pazīstams. (Smejas.) Tā runā.
Š.: Tāpēc varbūt, ka varam arī tikties?
K.: Jā, varam tikties neformālā atmosfērā.
Š.: Un varbūt situācija vienkārši izmainīsies. Iespējams, tad bez domes... Ja iz-

tiktu tikai ar otro kantori.
K.: Nu padomāsim, kā to izdarīt. Bet mums vispirms vajag, lai kādu nozīmētu.
Š.: Neziniet, ko?
K.: Pat ja zinātu, neteiktu. Kad avīzēs nodrukās, tad arī sazvanīsimies.
Š.: Nu būs kāds no mūsējiem... Teiksim tā.
K.: Es domāju, ka jā. Labi, Šķirbaiņa kungs! Sazvanīsimies, kad būs nozīmēts. 
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Tad virzīsim šo lietu.
Š.: Labi.

29.07.1999. Ienākošais. Jānis Zinītājs – Gūtupam.

Z.: Man vajag ar tevi pakonsultēties par divām lietām.
G.: Paklausies, mēs varam nākamajā nedēļā – pirmdien, otrdien?
Z.: Es gribētu... Lai otrdien varētu iet uz Kabinetu.
G.: Nu tad pirmdien. 9:30 pie manis.
Z.: Skaidrs. Paldies.
G.: Davai!

Ienākošais. Lilita Gabore – Gūtupam.

G.: Arni! Kas teica, ka atvaļinājumā nenāks uz darbu? Es pat uz mobilo telefonu nez-
vanu! Kāpēc tu pārkāp darba disciplīnu?

Gūtups: Nu tā arī ir, zini...
G.: Klausies, es gribēju pateikt, ka „Saules bankas” lietā iesniegta privāta sūdzība.
Gūtups: Jā, jā... Man tās būs divpadsmitos.
G.: Nu ir tā kopija? Vai arī viņi atnesīs?
Gūtups: Man liekas, ka vajadzētu būt. Un tā it kā jau devītajā augustā tur...
G.: Jā.
Gūtups: Paklausies! Bet piektajā augustā mums ir „vagoni” vai nav?
G.: Piektajā augustā... Te pie manis atnāca pretējā puse – lasīt lietas materiālus. Es 

teicu, ka 5. augustā noteikti nebūs, jo mans advokāts teica, ka ir aizņemts... Viņš viebās, 
viebās... Es teicu: „Nu atvaļinājumā taču! Bet ko jūs domājiet?... Tādu lietu izskatīt...” Un, 
starp citu, Senāts izskatīs...

Gūtups: Un kad tas būs?
G.: Vai nu ceturtajā vai piektajā.
Gūtups: Ā! Nu ļoti labi.
G.: Tā ka tieši tas mums arī vajadzīgs.
Gūtups: Labi!
G.: Un es domāju, ka viņus... Augustā tomēr... Nu paskatīsies, kā man būs! Vai nu to uz 

deviņpadsmito pārcelšu vai nepārcelšu. Tāpēc, ka tā „Saules banka” nozīmēta uz augusta 
beigām... 31. augustu. Divos. Tur tikai viens vajadzīgs... Es jau atdevu uz kanceleju... Par 
to privāto sūdzību tev jāvienojas ar Aigaru, lai to izskatītu ātrāk.

Gūtups: It kā devītajā augustā tā privātā sūdzība.
G.: Jau? ... Un pie kā?
Gūtups: Nu it kā pie Vītolas. It kā tā. Nu tur es vēl pastrādāšu. Un tev ziņošu.
G.: Labi. Bet es domāju, ka tā, kā viņi rakstīja... Nu nevar tā būt!...
Gūtups: Es vēl iepazīšos! Un šodien parādījos faktiski tikai tāpēc, ka to vēlējās „Saules 

banka”. Un rīt man jābrauc uz Rēzekni. Lūk, tāpēc es te parādījos.
G.: Nu skaidrs. Labi.
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Gūtups: Un tev tad paziņošu, kā tur izskatās.
G.: Labi.

02.08.1999. Ienākošais. Dans Tansts – Gūtupam.

T.: Es te mazliet izbraucu... Tagad esmu Francijā. Bet man bija viens tāds jautājums: 
toreiz par to aģentūru... Par to cilvēku. Kaut kas jau ir atrasts?

G.: Nu šonedēļ tiekos ar savu vārdabrāli. Pašlaik neko tev nevaru pateikt.
T.: Klausies, ko gribēju tev pateikt! Mēs te pārīti atradām. Viņi tagad mums atsūtīja 

savu CV. Gadījumā, ja kaut kas vajadzīgs. Un mēs no viņiem... Starp citu, tas Dzērvītis, 
kurš vēl ir no deputātu kandidātiem, kuri bija pie Šķēles! Tas ir normāls vecis, un viņš ir 
ekonomists būvniecībā. Bet viņš man atsūtīs CV... Es aizparīt būšu Rīgā.

G.: Labi.

T.: Tā ka tu vienkārši zini! Un vēl viens, kurš kaut kad bija zviedru firmas „AGA” šefs. 
Es sagatavošu trīs vīru CV... Vienkārši lai tu zini, ka ir rezerves.

G.: Labi.
T.: Un vēl ko es tev gribēju teikt! Tas, manuprāt, ir svarīgi: tagad ir izvirzīts Stepiņš. 

Stepiņš – visīstākais Lakuča cilvēks. Viņš strādā tieši viņam.
G.: Nu labi, labi!
T.: Es tā vienkārši, lai tu zinātu.
G.: Jā, labi. Davai!

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Paklau, tu jau atvaļinājumā?
A.: Nē, nē! Es laikam no sešpadsmitā...
G.: Es gribēju kaut kā sarunāt ar tevi tikšanos šonedēļ.
A.: Davai!
G.: Rīt no rīta?
A.: Rīt darīšanas.
G.: Bet trešdien kaut kā varētu? Es varētu tev pieskaņoties.
A.: Pagaidi, es paskatīšos savā... Nu trešdien var!
G.: Nu saki, cikos trešdien? 10?
A.: Nu ap desmitiem, jā.
G.: Davai, Guntar! Tad es trešdien būšu pie tevis. Paldies.

Ienākošais. Gunda Vešņikova – Gūtupam.

V.: Man tagad ir tāda lieta... Es ilgi nerunāšu. Manai kolēģei ļoti steidzami nepieciešams 
advokāts. Lieta pie Šubrovska. Ļoti interesanta lieta – par zemi. Vai ir kāda iespēja vai 
nē?

G.: Paklausies, kad ir tā lieta?
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V.: Līdz piektajam jāiesniedz paskaidrojumi. Un nozīmēta 2.septembrī. Zini, man 
liekas, tur nopirkts... Tāpēc, ka tik ātri lietas nenozīmē. Man ir tādas aizdomas.

G.: Es te, zini, pa pusei esmu atvaļinājumā. Bet tas nekas. Varam ar tevi sarunāt, kā 
satikties un parunāt. Un viņa deva tos skaidrojumus?

V.: Nē. Viņa ir gatava uzrakstīt, bet bez advokāta konsultācijas negrib tos iesniegt.
G.: Bet viņa ir tavā kantorī? Pie tevis tur strādā?
V.: Viņa man blakus stāv. Mēs vienā istabā strādājam.
G.: Nu var pat trešdien, zini.
V.: Cikos?
G.: Trešdien vienpadsmitos viņa var būt, ja?
V.: Nu jā. Un tad varēs pakonsultēties, uzrakstīt tos skaidrojumus un piektajā iesniegt. 

Tad trešdien vienpadsmitos?
G.: Jā. Kā ir viņas uzvārds?
V.: Dina Meistere.
G.: Labi. Davai! Tad trešdien vienpadsmitos.
V.: Paldies. Un par citiem jautājumiem tad citā reizē.
G.: Labi, labi!

Izejošais. Gūtups – Vairai (prokuratūra).

G.: Paklau, vai tev nav cita telefona?
S.: Nav.
G.: Varbūt tu man piezvani uz darbu?
S.: Labi, labi. Tam taču nav nozīmes!
G.: Ā!... Vai tu jau atnāci no atvaļinājuma?
S.: Jā, jūnijā. Nu es pamēģināšu!
G.: Bet kaut kur bez divdesmit divpadsmitos es braucu prom.
S.: Labi, es tūlīt.

Ienākošais. Vaira (prokuratūra) – Gūtupam.

G.: Tu tā arī savu telefonu man nepateici!
S.: Nu jā, man nebija zināms, kad es iešu prom. Bet kā tu atradi?
G.: Nu, caur Ģenerālo. Paklau! Es gribētu ar tevi vienoties par tikšanos.
S.: Paklau, draudziņ! Nu tagad, visdrīzāk... Nu šajā mēnesī absolūti nekā. Mana kolēģe 

aizgāja atvaļinājumā un es viena. Nu ja kaut kas paspīdēs, tad es tev noteikti kaut kādā 
veidā...

G.: Jā, piezvani.
S.: Tu tagad jūrā?
G.: Nē. Es, zini, tā: viena kāja te, otra tur.
S.: Tev tur viss kārtībā?
G.: Nu it kā jā.
S.: Nu patīk tev?
G.: Jā! Jā.
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S.: Klusi un mierīgi?
G.: Jā, normāli.
S.: Nu un kā tev ar rozītēm puķītēm? Atceries? (Smejas.) Sarunas bija?
G.: Tur viss kārtībā.
S.: Ja? Neko neteica?
G.: Nē!... Paklau! Nu kaut kā tev ir jāizraujas. Kā?
S.: Jā. Nu redzi, tas nav tik vienkārši.
G.: Bet šajā nedēļā nekā nevaram?
S.: Oi, tu ko!?
G.: Bet šis ir tava priekšnieka telefons?
S.: Jā. Un saproti, pats pretīgākais – pietiek telefonu... Nu ko tu padarīsi?! Nu šausmīgi 

cilvēkam vajag. Nu lai pietiek telefonu! Man reti zvana.
G.: Vai tad tas nav viņa tiešais?
S.: Nu tas ir mūsu kopīgais. Nu es neesmu pārliecināta, ka viņš tur klausuli... Man ļoti 

nepatīk. Nē! Nu tad vienkārši...
G.: Bet tev nav cita telefona?
S.: Nav. Prokuratūra taču trūcīga.
G.: Nu padomā! Atbrīvo kādu dienu.
S.: Tagad nē. Šajā nedēļā nekā. Nu ja vienīgais man kaut kas uzspīdēs, es tev 

piezvanīšu.
G.: Nu piezvani.

03.08.1999. Ienākošais. Ieva Miljone – Gūtupam.

Gūtupam viņa palīgi nodeva, ka šodien nenotiks tikšanās ar „Latvenergo” prezidentu. 
Viņš jautā Ievai, vai vispār „Latvenergo” prezidents domā ar viņu satikties un, ja viņš to 
domā, tad tieši kad.

I.: Viņš grib... Viņš piedāvāja ceturtdien līdz 10:30 vai pēc astoņiem. Mums tur ceturt-
dien liela sanāksme. Bet principā ideja ir tāda – pašreiz tiesas procesa vēl nav, bet Gulbenē 
ir ļoti līdzīga situācija. Tikai līgums mazliet citāds. Bet ir divi slideni punkti. 

G.: Paklausies! Bet ja mēs to izdarām nākamnedēļ? Teiksim, otrdien? Redzi, nākamnedēļ 
es jau sāku...

I.: Normāli strādāt?
G.: Nu jā! Es šajā nedēļā tikai...
I.: Negribi, ja?
G.: Nē! Nu es tikai tik – cik man nepieciešams. Ceturtdienu – piektdienu es varu ma-

zliet atbrīvot.
I.: Labi! Tad es teikšu, ka ceturtdien – piektdien tevis nebūs un pamēģināšu tad uz 

otrdienu.
G.: Otrdien līdz pusdienlaikam. Man divos un trijos nāk cilvēki. Vai arī no rīta, vai arī 

atkal vēlāk pēc pusdienām.
I.: Nu kaut kad no vieniem līdz trijiem nē?
G.: Visdrīzāk no 13:30 līdz 15:30 nē. Tāpēc, ka man ir divos un trijos. Man cilvēks tur 

tāds, zini...
I.: Nu es sapratu! Labi.
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G.: Pēc četriem varētu. Vai arī līdz diviem var. Ja?
I.: Labi. Tad es tev atzvanīšu, kā tur ar viņu... Labi! Sarunāts, Arni! Paldies.

Ienākošais. Kaspars Ozis – Gūtupam.

O.: Es gribētu ar jums parunāt! Mums vajadzētu kādu pusminūti.
G.: Paklau, nu ieskrien tagad!
O.: Nu pēc minūtēm 10.
G.: Davai!

04.08.1999. Ienākošais. Guntars Lipiņš – Gūtupam.

L.: Tu vari veltīt vienu minūti savam kursabiedram?
G.: Varu, varu!
Lipiņš lūdz Gūtupam iekārtot darbā viņa znotu. Viņš specializējas nekustamā 

īpašuma novērtēšanā.
Gūtups apsola padomāt. Iespējams, ka Lipiņa znotu varēs iekārtot darbā 

Nekustamā īpašuma aģentūrā. Bet to Gūtups mēģinās izdarīt tikai pēc aģentūras 
jaunās vadības izveidošanas. 

Sarunā, ka Lipiņš pārzvanīs viņam pēc 16.augusta.

Izejošais. Gūtups – Gundai Vešņikovai.

G.: Gunda! Gribēju vienu jautājumu tev par tām ķīlas tiesībām – 1294. pants. Un otrā 
tēzītē.

V.: Vai... Kas man tur ir? Atgādiniet man.
G.: Nauda kā atvietojama lieta, nevis vērtības mērs var būt ķīlas priekšmets – valūta, 

kolekcija. Tu vari man bišķi pakomentēt? Nu kādā gadījumā viņi neuzskatīs par... Kādā 
gadījumā viņš būs vērtības mērs, a kādā gadījumā tas ir pilntiesīga ķīla? Teiksim, ja uzlikt 
ir... ieķīlāta ir konkrētā kontā atrodošā nauda, ja? Vai tas... Man jau liekas, ka tā atbilst 
ķīlas... Ka tur nevar būt runa par vērtības mēru. Ko? Bet tu man varbūt vari bišķi apskaid-
rot sīkāk to?

V.: Ziniet, ja kāds kaut ko īsti nezina, tad viņš cenšas to jautājumu apiet! Un atklāti 
nepauž savu viedokli.

G.: Nu es saprotu, bet tomēr?
V.: Ziniet, kas mani mulsināja? Redziet, tautā arī toreiz tika lietots tāds jēdziens kā 

drošības nauda. Un drošības nauda jau principā ir tas naudas ieķīlājums. Citur likumā par 
drošības naudu jūs neatradīsiet nekur tādu jēdzienu. Ir tikai jēdziens „nodrošinājums”, 
„dodot attiecīgu nodrošinājumu” vai ir runa par ķīlu. Un no tā es izdaru secinājumu... 
Bet, man liekas, atkal praktiski tas ir neiespējami, ka varētu nodrošināt kādu prasījumu 
labprātīgā ceļā ar kaut kādu noteiktas naudas summas uzglabāšanu kontā. Nu tad kādas 
noteiktas naudas summas ieķīlāšana, kas atrodas noteiktā kontā. Jā, ja viņš to naudu nelaiž 
apgrozībā... to noteikto summu... Nu kāpēc tad viņam ir vajadzīgs jau kaut kur ņemt kredītu 
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un nodrošināt to. Cita lieta, ja viņš nodrošina iespējamos prasījumus. Jā, tā ir cita lieta. Ja 
tas ir prasījuma nodrošinājums. Bet ne kredīta! Ne kredīta nodrošinājums.

G.: Es saprotu tevi, jā.
V.: Es ta saprotu.
G.: Nu var teikt, ka tu neesi devusi kategorisku „nē” vai „jā”, bet es tā ierakstīju, kā tas 

ir. Ko?
V.: Jā, jā. Jo, redziet, par naudu arī ir dažādi tie viedokļi – vai tā ir ķermeniska lieta 

vai bezķermeniska lieta. Bet tur pie lietām es rakstu tā, kā agrāk to domājām. Kā es arī 
uzskatu, ka tā ir ķermeniska lieta... Nauda kā tāda. Un kā ķermeniska lieta jāņem tā tīri 
teorētiski. Viņa var būt ķīlas priekšmets. Kaut gan ķīlas priekšmets arī var būt ķermenisks. 
Bet runājot par ķīlas priekšmetu, ir jādomā, vai ir iespēja to realizēt, ja parāds netiks 
samaksāts. Jo no paša ķīlas priekšmeta it kā ķīlas priekšmetu nevar paņemt tas... kredi-
tors. Un no šī viedokļa tad nauda kā ķīlas priekšmets nav derīgs. Jo naudu pārdot nevar... 
Nu mūsu naudu! Var pārdot valūtu, par pārdot kolekciju un tā tālāk. No tā viedokļa es arī 
domāju, ka tas nodrošinājums var būt, bet ne ķīlas veidā.

G.: Ja tas ir dolāros, tad...
V.: Jā! Dolāram ir noteikta cena! Dolāru var pārdot. Domāju, ka var.
G.: Jā. Saprotu tevi. Labi!... Nu zini kā? Nav jau nekādas lietas tāds tīrs variants. Tīrs 

jau nekas nav, zini. Ka jāpadomā ir, kā tur...
V.: Bet runājot par ķīlu, es tomēr gribu tam 1278. pievērst uzmanību, definīcijai. Turpat 

iznāk tomēr, ka tā ir ķīla. Beigās ir rakstīts, uz kuras pamata šī lieta nodrošina kreditoram 
viņa prasījumu tādā kārtā, ka viņš var no tās dabūt šā prasījuma samaksu. Ja tā burtiski 
tulko, viņš no tās naudas var dabūt samaksu. Bet, redzi, ir tas pants, kas runā, ka ieķīlāta 
lieta pāriet tā īpašumā – nav spēkā! Tas atkal it kā izslēdz, ka šī pati nauda varētu tieši 
pāriet rokās. Lūk, tā.

G.: Labi, jā. Es vēl padomāšu. Ja kas, es tev vēl piezvanīšu tad.
Tālāk Vešņikova jautā Gūtupam, vai pie viņa bija viņas kolēģe (Dina Meistere), kurai 

bija nepieciešama palīdzība.
Gūtups saka, ka viņa bija atnākusi. Viņi parunāja un pārrunāja tālāku darbību.
Vešņikova precizē, vai Gūtups nodarbosies ar viņas kolēģes lietu.
Gūtups saka, ka viņš tikko kā viņu ir uzklausījis. Bet viņš grib pats izlasīt visus do-

kumentus. Saka, ka visi tiesneši pašlaik ir atvaļinājumā, tai skaitā arī tas, kurš viņas lietu 
izskata. Viņš izlasīs visus dokumentus, parunās ar kolēģi un tad strādās.

Vešņikova saka, ka no nākamā gada viņai pēc likuma ir jāiet pensijā. Saka, ka 
atvaļinājuma laikā nonāca pie domas, ka viņa var arī nestrādāt.

Gūtups pateicas Vešņikovai.

05.08.1999. Ienākošais. Gūtups – Alliņam.

G.: Alvi! Es te „Dienā” skatos – nu ir tāds Birkava viedoklis par Satversmes tiesas 
likvidāciju. Vai tu skatījies „Dienu”?

A.: Vēl ne.
G.: Nu paskaties. Tur noteikti kādā brīdī kāds no žurnālistiem man piezvanīs. Tā ka no-

teikti cel telefonu. Ja tas būs šorīt, tad noteikti cel telefonu, jautā uzvārdu... Saki, ka esmu 
atvaļinājumā, bet tūlīt, tūlīt atgriezīšos. Un ka tas būs nākamajā nedēļā. Saki, ka es pats 
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noteikti piezvanīšu un arī izteikšu savu viedokli. Ja?
A.: Labi.
G.: Tāpēc, ka man ir tāds pats viedoklis, kā tam vajag. Bet to manā vietā nav jāsaka! 

Vienkārši pieņem zināšanai! Ja viņi zvana, tad vajag pajautāt... Nu tu taču zini mūsu stilu 
– kas zvana, telefons, jautājumi... Un ja par to, tad „jā, mēs informēsim. Viņš būs pirmdien. 
Viņš noteikti jums atzvanīs”. Bet, ja kāds grib ļoti steidzami, tad paņem visus telefonus. Es 
tad pats varbūt atzvanīšu. Pazvani man, un es pats...

A.: Labi.
G.: Davai!

Ienākošais. Gūtups – Kalviņam.

G.: Jāpiezvana Simakovas kundzei... Tu zini, kas ir Simakova?
K.: Nezinu.
G.: Nu kā tu nezini? Jāzina! Tā ir Apgabaltiesas kancelejas priekšsēdētāja. Inta. 

Un manā vārdā pajautā, kad tagad darbā būs priekšnieks. Viņš ir atvaļinājumā, 
bet viņš kaut kad reizi nedēļā atnāk izdalīt lietas. Piezvani un pajautā, bet pēc tam 
man atzvani. Viņa pret mums ļoti labi izturas. Mēs viņu nekad neaizmirstam viņas 
dzimšanas dienās, vārda dienās... Piezvani un pēc tam atzvani man!

Ienākošais. Gūtups – Kalviņam.

G.: Tu man zvanīji?
K.: Jā, es tikko kā zvanīju. Tā! Zāģeris būs atvaļinājumā līdz divdesmit trešajam. Bet 

parādīsies viņš kaut kad pēc sešpadsmitā.
G.: Nu skaidrs. Tad tu Zigim saki! Mēs te vienu lietu kūrējam. Bet tur, ticamāk, bez 

viņa diez vai varēs... Tad man pašam būs jāiet.

Gūtups – Kastiņam.

K.: Nu ko mēs tad darām?
G.: Pagaidām paturi pie sevis.
K.: Viņi ir uztraukti, ka pati rūpnīca līdz tam neiesniedza... Līdz viņiem.
G.: Jā, bet, zini... Nu es būšu pirmdien. Tad es mēģināšu tikt galā uz vietas.

K.: Nu vienīgais, ja viņi paši iesniegs, tad vienkārši būs jānozīmē tas pats tiesnesis, kas 
skatīs.

G.: Tāpēc es domāju, ka bez viņa tur neviens neko nenozīmēs. To viņš tā ir stingri no-
teicis. Tā ka, ja Raimonds piezvana, saki, ka es būšu pirmdien un tad vēlreiz...

K.: Es teikšu, ka darbs notiek.
G.: Nē! Nu es jau viņam vakar skaidroju: kā tur tiek sadalītas lietas un kas tur ir. 

Sešpadsmitais – kas tā ir par dienu?
K.: Pirmdiena.
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G.: Nu tad tiešām. Tiešām!
K.: Un es saprotu, ka faktiski neviena no tiesnešiem nav. Ir Buivide, ir Gavare...
G.: Un Zvaigznekalna.
K.: Faktiski neviena tur vairs nav.
G.: Labi! Tad tā arī pasaki: ka pirmdien būs tas priekšnieks un es iešu un... Vakar es 

viņam to jau teicu. Labi! Vēl kaut kas, Zigi?
K.: Nē, vairāk nekas.

Ienākošais. Gundara Ulmaņa privātsekretāre – jautā Gūtupu. 

Ulmanis gribētu parunāt ar Gūtupu.
Alliņš atbild, ka Gūtups būs tikai pirmdien. Bet viņš var nodot Gūtupam informāciju.
Sekretāre lūdz paziņot Gūtupam prezidenta telefona numuru, lai Gūtups varētu ar viņu 

sazvanīties. 

06.08.1999. Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Es sazvanījos ar Zāģeri. Viņš būs 10:30. Un tad es viņam visu izstāstīšu... Mēs tā 
vienojāmies. Viņš pašlaik brokasto. Tu būsi uz vietas?

K.: Es būšu uz vietas.
G.: Jā! Es tad viņam 10:30 zvanīšu un pēc tam atzvanīšu tev. Tagad tā! Tur ir tā Finanšu 

departamenta atzinums par lauksaimniecības iekārtu rūpnīcu. Ja?
K.: Jā. Atzinums par maksātnespēju.
G.: Jā. Un tur jau ir sagatavots administrators? Viss tur... Ja? Kā tur ir?
K.: Nu administrators... Par to viņš man neko neteica.
G.: Tu zini, tu vari ar to Raimondu sazvanīties un pajautāt uzvārdu un viss... Kā tur 

izskatās. Ja?
K.: Jā. Es tā sapratu, ka Gavare arī tagad izskata šīs maksātnespējas lietas.
G.: Nu mēs varētu palūgt arī Ligitai, lai atdotu. Pareizi? Bet tu noskaidro, ko tur... Lai 

mums atkal nesanāktu kaut kāds pods.
K.: Jā, es noteikti noskaidrošu.
G.: Tad man piezvani!
K.: Jā, līdz 10:30 piezvanīšu.
G.: Davai!

09.08.1999. Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

G.: Ko tu gribēji?
R.: Es gribēju uzzināt, vai tev izdevās izlasīt un ko tu vispār domā par Perepjolkina 

lietu?
G.: Tu zini, pieķeršos šonedēļ. Sākšu visu lasīt un... Pagaidi! Bet tā Perepjolkina lieta 



148

palika pie manis vai pie kāda no manējiem?...
R.: Toreiz es tev iedevu un lūdzu, lai tu pats paskaties, kā tev pašam... Vai arī tu pats 

varētu vai caur Ersenu Kalviņu izlaist.
G.: Ā! Laikam tā bija pie Ersena. Zini, man šodien lieta... Es eju gatavoties. Zini, tad es 

izjautāšu Kalviņu un paņemšu pats paskatīties.
R.: Lai mēs to stratēģiju... Jāsaprot, un lai varam runāt ar šamo par honorāriem.
G.: Nu jā. Un vēl par vienu citu tēmu gribēju tev jautāt. Nu tu jau par to... Lai likvidētu 

to Satversmes tiesu?
R.: Jā, es jau zvanīju Sarmītei Ēlertei. Viņai ir jāatzvana. Bet, redzi, tur tā vājprātīgā 

sabiedriskā doma. Un neviens jau nesaprot... Neviens nepieiet šai lietai no juridiskās pus-
es. It kā ārkārtīgi demokrātiskā institūcija tiktu likvidēta. (Gūtups smejas.) Bet tas, ka tā 
ir bezjēdzīga un absurda – neviens to nesaprot. Tiem, kas tajā murgā nav bijuši, ir grūti to 
saprast.

G.: Jā, jā! Tieši tā. Tieši tā. Un tur visi, zini... Un atļaujas... Vēl pirms lietas! Tieši Pauls 
savu negatīvo attieksmi... Un pēc tam!

R.: Tieši tā! Es Sarmītei teicu, ka... Man tagad tādā pašā veidā bija Perepjolkina lieta. 
Čepāne jau pirms lietas izstāstīja studentiem, kāds būs lēmums. Tas taču ir absurds!

G.: Nu jā. Un tas nav vienīgais gadījums. Un arī pēc lietas tiek sniegti dažādi morāli 
komentāri, kuru nav lēmumā, bet kuri tā... Nu tas vispār ir kaut kāds nonsenss!

R.: Čepāne atkal mani publiski aizsūtīja mācīties. To kaut kur „Dienas Biznesā” 
uzrakstīja, ka jāiet mācīties un ka es nevaru... Nesaprotu lietas un tā...

G.: Nu tas vispār ir nonsenss, zini. Nu labi! To mēs varam vēl kaut kad garāmejot ap-
spriest. Es, zini, šajā ziņā piekrītu Valda Birkava viedoklim.

R.: Bet kas tā ir par grāmatu, ko raksti? Avīzēs raksta.
G.: Es tur par pierādījumiem... Kaut kas taču jādara! (Smejas.)
R.: Ko vēl atvaļinājumā darīt?!
G.: Nu jā! (Smejas.)
R.: Labi.
G.: Davai.

Ienākošais. Valdis Birkāns – Gūtupam 

G.: Valdi, sveiks! Kāpēc es Tev zvanu? Divas minūtes tev atņemšu. Šorīt, zini, 
sazvanījos ar Radziņu. Nu par to pašu tēmu... Par to Satversmes tiesu. Mēs gribējām 
divos vārdos tev pateikt, ka mēs tev pilnīgi piekrītam. Mēs zinām, kas tur ir... Kā tur 
notiek. Tavs uzdevums – izdomāt, kā mūs var piesaistīt. (Smejas.)

B.: Redzi! Mazlietiņ Andris ātri izlec ārā ar to, ko viņš tur pateica, man liekas, 
Muciņam. Un viņš pēc tam, protams, aizgāja. Tāpēc man liekas, ka to vajadzēja 
nomenedžēt pavisam citādi. Vajadzēja sākt runāt par ārkārtīgi vāju Satversmes 
uzraudzību. Un par ārkārtēju neefektivitāti.

G.: Nu piekrītu, jā!
B.: Par to, ka pilsoņi netiek pieņemti... Ka tiesām nav tiesību iniciēt Satversmes 

uzraudzības jautājumus. Un es jau redzu visus tos Satversmes tiesas instrumentus 
kā tādus, kas var palīdzēt savest kārtībā visu tieslietu sistēmu. Tikai tie savā laikā ir 
labāki, to, kas bija iekšā, izskaloja... Pats Endziņš... Tas likums.
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G.: Nu jā... Nu jā: negribētos, lai nevajadzētu strādāt. (Smejas.)
B.: Un tāpēc tagad jebkurā gadījumā... Vienalga, kā visa šī diskusija beigsies, bet 

drukāt vīri dabūs melnās miesās. Es piebāzīšu likumu pilnā mērā! Gadījumam, ja 
tomēr būs tā, ka pretosies likvidācijai. Tā ka... Paldies par atbalstu! Tev varbūt ir 
kādas idejas?

G.: Nē, nu vienkārši, lai tu zinātu! Gadījumā, ja tu tur rīkosies... Kaut kādas 
sanāksmes vai kaut kas ar žurnālistiem...

B.: Jūs arī būsiet gatavi, ja?
G.: Es domāju, ka mēs ar Egilu arī būsim gatavi, jā. Jā! Jā, jā.
B. Labi! Labi.
G.: Un es domāju, ka diezin vai būsim vienīgie.
B.: Nē, nē! Diezgan daudz tādu... Nu es jau tagad palaidīšu darbā juristu. Lev-

its atnāks ar rakstu. Tāpēc, ka Levits principā arī atbalsta Satversmes uzraudzības 
nostiprināšanu. Tāpēc, ka viņš jau sen jūt nepatiku pret Endziņu. (Smejas.)

G.: Jā. Un vakar es kaut kā paskatījos televizoru... Zini, kad viņš atļāvās pateikt, 
kas viņam zvanīja... Zini, tas ir kaut kā nepieņemami... Un tādā formā! Viņš tur 
pieminēja, ka viņam zvanīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Krištopans... Redzi, 
kaut kā... Tas liecina par to, ka cilvēks nemāk uzvesties. Tāpēc, ka šajā valstī neviens 
nav bez grēka. Katram kaut kas ir, un katrs kaut ko runājis, un kaut kur gājis... 
Ja? Bet neviens nekad... Nu, labi, negribi ņemt vērā un neņem! Bet nesāc pēc tam 
kaut kā... Un vēl mani tracina... Nu, man ir dziļāki motīvi, kurus es varu... Bet mani 
tracina tas, ka viedoklis tiek izpausts pat pirms tiesas!

B.: Jā, viņi pat sāk politizēties.
G.: Čepānes kundze atļaujas studentiem... Radziņš tajā pašā reizē stāstīja, kā viņa 

studentiem nedēļu pirms lēmuma jau deklarē lēmumu. (Smejas.) Tas šķiet kaut kā...
B.: Jā, diezgan...
G.: Nu, lūk! Negribēju tevi ilgi atraut no darba.
B.: Labi! Paldies!

Ienākošais. Gundars Ulmanis – Gūtupam.

U. Labdien, Gūtupa kungs! Vasaras otrajā pusē. Kā jūtaties?
G.: Nu es tā... It kā bija atvaļinājums, it kā nebija.
U.: Nu tādas personas taču neņem atvaļinājumu!
G.: Nu jā.
U.: Tāpat kā man nav atvaļinājuma. It kā bez darba, it kā atvaļinājums, it kā nekas, bet 

tomēr!... Tagad es gribēju atgriezties pie tās personiskās lietas – par tiem amerikāņiem un 
to Justu.

G.: Jā! Mēs varam, prezidenta kungs, piektdien satikties? Es vienkārši paskatīšos 
kalendārā, kā man tur... Ja tas ir iespējams, piektdien. Man vienkārši kaut kā sakrīt... Es it 
kā no šodienas pilnībā esmu atgriezies no atvaļinājuma.

U.: Tad piektdien! Kas mums ir piektdien...
G.: Labāk dienas pirmajā pusē, prezident.
U.: Jā, pirmajā dienas pusē labāk. Nu cikos? Pabrokastosim mājās? (Gūtups smejas.) 

Es zinu, ka jums ir grūti ar līdzekļiem. (Smejas.) Pabrokastosim un... Nu kādos vienpad-
smitos?
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G.: Jā, varam vienpadsmitos. Jā. Bet kā? Es varu aiziet pie jums. Vai kā jūs gribat?
U.: Nē! Man tur ir šausmīgs bardaks. Pie manis vēl nevar nākt.
G.: Tad jūs atnāksiet pie manis, ja?
U.: Jā. Kur tas bija?
G.: Skolas. Pirmajā stāvā.
U.: Tur visi tie spiegi tiek uzņemti?
G.: Nu vairs nav pamata. (Smejas.)
U.: Skolas. Piektdien vienpadsmitos es atnākšu uz īsu sarunu.
G.: Labi! Sarunāts.

Ienākošais. Lilita Gabore – jautā Gūtupu.

Alliņš saka, ka Gūtups nesen izgājis no biroja. Gabore lūdz, lai Gūtups viņai 
pārzvana.

Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gabore: Klausies! Es piektdien satiku to no tava biroja... Kastiņu. Par to Rīgas domes 
Finanšu departamenta iesniegumu. Es kategoriskā tonī prasu: nenokavējiet iesnieguma 
iesniegšanas dienu uz administratoru. Tāpēc, ka citādi es neko neizdarīšu. Es otrajā dienā 
atcelšu administratoru.

G.: Kad tas ir?
Gabore: Nu, rīt viņš tiek... Vispār piezvani man uz parasto telefonu... Uz mobilo! Ja?
G.: Jā, labi.

10.08.1999. Ienākošais. Andis Būvmanis – Gūtupam.

G.: Zini, viens tāds neliels jautājums! Es uzreiz teikšu, ka es tevi ļoti labi pazīstu 
un negribu nemaz iejaukties... Pie manis te atnāca Rīgas domes Finanšu departamenta 
priekšnieks...

B.: Krūmiņš, ja?
G.: Nu tu taču zini to riņķadanci. Viņš saka: „Vai nevar atrast kādu kompromisu?” Es 

teicu... Nu un viņš man pāris vārdos pastāstīja, kas tur ir. Es teicu: „Bet kāda būs Andra 
interese?” Viņš saka: „Nu mēs tad varētu sadarboties un tā tālāk... Varbūt var kādu kompro-
misu – puse uz pusi.” Vai Krūmiņš var tev piezvanīt? Es nezinu... Tu mani saproti pareizi! 
Tu zini manu attieksmi pret tevi. Es te nekādā veidā negribu... Bet, ja mani lūgs kaut ko 
nodot, tad es... Es varu tikai tev – nodot to tev. Vai tu vēlies ar viņiem runāt... Nu sadarbības 
iespējas tur jau ir! Tā vai tā. Tu padomā, kā tev labāk: „Vai zīle rokās, vai mednis kokā.” 
(Smejas.) Un saki, un tad es...

B.: Nu zini!... līdz tam... Man burtiski pirms pusstundas piezvanīja no Zemgales izpild-
direkcijas... Tur viens jurists. Un teica, ka Krūmiņš gribētu ar mani... Un Krūmiņam jau 
zvanīju pirms desmit minūtēm.

G.: Ā! Parunāji ar viņu?
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B.: Nu es viņam apsolīju rīt piezvanīt. Teicu, ka es šodien padomāšu.
G.: Nu labi. Tad viss. Viņš acīmredzot tad paralēli... Labi, Andi! Davai! Nu tad dari, kā 

izlemsi! To saproti, man vienkārši Krūmiņam... mēs esam labi pazīstami!... Es tikai tāpēc 
atļāvos...

B.: Viņš ir normāls džeks?
G.: Viņš ir normāls džeks, Es ar viņu ilgi strādāju un tā tālāk...
B.: Redzi, es ar to izpilddirektoru – Kosīti – runāju pirms diviem mēnešiem. Mums arī 

bija tāda saruna: „Davai, vienosimies! – Davai...” Bet pēc divām dienām viņš teica: „Ej 
tu!...” Viņš man pateica. Un viss!

G.: Nu, Kosīti es pazīstu tikai pēc vārda. Bet Raimondu Krūmiņu es zinu, jā. Tas vecis 
nav tāds. Nu, tu pats padomā, kā... Ja?

B.: Jā. Labi, paldies!
G.: Davai, davai.

11.08.1999. Ienākošais. Juris Lindgrēns – Gūtupam.

Lindgrēns gribētu uz pāris minūtēm satikt Gūtupu. Gūtups saka, ka šodien tas 
nav iespējams, jo viņam šodien ir smaga diena. Lūdz Lindgrēnu piezvanīt viņam rīt 
pēcpusdienā. 

L.: Tas ir tāds diezgan steidzams jautājums un es vienkārši gribēju piedāvāt... Un 
parunāt!

G.: Nu, davai rīt, vecais!
L.: Varbūt iedosi man savu mobilo? Ļausi man piezvanīt? Es viņu zinu, es vienkārši 

nezvanu. (Smejas.)
G.: Ā! Tu gribi to izstāstīt?
L.: Nē. Es gribu vienkārši parunāt... Tāpēc, ka es aptuveni pazīstu to pirmo, kas 

paredzēts. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā Lielais vienkārši nesaprot, ka es varu 
būt ne sliktākais no viņa cilvēkiem.

G.: Bet kas paredzēts, saki?
L.: Inta.
G. Ā! Paklausies! Es domāju tā... Es taisos šajā nedēļā tikties. Tāpēc, ka tur... es 

domāju, ka tas vēl nav beidzamais.
L.: Es domāju, jā. Bet redzi... Saproti, es esmu neitrāls! Es nevaru būt viņa labākais 

cilvēks, jo esmu speciālists!
G.: Tad sarunāsim tā: es šonedēļ mēģināšu ar viņu satikties, uzzināt konkrēti... 

Lai man arī neizveidotos tukša saruna! Sarunājam tā? Ceturtdien pēcpusdienā es 
mēģināšu ar viņu satikties.

L.: To, ko es Tev teicu, tu vari teikt uzreiz. Pilnīgi droši! Es esmu un būšu pateicīgs 
jebkurā gadījumā gan tev, gan viņam! Nekādu problēmu!

G.: Sapratu. Labi!
L.: Un turklāt esmu pietiekami liels speciālists, lai to varētu darīt.
G.: Jā, man nav jautājumu. Labi! Zini, sarunājam tā: es vienalga vēlos ar viņu 

vēlreiz tikties... tāpēc, ka man te pienāk visāda informācija, bet es... Es pa telefonu 
negribu...

L.: Loģiski, loģiski!
G.: Davai!
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L.: Tad kad man tev labāk piezvanīt?
G.: Es domāju, ka ceturtdien pēcpusdienā.
L.: Labi! Noteikti.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklausies! Mēs varbūt varam vienoties par tikšanos?
G.: Kur tu tagad esi?
Š.: Esmu pilsētā, pie Gaisa tilta.
G.: Nu tad varam... Kā brauc, tā uzreiz!
Š.: Uzreiz tagad, ja?
G.: Jā.
Š.: Bet es uzreiz braucu pie tevis, ja? Līdz pusvieniem es būšu.
G.: Davai!

13.08.1999. Ienākošais. Gundars Ulmanis – Gūtupam.

Ulmanis lūdz pārcelt tikšanos no vienpadsmitiem uz divpadsmitiem. Gūtups piekrīt. 
Divpadsmitos Ulmanis būs pie Gūtupa.

Izejošais. Gūtups – Valdim Ginderam.

Pirms tam Gindera sekretāre meklēja Gūtupu.
G.: Nu mums slēdziens ir gatavs!
Ginders: Gatavs, ja? Tas ir viens. Bet es jums zvanīju arī cita iemesla dēļ. Kārtējā... 

Kārtējā... Nu kā teikt? Nezinu...
G.: „Neatkarīgā avīze”...
Ginders: Kārtējā „Neatkarīgā”, jā. Šķēles oponentu kompānija darbojas un mani iz-

manto. Un tā tālāk... Man šodien bija saruna ar „Neatkarīgo”... Tādas sarunas mums nebija 
bijis! Un viennozīmīgi! Un sniedzam atsaukumu. Es gribēju parunāt ar pašu Šķēles kungu, 
jo es ar viņu tikos agrāk. Un tā kārtējā... Nu kā teikt? Kur izmantoja manu vārdu... Un es 
pat nezinu... Viņi ko teica? Ka viņi rīt sniegs atsaukumu. Nu labi! Bet tas atsaukums būs 
kaut kādā piektajā, sestajā vai kādā vēl nebūt lappusē maziem burtiņiem. Viennozīmīgi! 
Un mēs nolēmām iet uz radio... Un, ja tas atsaukums tiešām būs tādiem maziem burtiņiem, 
tad izmantosim arī „Dienu”. Nu vienkārši negodīgi!

G.: Nu jā! Tāpēc, ka tā ir tāda nomelnojoša.
Ginders: Un ja kaut kas būs... Tad mēs lūgsim jums padomu, kā rīkoties tālāk.
G.: Labi, prezident! Tad sakiet... Man šis slēdziens gatavs. Tikko kā...
Ginders: Miļūnes kundze jums piezvanīs!
G.: Nu lai viņa man piezvana.
Ginders: Un tad runāsim tālāk. Ja?
G.: Nu jā! Un es nezinu... Par honorāra nosacījumiem... Jums tur laikam ir zināma 

prakse – tādiem līgumiem. Nu pie šīs prakses arī jāpieturas.
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Ginders: Jā! Miļūnes kundze visu zina.
G.: Labi!

Izejošais. Gūtups – Tomam Tsopasam.

G.: Labdien vēlreiz! Es atvainojos, ka nevarēju... Pie manis bija bijušais Latvijas pre-
zidents.

T.: Tas nekas! Es gribēju jums teikt, ka ar kurjeru aizsūtīju jums kopiju...
G.: 25. augusta!
T.: Jā, tā kopiju...
G.: Jā, jā, es zinu. Es jau šos dokumentus turu rokās.
T.: Un kas jādara, lai jūs mūs tur pārstāvētu? Pilnvara? Vai kaut ko jādara?
G.: Nē, nē. Tā nav pilnvara... To visu mēs nākamnedēļ pārrunāsim. Man ir orderis, kā 

advokātam. Un kādam no puišiem būs pilnvara. To mēs tehniski atrisināsim. Vienīgais, es 
nezinu... tā nauda ir pārskaitīta vai nē?

T.: Kāda?
G.: Nu par to lietu, kuru... Par jauno lietu!
T.: Manuprāt, pārskaitīta, jā.
G.: Nu to es pārbaudīšu.
T.: Pārbaudiet! Ja nē, tad mēs pacelsim šo jautājumu. Cik man zināms, viss tika 

pārskaitīts atbilstoši līgumam.
G.: Labi... Tad sarunāts: pirmdien – otrdien sazvanīsimies. Paldies, es saņēmu. Domāšu.
T.: Labi. Uz redzēšanos.

Izejošais. Gūtups – Ievai Miljonei.

G.: Nu, kā man rīkoties? Es varētu tad aizsūtīt šo slēdzienu un līguma projektu.
M.: Ko nozīmē aizsūtīt? Ar kādu cilvēku?
G.: Nu jā!
M.: Jā, ļoti labi!
G.: Paklausies, bet par to summu... Nu es nezinu... Tad kā?
M.: Nu, kā tu uzrakstīsi, tā arī būs!
G.: Ja? Tad tā, kā mēs tur runājām?
M.: Nu jā! Tā aptuveni arī ir labi.
G.: Jā, labi!
M.: Sarunāts, ja? Paklausies! Bet ar manu šefu sazvanījāties?
G.: Jā. Viss kārtībā.
M.: Skaidrs. Viņš ļoti meklēja.
G.: Līdz cikiem tad tu būsi?
M.: Līdz pusčetriem noteikti.
G.: Tad es tūlīt ierakstīšu šīs liecības, sarunāšu ar savu palīgu Endiju. Un tad viņš Tev 

piezvanīs un ar mašīnu visu aizvedīs.
M.: Labi, sarunāts. Gaidu! Paldies, Arni!
G.: Davai!
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Ienākošais. Ivars Mazākais – Gūtupam.

M.: Man te ir tāda lieta... Neliels saimniecisks strīds – „Ventspils nafta” pret „Latvu”. 
140 tūkstoši latu. Pirmajā instancē. Tiesnese Zvaigznekalna. Pazīstams uzvārds.

G.: Jā... Tu gribi, lai es tev kaut kā palīdzu, ja?
M.: Nu... es nezinu. Vajadzētu parunāt.
G.: Jā. Un kad tā lieta?
M.: Pirmajā bija nozīmēta tiesa. Bet, tā kā mēs piesaistījām Privatizācijas aģentūru kā 

līdzatbildētāju, atlikta uz divdesmit sesto. Advokāts Romualds Vonsovičs. Arī, es domāju, 
diezgan pazīstams?

G.: Jā, jā. Nu, pirmdien tu varētu? Kā?
M.: Cikos pirmdien? Vai nu līdz desmitiem vai pēc divpadsmitiem.
G.: Bet 9:30 ir normāli priekš tevis? Vai par vēlu?
M.: Nu, 9:15. man jāaiziet no tevis 9:45, jo desmitos man te sākas sanāksme.
G.: Bet ja divos?
M.: Divos varam, jā.
G.: Labi, Ivar! Tikai paņem līdzi papīrus!
M.: Jā, bet... Papīrus es varbūt nedabūšu. Bet varbūt arī dabūšu. Mana advokāte Māra 

Zepa vienkārši ir atvaļinājumā.
G.: Nē, nu tu tagad dod komandu, lai sagatavo! Citādi, kas būs? Prasības pieteikums... 

viss pēc hronoloģijas. Lai viņa atnāk no atvaļinājuma un to sagatavo!
M.: Nu labi! Es pacentīšos, lai man būtu maksimāli daudz. Un tad divos. Es vismaz 

īsi izstāstīšu fabulu... Tāpēc, ka šis jautājums ir mazliet politisks. Mazliet sarežģīts. No 
kaut kurienes Lembergs pēkšņi... Pēc trīs klusēšanas gadiem izvirzīja kaut kādu muļķīgu 
prasību.

G.: Jā, jā... Davai!

Ienākošais. Juris Lindgrēns – Gūtupam.

G.: Nu, es vēl nezinu, Jurka! Man vienkārši daudz darba. Nu mazliet... Kaut kur 
pirmdien, otrdien.

L.: Nu tu saproti, tur viss jau notiek.
G.: Nu es neesmu finanšu ministrs, saproti! (Smejas.) Man taču pašam arī kaut 

kas ir jādara. Nu es vēl piezvanīšu... Es tev pats piezvanīšu! Es šodien zvanīšu un 
domāju, ka tev piezvanīšu pirmdien. Ja?

L.: Man šausmīgi vajag. Saproti?
G.: Jā, zinu, jā. Bez tevis man ir vēl astoņi CV... Ja teikšu pavisam atklāti... Uz šo 

amatu. Un visiem vajag šausmīgi. Tici man! Ja? Astoņus CV man atnesa uz Mottes 
vietu! Un visi man, tāpat kā tu, „brauc virsū”, un saka „tikai man un nevienam ci-
tam”. Saproti? Nu tāda tā situācija, Jurka! Es vēl padomāšu un apsvēršu. Es vēl ne-
zinu... varbūt vispār no šiem astoņiem neviens tur netiks. Vīri izlems savādāk, un viss. 
Saproti? Tāda tā situācija! Bet tev es noteikti nākamnedēļ piezvanīšu. Ja?

L.: Nu esi tik laipns.
G.: Davai!
L.: Atvaino.
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16.08.1999. Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

G.: Paklausies, mēs nevaram... Kā Tev šodien divpadsmitos?
Gūtups: Zini, es 10:30 eju pie zobārsta. Varbūt varam šodien, bet tad tev ir jāpiezvana, 

vai esmu atgriezies... nu tu man piezvani!
G.: Tad es tev piezvanīšu! Ja varam. Ja nē, tad paliek rīt no rīta. Bet varbūt... tāpēc, ka 

man sanāksme beidzas kaut kur pēc vienpadsmitiem un varbūt tad! Tad es tev ap divpad-
smitiem piezvanīšu!

Gūtups: Tu runā par rītdienu?
G.: Nē, nē! Tas ir, ja tu šodien vari!
Gūtups: Jā, noteikti man piezvani.
G.: Bet ja nē, tad rīt. Labi?
Gūtups: Jā, jā. Labi. Un, ja es atgriežos, līdz cikiem tev ir laiks? Ja no divpadsmitiem?
G.: Nu tad... Man jau divos jāatgriežas.
Gūtups: Ā! Nu tad mums ir pietiekami daudz laika. Paklausies! Pirms nāc, noteikti 

piezvani. Un es, tikko kā atgriežos, arī tev piezvanīšu.
G.: Labi! Sarunāts.

Ienākošais. Sekretāre no „Parex bankas” – ar Ersenu.

Sekretāre jautā, vai Karļina kungs var runāt ar Gūtupa kungu.
Kalviņš atbild, ka Gūtupa pašlaik nav uz vietas. Viņš būs pēc stundas.
Sekretāre lūdz pateikt Gūtupam par Karļina zvanu.
Kalviņš viņam pasaka.

Ienākošais. Ieva Miljone – Gūtupam.

M.: Es patiešām nesapratu! Tu tajā noslēgumā neatbildēji man pašu galveno. Ko mums 
tagad viņiem atbildēt? Vai arī mēs to papildināsim... Nu, tā kā uzrakstīts!...

G.: Jā, tā kā uzrakstīts: ko apstrīdēt.
M.: Nu pagaidi, pagaidi. Mēs viņiem pašlaik piedāvājam noslēgt līgumu... Bauskas 

sakarā. Tāpēc, ka mēs nevaram atteikties no pirkuma. Un atsakāmies... atsakāmies...
G.: No pārējām stacijām. Jā.
M.: Pagaidi! Mēs atsakāmies arī noslēgt šo papildu vienošanos, pieņemot zināšanai... 

Ko?
G.: Nav uzceltas.
M.: Tās nav uzceltas... Līdz ar to šis 1996.gadā noslēgtais līgums zaudē spēku, un mēs 

viņiem ierosinām noslēgt jaunu pirkuma līgumu.
G.: Jā. Tāpēc, ka nosacījumi netika īstenoti un ar to tie zaudēja spēku... Jā.
M.: Skaidrs! Labi, paldies!
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Izejošais. Endijs – Paulam Guziņam.

Endijs ziņo, ka Gūtups atgriezās birojā un ka gaida Guziņu.
Guziņš atnāks pie Gūtupa divpadsmitos.

17.08.1999. Ienākošais. Ieva Miljone – Gūtupam.

 M.: Man ir ļoti spēcīga vēlēšanās... Un tā ir ne tikai man... Un Ginteram būs mierīgāk... 
Atsūtīt Tev šo atbildes vēstules projektu „Windavam”, ko es sagatavoju.

G.: Atsūti man, jā.
M.: Un tad tu atbildi... Vai piekrīti vai nepiekrīti... To mēs varēsim pa telefonu apspri-

est.
G.: Kam piekrītu – nepiekrītu?
M.: Nu, vai Tev manis sagatavotā atbilde šķitīs pieņemama!
G.: Labi, jā! Es Tev piezvanīšu tikko kā būšu izlasījis.
M.: Labi, sarunāts!

Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups saka, ka viņš jau ir atbrīvojies un tagad var tikties ar Guziņu.
Guziņš drīz pie viņa ienāks.

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Šeptenis vēlētos satikties ar Gūtupu. Jautā, kad Gūtups viņu varētu pieņemt.
Sarunā tikties rīt četros.

18.08.1999. Izejošais. Kastiņš – izziņu birojam.

Lūdz pateikt Bimbītes ambulances telefonu.

Izejošais. Kastiņš – dakterei Stibiņai (ambulance)

Kastiņš saka, ka viņam jāatver slimības lapa.
Daktere Stibiņa smejas. Pēc tam jautā Kastiņam, no kura datuma slimības lapa 

vajadzīga.
K: No rītdienas. Bet man tā vajadzīga šodien... Nu tad atver no šodienas!
S.: Nu tad es atvēršu no šodienas...
K.: Un atved mājās, lūdzu. Labi?
S.: Labi. Un diagnoze?
K.: Tur neko nevajag rakstīt!
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S.: Ā! Jā. Tur nevajag rakstīt. Kartiņā ierakstīšu. Labi. Viss kārtībā. Paņemšu.

Izejošais. Endijs – ar Valliju Ulmini.

U.: Ar nepacietību gaidu no jums informāciju. Mēs divatā zvanījām... Un bijām 
pārsteigti, kāpēc tik ilgi... Varbūt jūs bijāt citā procesā?

E.: Nē, nē. Tur biju. Vienkārši bija ilgi jāgaida, kamēr beidzās iepriekšējā lieta.
U.: Bet pats process taču nebija ilgs?
E.: Nebija, nebija ilgs. Bet šoreiz viss kārtībā!
U.: Nu tā kā plānots?
E.: Jā. Ar zināmiem „šķēršļiem”
U.: Kas tie bija par „šķēršļiem”?
E.: Nu kam bija jābūt kasācijas sūdzībā... Es tā sapratu mājienu... – „Kāpēc nekas ne-

tiek apstrīdēts pēc būtības?” Tikai viens pārkāpums. Un kas par to, ka tas bija... Un kas 
būtu citādi, ja jūs tur piedalītos. Nu tādā garā!

U.: Kas to teica? Buks – Vaivads?
E.: Nē, nē. To teica tiesnesis.
U.: Tiesnesis?! Jāsaka, tas mani pārsteidz.
E.: Un faktiski... Tā vai citādi, bet viņi sprieda ilgi un stūrgalvīgi – apmēram 20 minūtes. 

Un beigu beigās apmierināja apsūdzētāju.
U.: Un kas bija tiesas sastāvā?
E.: Tiesas sastāvā bija Saulīte, Zaķe un Druks–Jaunzemis. Druks–Jaunzemis nesen kā 

senātā. Viņš bija palātas tiesnesis.
U.: Bet datumu vēl nenozīmēja?
E.: Nē. Nu tagad apgabaltiesā...
U.: Jā, jā! Viņi atgriež izskatīšanai apelācijas instancē.
E.: Jā. Nu pagaidām viņi datumu... Vēl paies laiks.
U.: Jā, jā... Bet tas palika spēkā? Ka sprieduma izpilde apturēta?
E.: Nu jā. Tas nemainās. Tāpēc, ka spriedums atcelts...
U.: Labi!

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Š.: Es tā bez ilgiem ievadiem... Mums paliek spēkā?
G.: Jā, jā. Es jūs gaidu! Man te ir slēdziens... Mums tas ir gatavs. Es ar jums gribētu 

pārrunāt, kā darīt.
Š.: Varbūt jau esat atbrīvojies?
G.: Jā, jā! Es jūs jau gaidu.
Š.: Tas es tūlīt izbraucu.
G.: Jā, labi, labi.
Š.: Varbūt kādu minūti nokavēšu.
G.: Jā, jā. Es jūs jau gaidu.
Š.: Paldies.
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19.08.1999. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Paklausies, man nebeidzas tā saķeršanās Ziemeļu rajona tiesas dēļ. Tur kaut kā 
vajag...

G.: Jā, jā! Es ieplānošu.
K.: Tāpēc, ka mēs tur atkal saņēmām... Pašiem taču nekas nav zināms... Kaut kāds Vik-

manes spriedums atkal par to, ka mēs tur kaut ko darām nepareizi. Un tas ir šajā stadijā, 
kur iespējams kaut ko pārsūdzēt. Faktiski mēs sekojam notikumiem.

G.: Labi, labi! Es par to neesmu aizmirsis. Es ieplānošu. Man vienkārši pašlaik visādi... 
Uz galvas sakrituši darbi. Es to pieņēmu zināšanai!

K.: Nadežda pie tevis bija?
G.: Bija, bija. Jā. 
K.: Vai par kaut ko vienojāties?
G.: Mēs vienojāmies, jā. Mēs sarunājām, ka viņa sagatavos atbilstošu prasību.
K.: Šīs lietas apvienot, ja?
G.: Nu nē. Pagaidām atlikt. Bet par šo apvienošanu ir jādomā, kā to izdarīt.
K.: Bet kādi būs atlikšanas motīvi?
G.: Tie paši – ekspertīze... Nu kas tad cits? Man vienkārši... tas ir lielākā mērā 

organizācijas jautājums – šī savākšana vienās rokās. Te man ir jāpadomā, kā to izdarīt.
K.: Vienās un kādās rokās, ja?
G.: Nu, pašlaik tur ir!... It kā īstās... Es negribu tev pa telefonu viņu nosaukt. Pateikšu 

pašam visu. Un tad tur var visādi... Paklausies! Par šo Staba lietu. Tā kā pirmajā instancē 
viss noritēja labi, es tev palūgšu kādu daļu naudas. Es pacelšu šo līgumu... Tu zini to Staba 
lietu? 

K.: Es atceros, jā.
G.: Tur, man liekas, es pēc līguma tev kaut ko varu tagad prasīt. Ja?
K.: Nu vari, jā... Bet puse jau tur it kā bija samaksāta. Laikam.
G.: Nu es atradīšu šo līgumu. Es paskatīšos.
K.: Jā, paskaties. Es vēl jautāju tam Endijam, lai viņš paskatās to politisko lietu. Kaut 

kur ir jāintegrē. Ja? Un, teiksim, kur integrēt... Tās visas Ziemeļu tiesas... Varbūt tur var to 
„Charterhansu” un visu šo miskasti savākt kopā?

G.: Labi, labi! Jā.
K.: Varbūt tu tur paskaties. Lai viņš tur uzstājās. Un tad mēs ierakstīsim ciparu.
G.: To integrēt kādā līgumā?
K.: Jā! Nu es negribu, lai tas parādās kādā... Nu, ka šī ir tā lieta!
G.: Jā, jā... Labi! Un par to ostu... mēs taču tur senātā uzvarējām. Tad mums tagad ir 

jāprasa no ostas vadības. Pareizi?
K.: Jā! Vēl kas bija... Mēs ar viņiem vienojāmies, ka tu ar viņiem noslēgsi līgumu par 

5% no šīs lietas. Un, teiksim, pārpalikušo kādu... Es nezinu, cik tur! Mēs par kādiem trīs 
runājām... Vai cik tur kopā? Tad to, kas pārsniedz – to tad integrējam kādās mūsu lietās.

G.: Nu jā! Labi. Tad es par to padomāšu. Labi! Davai! Un tad es par to nopietni 
padomāšu, to...

K.: NU tur vēl tas „Latvenergo”! Kas ar to Kurzemes... ja?
G.: Jā, jā! Pagaidi, pagaidi! Tu domā 1,2?
K.: Jā, jā!
G.: Jā, jā. Par to mēs arī ar Natāliju runājām. Viņa man arī atnesīs visus papīrus. To 
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mēs pārrunāsim nākamnedēļ. Pirmdien, visticamāk... Pirmdien vai rīt... Jā, viņa rīt būs 
– deviņos.

K.: Nē, nē! Es tagad par citu lietu! Man tur varbūt būs gatavs tāds... Nu saistībā ar 
„Latvenergo” viens tāds... par nomaksu. No kuras, teiksim, perspektīvā var veidoties kāda 
tiesāšanās. Es gribētu pie tevis ienākt un parunāt par šo lietu.

G.: Labi, labi. Davai!
K.: Pirmdien vai kad mēs varam satikties?
G.: Jā. Bet tad piezvani man no rīta, un mēs vienosimies.
K.: Labi! Tad pagaidām laikam viss.
G.: Davai!

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Š.: Tur Kastiņa kungs...
G.: Jā, mēs pašlaik sēžam un runājam.
Š.: Es gribēju pajautāt: ja jums tur sarunas iet uz beigām... kā sarunājām... Ja es neesmu 

vajadzīgs, tad es...
G.: Es noteikti gribu jūs satikt tuvākajās dienās! Lai parunātu...
Š.: Sestdien es, visticamāk, uz neilgu laiku aizbraukšu...
G.: Un kad jūs atgriežaties?
Š.: Tad pēc nedēļas.
G.: Nu mēs varam rīt? Vai kā? Kā jūs domājiet?
Š.: Nezinu... Ja jūs, teiksim, pēc kādas pusstundas pabeigsiet, es arī šodien varētu uz 

brīdi iegriezties.
G.: Jā! Varbūt var, jā.
Š.: Tad varbūt jūs man piezvanīsiet?
G.: Jā. Varbūt vēlreiz pierakstīšu jūsu telefonu... Labi, es piezvanīšu!

Ienākošais. Sekretāre („Parex banka”) – Gūtupam.

S.: Es esmu Karļina sekretāre! Es gribētu noskaidrot ar jums rītdienas tikšanās laiku!
G.: Ziniet, man ir tāds priekšlikums... Mēs varētu apmēram 10:15, tajā pašā „Jever”, 

kur mēs sēdējām... Padzert kafiju. Ja?
S.: 10:15?
G.: Jā!
S.: Varbūt labāk 10:30?
G.: Jā, var arī 10:30.
S.: Vienu sekundīti! Es pārjautāšu Karļina kungam, vai viņam tā būs ērti.
G.: Labi, labi.

Valērijs Karļins – Gūtupam.

K.: Bet no rīta taču tur ir slēgts!
G.: No rīta slēgts?
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K.: Jā, jā. Desmitos, domāju, tur slēgts. Bet es varu noskaidrot. Bet viņi tur strādā 
vēlāk.

G.: Vai tad viņi nesāk desmitos, Karļina kungs?
K.: Es domāju, ka... Nu, ja var, es pārzvanīšu. Uzzināsim.
G.: Jā, labi.
K.: 10:30, tur. Ja būs problēmas, sekretāre jums piezvanīs.
G.: Labi.

Ienākošais. Valērija Karļina sekretāre – Gūtupam.

S.: Rīt 10:30!
G.: Jā. Turpat?
S.: Turpat „Jever”, jā.
G.: Labi. 

20.08.1999. Ienākošais. Aivis Einis– Gūtupam.

E.: Vai tu saņēmi tos papīrus?
G.: Saņēmu, jā. Bet es vēl nepaskatījos, kas tur ir.
E.: Nu labi!
G.: Jā, es vēl ne... Nesen tikai atbraucu. Kad tas bija? Otrdien?
E.: Jā, otrdien. Tur pirmajā lappusē uzreiz, kad nozīmēts. Droši vien desmitos no rīta.
G.: Labi, Aivi. Es pamēģināšu...
E.: Tad tu man zvani! Tāpēc, ka es, redz, pirmdien būšu Igaunijā. Ja tur kaut kas 

vajadzīgs, mēģināsim vienoties. Praktiski būs tā, kā mēs darījām iepriekš.
G.: Nu labi! Labi. Es padomāšu, kā tur darīt. Labi?
E.: Okei.
G.: Es negribu to vēl solīt par visiem simt punktiem... Es nezinu, kas tur ir atvaļinājumā 

un kas ne. Zini, kā...
E.: Nu, šis variants ir tikai, kā saka, lai nodrošinātos.
G.: Vai kaut kā atlikt šo jautājumu nevar? Nu vienkārši iegūt laiku.
E.: Varbūt var.
G.: Es nezinu... Kaut gan man arī gribas... Tāpēc, ka man, redzi, par tādām lietām ne-

gribas runāt... Bet es varu tikai pa telefonu. Bet par tādām lietām pa telefonu man nemaz 
negribas runāt. Saproti?

E.: Nu pareizi, jā.
G.: Tad sanāk nenopietni. Un man gandrīz gribas pajautāt, kas varētu atlikt šo 

jautājumu.
E.: Nu labi! Es piezvanīšu...
G.: Jā! Nu tad, zini, varētu šo visu nopietnāk sagatavot.
E.: Labi!
G.: Davai!
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23.08.1999. Izejošais. Endijs – ar Valērija Karļina sekretāru.

Endijs lūdz savienot ar Karļina kungu.
Sekretārs atbild, ka viņš vēl nav darbā.
Vēvers lūdz nodot Karļina kungam, ka ar viņu gribētu runāt Gūtupa kungs.
Sekretārs nodos.

Izejošais. Gūtups – Jurim Vinagam.

G.: Zini, kāpēc es tev zvanu? Mums pagājušajā nedēļā tur ar kungu bija tikšanās...
V.: Jā, jā... Viņš teica, jā.
G.: Viņš man lūdza, vai nevar to iesniegt vēl reizi... Apspriest šo jautājumu par 

mierizlīgumu.
V. Jā, jā...
G.: Nu vispār tie vīri ir ar mieru! Bet tad prasa, lai jūs palūgtu atlikt šo lietu sakarā ar 

iespējamām pārrunām par mierizlīguma noslēgšanu.
V.: Bet tur to mierizlīgumu ne tā kā vienpusēji mēs saņemam?
G.: Nē, nē.
V.: Nu tu saproti!
G.: Nu es saprotu, ka mierizlīgums – tas ir kompromiss.
V.: Bet tu atceries! Pagājušajā reizē viņi tur piedāvāja šo kompromisu... Kad es tev 

teicu... Nu to vienkārši vienos vārdos...
G.: Varbūt tu tad vari arī no savas puses? Savu variantu?
V.: Mēs taču viņiem jau piedāvājām. Un tad viņi arī teica: „Nē, mums galvenais ir 

Gūtups...” (Gūtups smejas.) Nu tiešām!
G.: Labi. Paklau!
V.: Bet tu zini to robežu, līdz kurai viņi gatavi iet? Viņi tev var to noskaidrot?
G.: Man pagaidām bija pārāk maz laika, lai ar visu šo jautājumu... Bet tā kā... Lai iegūtu 

laiku, uztaisiet šodien iesniegumu...
V.: Atlikt lietu?
G.: Nu jā! Bet tā arī rakstiet – ka sakarā ar iespējamām pārrunām par mierizlīgumu...
V.: Nē, nē! Es sapratu, jā.
G.: Es arī momentāli nevaru... Es tikai principā šodien tikos...
V.: Ā! Tu jau tikies ar viņiem?
G.: Nu jā! viņi ir ar mieru iet uz tādām sarunām. Bet pašlaik vairāk neko nevaru tev 

pateikt.
V.: Bet tās pārrunas mēs ar tevi vedīsim?
G.: Nu kā viņi tur nolems!
V.: Man būtu labāk, ja, pieņemsim, viņi tev dotu pilnvaru... Viņi teiks: „Lūk, tev 

minimālā robeža tāda un tāda...” Un tad mēs ar tevi tur nolemsim.
G.: Nu varam visādi. Bet tad dariet tā, lai mums nemin uz papēžiem... Tad tiesa... Mēs 

taču ejam pretim un ejam uz pārrunām. Bet jūs tad parūpējaties... Piedodiet, jūs šoreiz.
V.: Nu okei!
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G.: Tad tur savācas žurnālisti un visādi esošie... Lai nebūtu tā, kā mums... No Kargina 
iet iniciatīva – nu labi! Bet tad darīsim tā! Bet tad vajag šo iniciatīvu... Vajag šādu papīru 
nosūtīt uz tiesu.

V.: Davai, izdarīsim tā... Es tagad aiziešu pie šefa. Ja viņš saka „darām tā”, tad es tev 
piezvanīšu un pateikšu.

G.: Davai!
V.: Kas vēl tev?
G.: Nu nekas, strādāju. Daudz darba.
V.: Nu darba pietiek. Labi!
G.: Es tad gaidu tavu zvanu!
V.: Jā, labi. Es tev piezvanīšu.

Ienākošais. Gūtups – Civillietu palāta.

G.: Paklau, Uļjanas nav uz vietas?
C.: Ir.
G.: Zini kas? Es gribu tagad pieskriet. Gribu jums atvest kafiju. Bet, zini, es gribu 

pašķirstīt vienu lietu. Varbūt jūs... Tā ir trešdien. Tā ir „Saules banka” ar tādiem ... „Ede-
more” tur.

C.: Ar šīm divām firmām, ja?
G.: Jā. bet tā ir civilprasība. Es gribētu pašķirstīt. Es varu tūlīt pieskriet? Nu pēc minūtēm 

5–10 es būšu. Ko?
C.: Jā, labi.
Sarunā, ka sagatavos lietu uz Gūtupa atnākšanu.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa pašlaik nav uz vietas.
Šablovskis lūdz paziņot Gūtupam par viņa zvanu.

Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

Š.: Paklau! Par to pašu, ko runājām no rīta! Es vienkārši gribu tevi painformēt,. Tu pats 
tad pieņem kaut kādu lēmumu. Tā man ir nozīmēta... Jau izsūtītas pavēstes... 2.septembrī 
13:30.

G.: Jā.
Š.: Tāda vispār diezgan interesanta lieta, zini. Viņai viss ir atdots. Viņa pēc manto-

juma... Bet tie četri prasītāji, savukārt, ir nelaiķa īpašnieka brāļa bērni. Tiešie vai nē, h... 
viņu zina.

G.: Jā. Mēs papētīsim. Viņi neskaitās...
Š.: Viņi tur par to, ka viņi kaut ko it kā nepieprasīja... Bet kāda atšķirība? Ja prasu kaut 

vai daļu – man taču viss pienākas. Ja tā kopējā mantojamā masa un es viņas daļa... nu tā 
man pagaidām šķiet. Es vēl pa īstam neesmu iedziļinājies! Bet jūs padomājiet!
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G.: Labi, labi!
Š.: Pastrādājiet. Lūk, ir tādi četri uzbrucēji. Nu, lūk, tā. Jūrmalas dome kaut ko uzrakstīja 

tādu... Diezgan tādu normālu, man šķiet. Bet viņa pati uzrakstīja! 
G.: Jā, jā...
Š.: Nu vot tā! Esmu tev paziņojis.
G.: Jā! Labi. Bet zini, es šodien vakarā laikam...
Š.: Nu skaidrs! Labiem vārdiem pieminēsim visus tavus darbus.
G.: Nu jā. Davai!

Ienākošais. Gūtups – Valērijam Karļinam.

K.: Ko jūs domājiet? Varbūt rīt kaut kad satiekamies? Ja ir iespēja?
G.: Ir, ir! Jā. Tūlīt es paskatīšos... Mēs tad varam trijos?
K.: Varbūt tad trijos pie manis?
G.: Bet tur mēs nevaram?
K.: Kopā ar... Varbūt Vanagu paņemt?
G.: Bet mēs tur nevaram?
K.: Varam. Varam.
G.: Tad trijos tur.
K.: Es varu viņu paņemt?
G.: Labi, jā!
K.: Labi. Tad trijatā.
G.: Jā. Labi. Trijos. Uz redzēšanos.

Ienākošais. Juris Vinags – Gūtupam.

V.: Paklau! Nu šefs man ... Es ap pusdienlaiku viņam pateicu par mūsu sarunu. Un es 
saprotu, ka viņš tev tagad zvanīja... Viņš man atzvanīja. 

G.: Bet paklau, Jurka! Jūs tur kaut ko iesniedzāt?
V.: Neko neiesniedzām, bet viņš vēl nav iesniedzis beigu lēmumu. Viņš teica, ka grib 

ar tevi vēlreiz parunāt.
G.: Nu tas kaut kā tā izskatās, ka tikai laiku novilciniet. Nē? Tā neizskatās?
V.: Kādā nozīmē mēs velkam laiku?
G.: Nu es nezinu... Bet ko tad viņš...
V.: Nē, bet kāpēc mums vilkt laiku? Tu taču zini., ka es nepieņemu politiskus lēmumus. 

Es viņam no rīta pēc mūsu sarunas teicu, ka es ar tevi runāju. Kāda mums ideja tagad? 
Neizskatīt trešdien. Viņš teica, ka grib ar tevi vēl tikties. Un tad viņš man atzvanīja un 
teica, ka sarunājis ar tevi rīt trijos. Bet kādā vietā, es vispār nezinu.

G.: Nu turpat, kur mēs parasti tiekamies. Bet es nezinu... Saproti, jūs kaut kā tur... Ja 
no viņa paša ienāk tāds priekšlikums un ja tagad... Nu, es saprotu, ka mums ir vēl daži 
jautājumi, par kuriem runāt...

V.: Bet tur jautājums, es saprotu... Es saprotu, tur pamatjautājums ir tāds: par kādu 
kompromisu iet runa?

G.: Ā!... Nu tad tā! Nu es nezinu... Nu tad iesim uz priekšu!
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V.: Es nezinu, kā jūs tur ar viņu sarunāsiet... Ka jūs jebkādos apstākļos runājiet par 
kompromisu!

G.: Viņš man pats jautāja, ka „Mums vajag laiku, lai mēs varētu vienoties.” Es teicu: 
„Nu labi, to mēs varam apspriest”. Nu tā... Ja no viņa nāk tāds priekšlikums, tad viņam 
pašam arī jāparūpējas, lai mums tas laiks būtu. Ja? Lai mums tas laiks būtu. Nu tad mēs 
varam runāt. Ne rīt taču mēs to izlemsim. Tāda bija saruna! Bet ja atkal kaut kas...

V.: Nu nezinu. Es šodien viņam teicu, ka tu man zvanīji. Ka tas priekšlikums no tavas 
puses atbilst viņa priekšlikumam – tāds un tāds. Viņš teica: „Es satikšos... Es vēl gribu 
satikties”., Nu tu zini! Viņš to politiku nosaka. Bet es nezinu! Rīt es gribētu ar tevi vēl arī 
par citiem jautājumiem parunāt. Varbūt tad rīt... 

G.: Nu sazvanīsimies! Man rīt ir tiesas lieta... Un pēc tam mēs varam sazvanīties.
V.: Labi! Davai!

Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gūtups: Paklau, tev šodien mobilais nav līdzi?
G.: Mans mobilais palika mājās uz galda. Mana draudzene ap vieniem brauks uz 

Rīgu un man to atvedīs.
Gūtups: Zini, es vienkārši gribēju mazliet precizēt tev to rezolūcijas daļu.
G.: Labi!
Gūtups: Tu vari pierakstīt, kā es domāju?
G.: Varu.
Gūtups: Tātad: piedzīt no tā „Centra” tā otrā labā 150. Tālāk... Un piedzīt no tā 

„Centra” labā... Un abas prasības dzēst ar savstarpēju norēķinu. Tur sanāk tā... pēc 
kursa pašlaik šie 150 – 87 tūkstoši 450.

G.: Prasības apjoms? Pamatsumma?
Gūtups: Jā. un tad tos zaudējumus, kuri vienam sastāda 25 tūkstoši 868.77... Tas 

ir „Centram”. To atrēķināt! Viņi tur visu savāca kopā. 
G.: Jā. To vajag precizēt. Bija tie procenti. 
Gūtups: Jā. Un mums tie 58. Tā kā tas iznāk no savstarpēji dzēstām prasībām 

– divas zaudējumu summas, tad tas atceļas. Nu, lūk, tā tur sanāk. Es šodien vēl 
padomāju, kā tur precīzāk formulēt. Bet galvenais tas pirmais. Ka no viena piedzīt 
par labu otram, un no otra!

G.: Jā! Es tur mazliet, mazliet... Es uzrakstīju to ieskaitījumu. Bet tikai man ir 
jāpaceļ tā lieta, kura man gāja caur Palātu... Man ir tas lēmums mājās. Un, ja tur būs 
kaut kā mazliet citādi, tad, protams, mēs pamanīsim.

Gūtups: Nu jā! Tu pierakstīji vismaz manu domu? Ja?
G.: Jā, jā, jā!
Gūtups: Nu labi. 10:30, ja?
G.: Jā, jā.
Gūtups: Labi!
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25.08.1999. Ienākošais. Gūtups – Veltai Gaidītei.

Gūtups: Labdien, priekšsēdētāj! Nu visu laiku biju atvaļinājumā... Tā uz pusi. Un gribu 
kaut kā...

G.: Tādā sliktā laikā?
Gūtups: Es te pa pusei strādāju, bet pa pusei esmu atvaļinājumā. Un gribu kaut kā 

pierakstīties pie jums uz nelielu vizīti. Vai var to izdarīt rīt, priekšsēdētāj?
G.: Rīt var, jā. Man jāpaskatās... Mēs te runājām ar to priekšsēdētāju, ka mēs šodien 

divos tiekamies.
Gūtups: Nu vai šodien varētu! Es varētu. Nu priekšsēdētājs... Lai viņš dara to, kas 

viņam ir jādara.
G.: Lai viņš dara savu darbu, kas viņam... Bet jums savs?
Gūtups: Jā.
Sarunā, ka Gūtups aizies pie viņas šodien 15:30.

Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

Endijs lūdz Šablovski pieņemt viņu.
Šablovskis jautā, kādā sakarā Endijs grib ar viņu tikties.
Endijs skaidro, ka grib parunāt par vienu jautājumu, par kuru ar Šablovski jau runāja 

Gūtups – par Meisteres lietu.
Sarunā, ka Endijs atnāks pie viņa rīt pēc pusdienām. Iepriekš piezvanīs.
Š.: Paklau! Bet kā tur ar to... Kaut kad es nozīmēju... Tur kaut kāda mistiska prasība... 

Kaut kā dīvaini tur bija.
E.: Jā.
Š.: Kā tur beidzās ar tiem arestiem? Vai kas tur bija?
E.: Nu tur beidzās normāli.
Š.: Atcēla?
E.: Atstāja šo arestu.
Š.: Ā! Atstāja? 
E.: Jā.
Š.: Tad man kaut kur jāsameklē... Tas bija līdz prasības pieteikumam?
E.: Jā, jā. To atstāja. Bet mēs jau iesniedzām to prasību.
Š.: Prasība ir iesniegta, ja? Tā ir arī nozīmēta, starp citu... Nu tad atnāciet! Tas ir kaut 

kad priekšā. Nu labi. Līdz rītam! 
E.: Labi. Paldies.

Izejošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Nu kā iet?
G.: Nu nekas. Šodien te, zini, atkal tiem „puišiem” no Vecrīgas iedevu pa purnu.
K.: Ar to „Multibanku”?
G.: Jā... Nē, nē! Man šodien bija lieta ar „Saules banku”. Bet par to „Multibankas” lietu 

tur mazliet... Tur arī viss iet labi.
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K.: Nu viņi laikam nopelnīja. Jā.
G.: Jā. jā. Viss, kas vajadzīgs.
K.: Tur tas Endijs šodien bija?
G.: Bija, bija! Šodien tur atlika.
K.: To „Charterhansa”.
G.: Jā, jā... Pagaidi! Man tad viņš jāsauc...
K.: Bet tu taču pats tur nebiji?
G.: Es nē... Zini, es te mazliet ar tām bankām ņemos. Es to izdarīšu. Es šodien biju kā 

uzvilkts. Vakar man bija un šodien... Tāda lieta.
K.: Bet tagad beidzās?
G.: Nu jā. Vēl šajā nedēļā otrdien viena... Tāda neliela. Bet es ieplānoju... Es izdarīšu 

visu. Bet šodien tur atlikts! Paklau! Devītajā tas...
K.: „Latvenergo”?
G.: Jā. Nu tur jau es sāku strādāt. Es jau tur sāku... Bet par to mums pa telefonu 

nevajadzētu...
K.: Jā, jāparunā. Jā.
G.: Tu zini, tur liels cipars. Un tur laikam vajadzēs... Tur jāpaskatās, kas mums šajā 

līgumā. Un laikam vajadzēs vēl kaut ko mazliet...
K.: Tur bija liela un tur... Mēs diezgan daudz jau, šķiet, pārskaitījām.
G.: Es paskatīšos. Es vienkārši neesmu gatavs detalizēti... Bet tur ir jāpaskatās. Es 

domāju, ka tur ir vērts cīnīties.
K.: Un vēl viena bija par to lielo baznīcas objektu. Es tur dzirdēju, ka 20. datumā arī 

bija nozīmēta.
G.: Bet kas tā par baznīcu?
K.: Nu neatceries? Tur Pārdaugavā. Kalnciema 2a. Kur mēs iesniedzām prasību par 

mūsu īpašumtiesību atjaunošanu. Bet baznīcu tur pārtraukt. Tur tas Cakars bija iejaukts.
G.: Uz divdesmito datumu? Tas uz septembri, ja?
K.: Bet tā nav precīza informācija. Bet es dzirdēju Baumaņa līmenī.
G.: Nu, es to pazondēšu.
K.: Tur it kā jānoskaidro. Bet tur laikam nekādas virzības patiesībā nav. Un tur šī 

neskaidrība turpinās. Tur visu laiku nebija... Mēs neko neturpinājām. Tāpēc, ka bija cerība, 
ka viņi varēs parakstīt kaut kādu mierizlīgumu vai atteikties no savām prasībām. Bet viņi 
neko nevirza uz priekšu. Tā ka faktiski viņi nav atstājuši cerības mūs tur...

G.: Jā. Es domāju, ka... Es tad paskatīšos. Man ir mazliet jāatsvaidzina atmiņā. Ilgi tur 
neesmu bijis.

K.: Tur bija arī nopietns cipars!
G.: Jā, jā, jā!
K.: Tad mēs dabūjam to māju atpakaļ. Un faktiski uzreiz atbrīvojamies no šīm 

prasībām.
G.: Jā. Un par to Pārdaugavu tad es varbūt tev iedošu Endiju? Pārslēgšu uz tevi? Lai 

viņš tev izstāsta.
K.: Par kādu Pārdaugavu?
G.: Nu šodien viņš bija tiesā?
K.: Ā! Tā „Charterhansa”. Ja?
G.: Es tad tūlīt savienošu.



167

K.: Es tev gribēju jautāt vēl par ko... Nu mēs kaut kā runājām par Oļega lietu. Kur 
viņam Bauskā bija objekts...

G.: Jā, jā. Zini, kas man liekas? Ko varbūt vajag? Man te atnāca signāls... Varbūt tur var 
mierizlīgumu. Tas varbūt būs... NU kaut kādu kompromisu atrast!

K.: Bet kādā veidā?
G.: Nu es nezinu. kaut kā mēģināt tur vienoties. Bet... Bet man atnāca pilnīgi tāds 

signāls... Es nezinu... Ja tu vari Oļegam... Viņš man te zvanīja!
K.: Bet tās nav vājuma pazīmes? Tur no viņiem?
G.: Jā, bet... Varbūt, jā. Bet man jau šķiet, ka tas būtu abpusējs labums. Ja var kaut 

ko...
K.: Es tur neesmu pilnīgi lietas kursā...
G.: Ja tev ar Oļegu izdodas... Varbūt tu viņam tā liec saprast... Tā nejauši saki: „Ja tur 

kaut kāda dramatiska pretestība, varbūt tad var tur mierizlīgumu?...”
K.: Bet kas tur viņiem? Samaksāt kaut ko?
G.: Nekā konkrēta man nav. Man tikai atnāca tāds signāls: ka viņi tur it kā nobijušies... 

No tā Senāta... No manis nobijušies... Ko es tur iešu. Nu aptuveni tā. Vai nevar viņiem kaut 
kādu mierizlīgumu... Nu es nezinu. bet pagaidām tas ir idejas līmenī. Tikai idejas līmenī. 
Bet zini, kaut kādu... Oļegs arī mums tāds kaprīzs cilvēks. Varbūt ja tu viņam iemetīsi 
kādas idejas, tad... Pie pirmās iespējas.

K.: Nu es parunāšu, jā.
G.: Man caur manu dēlu ienāca tāda informācija. Kādam tur tēvs... Nu kaut kā tā! 

Pilnīgi no negaidītas puses.
K.: Nu skaidrs.
G.: Tad es padomāju: varbūt tiešām tur var kaut ko...
K.: Labi!
G.: Tu parunāsi ar Endiju?
K.: Es parunāšu...

Raimo Krūmiņš – ar Gūtupu.

K.: Paklau! Tas tavs draugs mums tur pilnīgi sapūderējis smadzenes. Tas Baumanis. 
Viņš it kā sazvanījās ar mani... mēs sākām tur vārdu pa vārdam... Beigās viņš uzzināja to 
mūsu konta numuru... Vienkārši paņēma visu to naudu un pazuda.

G.: Ā...
K.: Un nekādas tur sarunas mums neizdevās. Nezinu, ko ar viņu tagad darīt.
G.: Nu tagad jau par vēlu.
K.: Nē, nē! Nu mēs tur varam viņu izčakarēt par nodokļu politiku un par visādām 

lietām, kur viņam tur būs problēmas.
G.: Tad dariet! Un ko tagad?...
K.: Tev nekādu iebildumu nav?
G.: Nē, nē! Nu ja viņš tā izdarīja, tad dariet! Viņš taču apsolīja parunāt un viss... Un vēl 

viņam it kā patika, ka es piezvanīju. Viņam ir drošības sajūta, ka tā tur var būt...
K.: Bet tā viņš ņēma un aizgāja tur uz banku... Tur parādīja mūsu konta numuru un 

noņēma tur. Faktiski banka arī tur mazliet stulbi nostrādāja. Bet labi! Tas tā...
G.: Dodiet viņu tur... Nekas.
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K.: Nu skaidrs. Bet tev ar viņa brāli vai ko tur... Ir attiecības?
G.: Man ir labas, jā.
K.: Normālas?
G.: Jā. 
K.: Ā! Varbūt mēs tad kādreiz vēl sadarbosimies...
G.: Jā!
K.: Nu labi! tad pagaidām laikam viss.
G.: Davai!

26.08.1999. Ienākošais. Mārtiņš – Gūtupam.

Mārtiņš zvana par Kastiņa iecelšanu amatā.
M.: Te parādījies viens jautājums – projektam nepieciešams valdības rīkojums. Kāds ir 

Zigmunda oficiālais amats? Es tā sapratu, ka ar viņu pašu nevar sazvanīties.
G.: Viņš ir atvaļinājumā, jā. Viņš – advokātu birojs... Nu faktiski viņš ir konsultants. Jā, 

biroja konsultants.
M: Advokātu biroja konsultants... Kāda ir precīzs nosaukums? Arņa Gūtupa advokātu 

birojs? 
G.: Jā, jā. Tas tur jāraksta?
M.: Nu diemžēl. 
G.: Nu jā! Konsultants, jā. Tā viņš mums skaitās papīros. Jā. Paklau! Tad mēs rīt 

deviņos, ja?
M.: Jā, jā.
G.: Labi, Mārtiņ! Davai!

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam. 

F.: Neesi aizņemts? Vari runāt?
G: Droši!
F.: Var, ja? Paklau, Arni! Ko tev izsaka viesnīca „Rīga”?
G.: Zini, pagaidām neko neizsaka. Man te savākusies viena un otra puse... Bet pa īstam 

tur nav... Nu es tā saku! Ja man palūgs palīdzību Raimonds Krūmiņš, tad es palīdzēšu. Lai 
gan es zinu, kurā pusē tā palīdzība, mani tas nemulsina. Lūk, tā!

F.: Saproti, te tādas baumas iet. Un no vienas puses, un no otras puses. Un saproti, to 
nevar saprast. Teiksim, ņemot vērā tavas attiecības ar Raimondu Krūmiņu un ņemot vērā 
tavas attiecības ar Finanšu ministriju kā tādu. 

G.: Nu es tev teicu, kā es darīšu. Tāpēc, ka man te, godīgi sakot... Līdz šim, man šķiet, 
visi tikai man jautāja... Un ar tādu mērķi... Baidos, vai es neesmu iesaistīts otrā pusē. Man 
bija tāda sajūta! Bet jebkurā gadījumā es Raimondam teicu: „Ja vajadzīgs, tad...” Viņš man 
arī ik pa laikam kaut ko jautā! Es saku: „Nē, vecīt, es nezinu... (Smejas.) Nekas tā...” Nu, 
lūk, tā tur!

F.: Ja es tevi pareizi sapratu, tev nav konkrētas pozīcijas?
G.: Nu nē! Bet visdrīzāk es tad iešu palīdzēt Raimondam. Pašvaldības pozīcijai... Tā 

es arī teicu. Vispār mani arī interesē viena lieta pie tevis. Es tieši kā taisījos tev zvanīt. Tur 
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atbildētājs „Hipotēku un zemes banka”... (Smejas.)
F.: Jā, jā, jā. Un prasītājs...
G.: Jā, mēs zinām. Jā. (Smejas.) Es saprotu, ka es tevi nekādā veidā neiepriecināju.
F.: Nē! Zini, man nav nekādas saistības.
G.: Nu, lūk, tur man... Pie manis bija prezidents... Tikai es te biju noslogots darbā, 

bet...
F.: Tagad Blatene un Blatene... Es nezinu, uz kādu datumu... Par nodrošinājumu kā 

tādu...
G.: Jā, jā, jā...
F.: Nu es domāju, ka tur cilvēki ot žira besitsja.
G.: Jā. Nu vot tā es kaut ko gribēju pie tevis... Kafiju vai tēju padzert. Ja?
F.: Nu tas ir iespējams. Tad sazvanīsimies.
G.: Varbūt nākamajā nedēļā es kaut kā... Vai nu pirmdien vai otrdien tev piezvanīšu. 

Ja?
F.: Jā. bet, teiksim, tā... Ja man kaut kas atkal apelēs pie tevis?
G.: Nu tad zvani man. Tur absolūti man nav nekādas norunas. Tikai laiku pa laikam te 

visādi biznesmeņi un visādi tur... kaut kā nāca, kaut ko runāja. Bet nekā konkrēta nav. Tā 
ka labāk tu piezvani man un neklausies, ko viņi tur runā.

F.: Bļin! Saproti, nu burtiski! No abām pusēm! No abām pusēm... Ka visi... Ka par visu 
ar tevi iespējams vienoties un kas nepieciešams būs...

G.: Nē, Jurka! Es tev saku, ka ik pa laikam man te jautā... Bet nebija konkrētas sarunas. 
Tā ka es saku! Ja es un... Bet tikai tajā gadījumā, ja man par to lūgums būs... Konkrēta 
vienošanās. Tad es visdrīzāk tur uz tās... Tā es padomāju. Lai tu zinātu. Nu es saprotu, ka 
tur tiem puišiem – maniem draugiem – arī ir interese. Nu pēdiņās, ne pēdiņās... es nezinu, 
kā!

F.: Jā! bet cik es saprotu, ka varbūt šajā gadījumā ne tik daudz tai augšiņai kā pašiem! 
Pašiem! Tiem, kas te atnāk. Ka viņiem ir liela interese. Ka tas ir tīri tāds, kā saka, viņu 
projekts. Jo, cik es saprotu, viņiem ir tīri normālas attiecības ar to puisi, kurš tur vada 
to apakšuzņēmumu. Tā es sapratu! Bet, teiksim, atkal no otras puses... Tur tāds viens 
finanšu grupējums... Un tur vēl ir kā kaut kādi paralēli... Kaut kādi tur atsevišķi bankas 
pārstāvji...

G.: Jā, jā! es tevi sapratu. Bet man nav, Jurka... Un ja kāds nahalīgi tur... tu man piezvani 
un es tev pateikšu. Es saku – pašlaik man nav nekādas tur... Tā ka tie vienkārši bezkaunīgi 
tikai izmanto. Fuflo! Tā kā tu vari kādam iemest acīs... Es domāju, droši. Jā, es domāju, 
droši! Un varbūt tā arī ir jādara!

F.: Nevajag blefot. Ja?
G.: Jā! Un varbūt to tā arī vajag darīt. Tad tur nobīsies... Un tad, zini, mēs varbūt 

varēsim kaut ko izveidot ar visu to... Ja?
F.: Jā, jā.
G.: Varbūt tieši pretēji to izdari. Saki: „Ko jūs man te stāstiet...”
F.: Jā, jā, jā. „Tāpēc, ka es satiku un jau pajautāju... man viennozīmīgi teica, ka nē...” 

Tāds „āķīti iemetīšu”. Lai kaut kā sāktu kustēties. 
G.: Jā, jā. Tieši tā, Jurka! Tieši tā. Un tad mēs varam tur padomāt kaut ko konstruktīvu... 

Jā!
F.: Lai gan tā pavirši domājot... Es pat domāju, ka šo jautājumu ir jāatrisina politiskā 

līmenī un ka varbūt pat nepieciešams saglabāt status quo. Nu, teiksim, tādu, kāds ir pašlaik. 
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Bet tās ir manas personiskās domas.
G.: Nu jā! tā tur sanāk...
F.: Kad vienam bija labi un otram bija labi! Bet pašlaik gan viens, gan otrs... Nu kā 

es zinu, ka, teiksim, ir viena – tā ir pašvaldība... Kas ir pie manis. Un otra – atkal valsts. 
Abas kopā tās nejauc. Sajaukti tikai... Dažādi kadastra numuri. Bet saproti... Nu drūmākais 
tusiņš no abām pusēm! Un galvenais, atsaucoties uz autoritātēm.

G.: Jā, jā. Bet tu nobāz šito!... Tad paskatīsies, kas notiks. Ja?
F.: Jā, jā.
G.: Es tev pat lūdzu to nobāzt... Ja?
F.: Okei! Labi!
G.: Davai! Paldies, ka piezvanīji.

30.08.1999. Ienākošais. Gūtups – ar Kastiņu.

G.: Tu varētu sazvanīties ar Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju, tiesnesi 
Baumani un manā vārdā palūgt, vai viņš nevar ap diviem pie manis atnākt?

K.: Jā. Labi.
G.: Un man vajadzīga arī informācija, kas man ko tur ir pārskaitījis.
K.: Jā, es visu saņēmu.
G.: Visu, ja?
K.: Nu nav „Saules bankas”.
G.: Vēl nav?
K.: Vēl nav „Saules bankas”. Pārējie trīs ir.
G.: Labi. Uzliec tad man to uz galda, ja?
K.: Noteikti.

Izejošais. Kastiņš – Nadeždai Klenerei.

Kastiņš saka, ka zvana Gūtupa uzdevumā. Gūtups gribētu uzzināt, kādā datumā banka 
pārskaitījusi naudu.

Klenere saka, ka pašlaik nevar atbildēt. Viņa noskaidros grāmatvedībā un pārzvanīs uz 
biroju.

31.08.1999. Izejošais. Endijs – Mārcim Dedelim.

Endijs jautā, vai viņš var šodien atnākt pie Dedeļa un ja var, tad cikos.
Dedelis ir gatavs pieņemt Endiju, bet laiku pašlaik nevar pateikt. Lūdz Endiju pārzvanīt 

viņam pēc desmitiem.
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Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Tu iesi skatīties lietu?
V.: Iešu, jā.
G.: Cikos tu, meitenīt, iesi? Desmitos, ja?
V.: Desmitos, jā.
G.: Bet tu tur šausmīgi tiesāsies? Es gribētu uz piecām minūtēm pie tevis...
V.: Piecām minūtēm?
G.: Jā. Bet man 9:30 viens cilvēks. Es mazliet ar viņu parunāšu...
V.: Nu tad jau tikai pēc pusdienām diemžēl. Es tev pateikšu, kādas man lietas... Cikos 

es apmēram varu iziet...
G.: Bet pusdienlaikā tu neiesi?
V.: Kādas pusdienas?! Mums tādu nav. Mēs ejam, kad esam brīvi... tā! Šodien mums 

tā... Mums ir viena šausmīgi liela... atjaunošana darbā. Tur par darba algas piedzīšanu. Un 
tad vēl viena liela – par zemi. Nu cikos mēs varam atbrīvoties?

G.: Nu pēc pieredzes...
V.: Nu ne agrāk par vieniem vai diviem.
G.: Es tad tev piezvanīšu!
V.: Nu tad piezvani, jā.
G.: Davai! Labi!

Izejošais. Gūtups – Ivaram Šeptenim.

Sarunā, ka Gūtups pēc 15 minūtēm atnāks pie viņa.

Izejošais. Kitija Tola – Gūtupam.

K.: Viens jautājums: Vai ir iespēja tuvākajās dienās mums parunāt par Baratinska lietu? 
Tāpēc, ka tur... es vakar biju Kriminālpolicijas pārvaldē un tur ir daži jautājumi, kurus es 
gribētu saskaņot.

G.: Jā! Un kad tu pati gribi?
K.: Man vienalga. Kad jūs varat?
G.: Jā, jā! es tagad skatos... Nu mēs tad varētu rīt. Ja?
K.: Varam.
G.: Tu tad vari atnākt pie manis trijos, ja?
K.: Varu. Rīt trijos. Ja?
G.: Davai!
K.: Un, sakiet! Par to Valmieru? Kā jūs nolēmāt? Jūs iesiet uz to?...
G.: Es vēl to neesmu izskatījis. Man te kaut kā tik daudz darba... Man tas stāv uz galda. 

Nu varbūt tad rīt tu man izstāstīsim. Pie viena parunāsim par to, ja?
K.: Labi. Tad es būšu trijos.
G.: Jā.
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Izejošais. Endijs – Mārcim Dedelim.

Sarunā, ka Endijs tūlīt pie viņa aizies.
Dedelis pasūtīs Endijam caurlaidi.
Izejošais. Gūtups – tiesnesei Mārītei Šķinderei.

Gūtups saka, ka gribētu atnākt pie viņas un parunāt. Tagad viņš taisās iet uz Augstāko 
tiesu. Pēc tam viņš varētu pie viņas atnākt.

Šķindere gaidīs Gūtupu līdz pieciem.

01.09.1999. Ienākošais. Juris Berezovskis – Gūtupam.

B.: Kad es varētu pie tevis uzprasīties?
G.: Kaut tagad! Tu vari būt 12:30, Jurka?
B.: Labi, es būšu 12:30.
G.: Davai!
B.: Sarunāts. Paldies.

Ienākošais. Jānis Lazdiņš – Gūtupam.

L.: Slavenais advokāts Gūtups?
G.: Jā... (Smejas.)
L.: Te jūsu potenciālais klients!... (Smejas.) Nē, nu pagaidām vēl nē, paldies Dievam.
G: Tu gribēji par to Liepāju?
L.: Jā! tu kaut ko paskatījies? Uzmeti aci?
G.: Zini, vēl nē. Ja tu man dotu vēl mazliet laika...
L.: Nē! Paklau, Arni! Tu zini, draugs... Tu man saki uzreiz! Tāpēc, ka tur tāda lieta... 

Tad ir jāiet uz kaut kādu citu... Tu tad saki uzreiz! Ja tu šajā laikā neko neesi izlasījis, tad 
man ir tā lieta tā jāsaprot, ka tur nekas neder. Man taču tu to vari pateikt!

G.: Jāni! Līdz nedēļas beigām. Davai, līdz nedēļas beigām!
L.: Labi! kā pārējais, divos vārdos sakot?
G.: Nekas! Strādāju. Daudz darba, zini.
L.: Tu zini, kāds mums pašlaik reitings? Tautas partijai?
G.: Nu, nu? Nezinu.
L.: Nezini? 17,5!
G.: Ā!... Bet tas ir daudz, Jāni?
L.: Ko daudz! Bija 29,5! Strādā, redzi kā!...
G.: Nu jā!... Jākliedz skaļi, ne jāstrādā (Smejas.)
L.: Pareizi! Tā arī ir, jā.
Sarunā, ka Lazdiņš piezvanīs Gūtupam nākamajā pirmdienā.



173

Ienākošais. Juris Berezovskis – lūdz savienot ar Gūtupu.

B.: Es te runāju ar Šteinbergu... Un vēl visu ko tādu. Viņš teica, ka viņš nekad ar karu... 
Ka viņam labāk slikts miers nekā labs karš.

G.: Nu super.

B.: Tā ka tas nebūs pats lielākais... Klau! Otra lieta! Mēs te ar desmit deputātu 
starpniecību iegrūdām tajā 41.pantā grozījumus. Lai viņi rīt ieietu dienas kārtībā. Tur 
diemžēl neviena nav no Tautas partijas. Zinot, ka tev tur ir kaut kāda ietekme... Tu nevari 
noorganizēt, lai viņi tur neņemtos un lai bīdītu tos pēc iespējas ātrāk?

G.: Varu, Juri!
B.: Vari?
G: Protams!
B.: Nu paldies. Tikai uz mani neatsaucies!
G.: Nē, nē... 

02.09.1999. Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

Guntaram ziņoja, ka viņu meklēja Gūtups.
Gūtups: Te pie manis, zini, vakar ieskrēja Jānis Brazovskis. Un šodien zvana... 

Viņi tur iesnieguši kaut kādus grozījumus tajā likumā „Par akciju sabiedrībām”.
G.: Bet kāpēc tu kā jurists, piemēram?!... Ja maksātnespējas procedūra bankām 

atrunāta likumā „Par komerciestādēm”! Kāpēc tad jāgroza likums „Par akciju 
sabiedrībām”?

Gūtups: Nē, tur par kapitalizāciju.
G.: Es zinu! Bet kāpēc to normu nevar ielikt speciālā vietā? Kur ir tā bankrota 

procedūras un tieši tur paredzētas visas tās sanācijas! Es domāju, ka tas ir ļoti dile-
tantisks lēmums. Likt lielajā likumā, ja ir speciāls normatīvais, kur visa šī procedūra 
ir ietverta. Uz komercbankām sanācijas procesa laikā neattiecas tas, kas viņām 
vajadzētu būt... Nu pozitīvais vai kaut kas cits. Nē! Nu mēs atbalstīsim! Ja kas, mēs 
nebūsim pretim.

Gūtups: Nu tas tur saistīts ar „Rīgas komercbanku”.
G.: Jā! bet es tikai vienkārši saku, ka tas ir kārtējais apstiprinājums... Piecus 

mēnešus šis process iet. Pēdējā brīdī! Valdība likumu „Par akciju sabiedrībām” 
pieņēma 81.panta kārtībā. Tas vienkārši apstiprina to, ka tā anštalte šajā sfērā nav 
spējīga strādāt.

Gūtups: Nu jā! Par to es nekādi nevaru...
G.: Nē, nē! Nu labi, labi. Atbalstīsim. Kas vēl?
Gūtups: Paklau! Mums vajadzētu kaut kā tējiņu kopīgi padzert, mazliet 

papļāpāt...
G.: Davai! Mēs teicām par to klubu... Viņš atzīmēja, bet tā arī nesasauca. Es ne-

zinu...
Gūtups: Bet kā mēs ar tevi satiksimies? Varbūt mēs varam mazliet papļāpāt 

nākamajā pirmdienā pēc pusdienām? Nu kādos sešos – tajā pagrabā. Bet varbūt mēs 
ar tevi līdz tam varam mazliet pasēdēt?

G.: Man pirmdien četros ir frakcija! Man, zini, kas šodien? Man vakarā pasākums... 



174

Un varbūt frakcija ātri beigsies. Kā tev šodien pēc pusdienām?
Gūtups: Es mierīgi varu, jā.
G.: Davai! Kā man būs... Apsolīt es tieši nevaru, Arni! Lai es tevi nepiemānītu. Bet 

pirmdien man būs ļoti grūti.
Gūtups: Kad tev šodien apmēram?
G.: 2, 3...4.
Gūtups: Jā, mierīgi. Es būšu uz vietas. Davai. Es gaidu tavu zvanu!
G.: Jā.

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

A.: Nu nepatikšanas tādas, kā šefs stāstīja...
G.: Mums tikai bija saruna pāris vārdos.
A.: Es vakar biju Daugavpilī, lai noskaidrotu to situāciju tālāk. Nu laikam man kaut kā 

jātiek pie laika, kad jūs varēsiet mani uzklausīt. Kā jums ar laiku?
G.: Zini, visdrīzāk nākamajā nedēļā...Tā varētu.
A.: Ļoti ilgi. Bet agrāk nekā nevar? Tāpēc, ka mēs domājām tur darīt... Jau to 

maksātnespēju ierosināt pēc iespējas ātrāk. Viņš var nosaukt?... Mēs domājam par admin-
istratoru. Vai nē?

G.: Viņš kaut kā pieminēja vienu dāmu, kura tur vadīs veikalu. Kā tur?...
A.: Nē, nē, nē! Tā ir Lidija.
G.: Skreija?
A.: Jā.
G.: Ā... Bet viņš man kaut kādu citu nosauca. Es nezinu.
A. Varbūt viņš neuztvēra.
G.: Ā!
A.: Kā jums šķiet?
G.: Nu varbūt, jā.
A.: Tāpēc, ka es domāju, ka tur pozitīvs un tāds elements, ka tomēr viņa arī pārstāv 

vienu lielu kreditoru. Un kopā ar to, es domāju, tiesai būs būtisks pamats... Un pieredze 
viņai ir šajās lietās...

G.: Jā! Paklau... Nu mēs varam rīt?
A.: Būtu ļoti labi.
G.: Desmitos?
A.: Jā. Būšu.
G.: Davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Tu man atsūtīji visādus papīrus, par kuriem es sākumā gribēju parunāt. Par to pašu 
„Hansa”.

G.: Jā, jā.
Š.: Bet man ir divi – viņi paši un dome. Kurš no abiem?
G.: Jā! Pie tevis tad... Es Zigmundam teicu!
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Š.: Zigmunds, Zigmunds, jā! Viņš man zvanīja. Mēs sarunājām tikšanos rīt.
G.: Tas, ko iesniedzis Domes Finanšu departaments... – tas ir īstais.
Š.: Tas ir īstais, kas jums visvairāk sāpina sirdi?
G.: Jā!
Š.: Skaidrs. Tad es ar to...
G.: Viņš rīt būs, jā! Es viņam lūdzu tur visu noskaidrot, lai būtu pilnīga skaidrība. Nu 

negribētos pa telefonu...
Š.: Nē, nē!
Šablovskis saka, ka gribētu vēl ziņot par to, ka otrdien viņiem bija sanāksme, kurā tika 

pieņemts lēmums par advokātu palīgiem. 
Gūtups saka, ka viņš jau visu zina – to, ka advokātu palīgiem līdzi ir jābūt darba 

līgumam (ja viņš pārstāv juridisku personu) un pilnvarai.
Š.: Zini, es saņēmu tādu šausmīgi biezu mapi. Nu tur visa zemes lieta. Tur ir kaut kādi 

šausmīgi momenti. Nu, principā viss izskatās kārtībā.
G.: Nu jā! es taču tev teicu: tā meitene atnākusi no tās Mājas... Un tur tā Višņakova sēž 

blakus... Nu tur tas fons, zini (runā par Dinu Meisteri).
Š.: Es saprotu! Jā, jā! Bet pašā tajā juridiskajā slēdzienā... Kad atnāca, likās, ka viss ļoti 

labi. Bet tur ir tāds momentiņš...
G.: Viņiem nevajag tur iet un noskaidrot? Vai kā tad?... Parunāt?
Š.: Viņš vienkārši nav redzējis to zemes lietu.
G.: Ā!...
Š.: Es to tikai vakar saņēmu. Tāpēc, ka tur tāda situācija... Tā meitene... Tā, pret kuru 

tas ir vērsts un par kuru mēs te runājam – viņa ir mantiniece pēc testamenta. Bet tie... Nu ka 
viņš jau ne visu ir prasījis. Un pēc tiem zemes prasījumiem sanāk tā, ka viņš patiešām visu 
nav prasījis. Viņš prasīja mazāk, nu ir kaut kas... Saka, ka it kā būtu vairāk prasību, kuras 
pazudušas... Kaut kas šādā garā. Tas būs jānovērtē. Bet principā, tas... Es nezinu.

G.: Tas ir pierādījumu jautājums. Tur it kā kompjūterā viss tas ir...
Š.: Jā.
G.: Viņi saka „bija”! Ja paziņot, ka nav...
Š.: Tas būtu slikti, jā.
G.: Jā. bet viņi saka, ka ir. Bet tad jau cilvēkam it kā nevajadzētu ciest no tā, ka tie kaut 

kur tur... Nu tā! It kā motivācija tur ir.
Š.: Nu jā!... Nu labi!

Ienākošais. Inita Ķipse – Gūtupam.

Ķ.: Kad tu atnāksi pie mums ciemos?
G.: Ir kaut kāda vajadzība?
Ķ.: Arni! Man ir tāda lieta! Man ļoti...! Es nezinu... Es zinu to, ka tu esi ļoti labs draugs! 

Nu tu zini, kāda problēma? Manam bērnam atkal. Nu likvidē „Robežbūvi”! Viņa tur ir 
juridiskās nodaļas vadītāja. Zini, kā tagad ar darbu? Lūk, tas man, Arni, uz sirds. Viņa taču 
tik izpildīgi, tik precīzi strādā... Nu es nezinu!

G.: Nu jā. bet tur taču, tu saproti, pavisam cita „mērce”. Tas taču nav saistīts ar 
tavējo!...

Ķ.: Es to saprotu, jā! Nu vienkārši pašlaik likvidē, un radusies problēma ar darba 
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meklēšanu. Bet tu taču saproti, ko tas nozīmē! Varbūt tev ir! Es zinu to, ka tev ir tik daudz 
paziņu visādās vietās. Tagad valdībā... Nu kaut ko tur taisa. Varbūt var kaut kur viņu?

G.: Nu padomāsim.
Ķipse vairākas reizes atvainojas par to, ka vēršas ar šādu lūgumu. Lūdz viņu saprast 

– runa iet par viņas meitu.
Gūtups sola padomāt. Saka Ķipsei, lai viņa katram gadījumam ienes meitas CV.
Ķipse pateicas Gūtupam.

Ienākošais. Juris Muižnieks – Gūtupam.

M.: Kā mēs varētu satikties? Kā tu plāno?
G.: Bet pašlaik kaut kā mainījušies apstākļi? Vai tas pats jautājums, kuru tu man...
M.: Par to pašu, jā! Par tiem cipariem.
G.: Paklau! Man ir tāds lūgums... Pirms mēs apsēžamies pie cipariem. Tur, zini, kaut 

kā pārāk enerģiski puiši... Zini tur uz to banku sūta to policiju. Ar policijas palīdzību savāc 
pierādījumus. Nu un to herņu arī, es atvainojos, nevajag taisīt

M.: Sapratu, sapratu! Jā! 
G.: Ja viens ir pārāk enerģisks... Tu zini, par ko es domāju, ja?
M.: Jā, sapratu.
G.: Man te dāma sēž pretim, citādi es vēl rupjāk pateiktu. Ja?
M.: Jā! Sapratu.
G.: Lai viņi beidz tur to aktivitāti... Un tad būs mierīga saruna. Nebūsim tik naivi! 

Uzlaiž policistu un tad tur tagad mēģina pierādījumus civilprocesā... Vot to tu Bitānam pa-
saki! Nu es saprotu, ka viņš ir jauns un viņam jūra līdz ceļiem... bet tu zini, arī tādu tempu 
nevajag uzņemt!

M.: Sapratu! Skaidrs, jā.
G.: Un tad tu man atzvani un saki.
M.: Sapratu! Es atzvanīšu! Paldies.

Izejošais. Gūtups – Evita Krēgere.

G.: Paklau, tev mobilais ir? Vai arī tev nav mobilā?
K.: Kungam ir mobilais. Bet viņš ne vienmēr ir ieslēgts.
G.: Varbūt es kaut kā varu piezvanīt, kad viņš būs tavās rokās? Negribas pa šīm līnijām, 

zini...
K.: Piezvani! Es iešu un paņemšu to... Ā! Viņš laikam kaut kur aizbraucis. Es viņu 

paņemšu vēlāk augšā.
G.: Cikos man piezvanīt?
K.: Es skatos, ka viņš aizbraucis ar mašīnu... Nu pamēģini pēc kādas stundas. Es noiešu 

lejā un paņemšu telefonu pie sevis.
G.: Labi. Sarunāts.
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03.09.1999. Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gūtups saka, ka viņš gribētu pēc 15 minūtēm pie viņas pienākt.
Gabore viņu gaidīs.

06.09.1999. Ienākošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Saki, vai tev izdevās sazvanīties ar to dāmu no Latgales?
D.: Es viņai piektdien zvanīju. Bet būs šodien.
G.: Nu jā! gadījumā, ja tur tā, tad es nosūtīšu palīgu un pēc tam pats Palātā cīnīšos. Tu 

tos paskatījies?
D.: Es paskatījos, jā. Viss šis pirmais variants pilnībā atkrīt. Bet otrais, man liekas... 

Viss tik pareizi noformulēts. Un vienīgais sliktums, ka šis līgums pats tāds... Nu ne šāds, 
ne tāds. 

G.: Redzi, mēs te ar tiem prasības precizējumiem... Faktiski izspiedām visu, ko varēja 
no tā līguma. Nu tu jūti? Tur mēs visu...

D.: Nu kopumā... Pieņemot, ka atsauksies uz visiem tiem normatīvajiem aktiem 
līgumā... Nu vajag... Faktiski nav nekādas citas izejas, kā tikai atzīt, ka tas ir piegādātājs 
un tas – saņēmējs. Varbūt tur var šaubīties... Vai var no viņiem prasīt, kamēr nesaņēma... 
jā, bet tie divi saņēmēji...

G.: Es tikai domāju, vai viņi vienkārši nepalaidīs tādu pīli... Ka viņi izdomāja, ka negrib 
kasīties ar to domi. Un tad viņi tev stāstīs visādus tekstus: ka es tur nepareizi uzrakstīju... 
Vai kaut ko tur... Nu man tā šķiet!

D.: Viņiem īpaši tas Vladimirs tāds... Kurš tur tāds imperators un kurš tur kolosāli 
aizstāv to domi. Viņš varbūt kaut ko teiks... Es intereses pēc ar viņu parunāšu.

G: Jā! un tev kaut kur ap vienpadsmitiem piezvanīšu! Ja? Ap 10:30.
D.: nu jā.

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Nu tev izdevās?
D.: Jā! es runāju. Viņa it kā visam 100% piekrīt. Tā ka... Optimistiski noskaņota. Es 

visu absolūti izteicu... Savu viedokli... Par to līgumu un par tiem nosacījumiem. Viņa it kā 
arī uzskata, ka nekādas citas iespējas nav, izņemot kā apmierināt. Ka nav iespējas noraidīt. 
Nu, vienīgais, viņa teica, ja tur nav par apmēriem izvirzīta kaut kāda prasība, tad var būt.

G.: Nu es tad nosūtīšu savu palīgu.
D.: Nu laikam! Tur nekas vairāk...
G.: Jā,jā... Labi, Mārci! Tad pagaidām!

Ienākošais. Juris Lindgrēns – Gūtupam.

L.: Nu tas pirmais raunds normāls! Tādam viņam arī jābūt, protams. Nevarētu tev 
palūgt par citu lietu? Varbūt tu vari aizlikt kādu vārdiņu, lai es varu tikt pie Andra? Nu pats 
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parunāt?
G.: Aizlikt vārdu varu. Bet garantijas nekādas nevaru dot, zinot viņa aizņemtību.
L.: Es saprotu, jā. Bet man pašam pilnīgi bezcerīgi. Pats saproti.
G.: Nu labi! Pamēģināšu.
L.: Esi tik laipns! Tad es pats parunāšu ar viņu un varbūt kaut ko varēsim atrast.
G.: Davai!
L.: Labi! Liels tev paldies!

08.09.1999. Izejošais. Gūtups – Georgijam Skudram.

G.: Nu tu man neatzvanīji...
S.: Tā!... Lūk, šodien es gribu ienākt pie tevis pēc divpadsmitiem. Bet vispār tur bija 

sanāksme augstākajā līmenī.
G.: Ja?
S.: Piedalījās arī Segliņš... Nu visi! Un ģenerālprokurors, un Blonskis, un tā tālāk un tā 

tālāk. Viss iet kā vajag. Iespējams, ka... Varbūt pat šai nedēļā... Nē, šodien taču trešdiena... 
Mums ir tā viena fotogrāfija, bet tā ir tāda fotogrāfijas kserokopija. Nu varbūt vajag tev 
parādīt un tad visu tur... Viņi jau tur tajā ierubīsies tālāk.

G.: Nu bet cikos tu vari būt? Pēc divpadsmitiem kaut kad?
S.: Jā, varu. Tev ir laiks?
G.: Ir, ir! Es būšu. Man te vienpadsmitos ir jāaiziet uz vienu vietu un pēc tam es... Nu 

cikos? 12:15?
S.: Nu varam 12:15, varam 12:30.
G.: Davai 12:30.
S.: 12:30. Tad es ieskriešu. Labāk tad tā parunāt!
G: Davai!

Izejošais. Gūtups – Ievai Miljonei.

G.: Paklau, Ieva! Nu mēs te cīnāmies ar to slēdzienu.
M.: Jūs saņēmāt līgumu?
G.: Saņēmām, jā.
M.: Tev nav iebildumu?
G.: Man tikai ir neskaidrs tas pēdējais punkts. Es sapratu, ka slēdziens ta slēdziens, 

bet ja vēl kaut kas...
M.: Jā, es sapratu.
G.: Bet ja kaut kas cits, tad atsevišķa saruna.
M.: Jā! es arī gribēju, lai tu tā saproti. Ka tad vajadzēs izvirzīt atsevišķus 

nosacījumus.
G.: Nu jā. tas ir svarīgi, jā. Principā mani apmierina. Un es domāju, ka mēs līdz 

rītam te tiksim galā. Nu riebīgs jautājums, teikšu atklāti.
M.: Riebīgs, jā.
G.: Tāpēc mēs te arī bakstāmies. Negribam, zini, virspusēji. Gribam tā pamatoti. 
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Zini, kāpēc es tev zvanu? Es tev par to slēdzienu rīt... Tu nevarētu pieņemt manu ju-
nioru? Viņš tev izstāstīs, kāda viņam problēma. Man negribētos pa telefonu...

M.: Pa manai līnijai?
G.: Jā, pa tavai līnijai. Tur par būvniecību! Es te viņam mazliet palīdzu... Par vi-

enu tur būvniecību... un tur saistībā ar elektrību. Ka it kā transformatorus vajadzēja 
celt „Latvenergo”. Dabiski, ka viņš to var darīt par savu naudu, bet... Tā summa arī 
diezgan liela. Nu viņš tev izstāstīs.

M.: Labi.
Sarunā, ka rīt 16:00 pie Miljones atnāks Viktors Gūtups.

Ienākošais. Juris Muižnieks – Gūtupam.

M.: Kad mēs varētu satikties?
G.: Jāni, es tev piezvanīšu! Nu mazliet pagaidi. Nu nezvani man divas reizes dienā! Es 

tev piezvanīšu, Jāni! Ja?
M.: Labi, labi.
G.: Es saprotu, ka tu tur esi starpnieks. Ja?
M.: Jā.
G.: Nu mazliet pagaidi. Es saprotu, ka tev uzticēts darbs. Bet mazliet... Es tev piezvanīšu 

un sarunāsim. Ja?
M.: Labi, labi.
G.: Davai!

09.09.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Mēs nevaram vienoties par vizīti pie tevis rīt? Līdz pusdienām, ja tev ir iespēja... 
Vai arī šodien pēc pusdienām. Vai kā?... šodien es varētu kaut kad pēc pusdienām.

S.: Nu tad vienīgā iespēja ir šodien četros. Man rīt faktiski nav iespēju.
G.: Jā. nu uz kādu pusstundu tad var?
S.: Jā. Labi, Arni.
G.: Davai! Tad es būšu četros. Paldies.

Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

Endijs zvana Gūtupa uzdevumā. Gūtups viņam lika aiziet pie Šablovska un paņemt no 
viņa kaut kādu papīru.

Šablovskis saprot, par ko ir runa. Jautā, kad Endijs var pie viņa atnākt.
Endijs saka, ka var atnākt pēc 20 minūtēm.
Sarunā.
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Ienākošais. Valdis Šablovskis– Gūtupam.

Š.: Tu vari runāt? Klausīties?
G.: Jā, jā, jā!
Š.: Zini, es te vakar tā padomāju... Ka man tomēr tev jāpiezvana. Sūdu lieta, 

zini...
G,.: Nu, nu...
Š.: Lai tu zini un pats neieķēpājies muļķīgā situācijā. Redzi, vakar es kaut kā 

muļķīgi norāvos. Kad es izbraucu no tās Rēzeknes... UN tad tieši pēc visas šīs situācijas, 
kad es runāju... Un tieši kad izbraucu, man piezvanīja tā meitene. Un viņa jautāja: 
„Kur tu esi” Un kaut ko tādu. Ka grib it kā ar mani satikties par kaut kādiem iesn-
iegumiem... Es saku: „Es pašlaik braucu no Rēzeknes. Esmu ceļā... Un kad būšu, 
nezinu.” Viņa man saka: „Bet ko tu tur pa Rēzekni vazājies?” Es viņai saku: „Nu kā? 
Gādāju darbu!” Nu apmēram tā. Nekas īpašs. Viņa man tā arī nepateica, vai viņa 
kaut ko saprata vai nesaprata. Nu h... viņu zina, kas tur. Saproti?

G.: Bet cikos viņa būs pie tevis?
Š.: Viņa būs pēcpusdienā. Viņa pilnīgi par citu tur... Es vairāk ar šo jautājumu 

negribu saistīties... Nerunāšu neko. Nu vispār!... Es domāju, lai tu zini!... Sūdīgi. Nu 
ko padarīsi? Tā izspruka. Viņa jautāja: „Ko tu tur dari?” Es saku: „Darbu gādāju.” 
Viņa sāka kaut kā mētāties... Teica: „Nu, nu... Labi, labi!...” Kaut ko apmēram tādu.

G.: Bet vēl? Vairāk nekā nebija?
Š.: Vairāk nekā nebija. Nē, nē!
G.: Ā!... Nu tad nekas! Viņa šodien...
Š.: Nē, nē! Vairāk nekā tāda nebija. Viņa, vienīgais, vēl teica... Viņa tā izteicās: „Es 

līdz šim tikai ar vienu cilvēku runāju par šo lietu.” Viņa saka: „Tu esi otrais, kas man 
saka par darba gādāšanu.” Bet sīkāk viņa neko nepaskaidroja.

G.: Nu labi! Tad nerunā tur šodien.
Š.: Nē, es nerunāšu. Es vienkārši, lai tomēr tev pateiktu...
G.: Bet viņa saprata, par ko ir runa?
Š.: Es domāju, ka viņa varēja saprast, jo viņas iesniegums par to tomēr ir... Nu 

saprast viņa varēja... To, ka es gādāju darbu. Bet sīkāk – kā tas gādājas un notiek... 
Un, teiksim, pie kā es tur biju un ko es tur runāju – to es viņai pilnīgi neteicu.

G.: Nu labi! Tad tu izvairies...
Š.: Nē, nē! Es neko... Es padomāju, ko teikšu tev, jo zini, jā? Tu teiksi vienu kaut 

ko... Var izdomāt kaut ko...
G.: Nē. Nē! Mēs it kā padomājām, ka bez vajadzības viņai tas nav jāzina. Zini, kā? 

Man savs jādara... Nu labi! ko nu tagad...
Š.: Nu jā! nu ko tagad darīsi?...
G.: Pie tevis būs Endijs pēc tiem papīriem.
Š.: Viņš bija. Es viņam atdevu.
G.: Nu davai!
Š.: Viss neuzmanīgi sanāca.
G.: Nu nekas.
Š.: Nu davai, čau.
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Izejošais. Gūtups – Viesturam Sedānam.

Gūtups runā par Ersenu Kalviņu. Saka Sedānam, ka Ersens – jauns un spējīgs viņa 
palīgs. Turklāt Ersens – arī Šķēles ārštata padomnieks juridiskos jautājumos. Gūtupam 
parādījusies tāda ideja – kaut kādā veidā iesaistīt Ersenu publicistikā. Jautā, vai Sedāns 
viņam šajā jautājumā var palīdzēt.

Sedāns gribētu tikties ar Ersenu un apspriest šo iespēju.
Sarunā, ka rīt desmitos Ersens aizies pie Sedāna.

Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Gūtups piedāvā tikties un vēlreiz parunāt par visu.
Š.: Sakiet, bet tur par tiem mazāk svarīgajiem jautājumiem jums laikam neizdevās 

parunāt ar Lielo?
G.: Izdevās. Es pieminēju. Bet nekā atpakaļ tāda... Man nav.
Š.: Nabags... Skatos, neredzēju divas nedēļas atpakaļ uz ekrāna. Galīgi zili riņķi 

zem acīm.
G.: Nu viņš daudz strādā, jā! tā ir. Ko padarīsi? Tā vieta nav pati vieglākā.
Sarunā, ka rīt desmitos Šeptenis pienāks pie Gūtupa.

14.09.1999. Ienākošais. Ivars Šeptenis – Gūtupam.

Š.: Kā iet?
G.: Nekas, strādāju.
Š.: Tu man zvanīji?
G.: Nē!
Š.: Ā! Nu tad labi. Tur par to, par ko es runāju... Tā vēl nav noteikta. Tad jau paskatīsimies! 

Laikam oktobrī. Par pārējo viss kārtībā?
G: Jā! jā, jā...
Š.: Nu tad strādā!
G.: Jā. Davai!

16.09.1999. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Es te zvanīju tai meitenei... Nu viņas nav. Viņa kaut kur... Velns viņu zina, kur aiz-
vilkusies no rīta. Viņa lekcijas lasa šur tur... Es viņai vēl mēģināšu piezvanīt. Bet principā... 
es domāju, ka tur nevajadzētu būt nekādam satraukumam. Nevajadzētu būt nekādam... 
Vienkārši es tev to... Varbūt izstāstīt to procedūru. Tev tā liekas kaut kā... Bet principā tur 
nekad nekas nenotiek. Kā iet, tā aiziet.

G.: Bet piezvani, Valdi!
Š.: Jā, jā! Es piezvanīšu. Es pajautāšu tā: vai viņa pati noteikusi... Un kam... Un ko 

tur... Tādā veidā. Nu pārējais!... Tur nav ko viņu tracināt. Bet tā pārāk sakaitināsi... Tas 
arī nav labi. tad parādīsies kaut kāda pretdarbība. Vot tā! ... Tad, kad man pēc pusdienām 
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būs tā otra meitene... Viņa nāks te par kaut kādām savām lietām... Tad es viņai iezīmēšu to 
situāciju... Ko viņai tur normāli jādara. Ja?

G.: Jā! Labi, labi!
Š.: Davai.
G.: Davai.

Ienākošais. Evita Krēgere – jautā Gūtupu.

Kastiņš saka, ka Gūtupa pašlaik nav uz vietas. Viņš parādīsies birojā ap četriem.
Sarunā, ka kad Gūtups atnāks, viņš pats viņai piezvanīs.

Izejošais. Gūtups – Evita Krēgere.

K.: Es vispār nezinu, kā izstāstīt... Pie manis nonāca... Nu ne gluži baumas, bet jau 
reāls variants, ka mūsu skaisto nekustamo īpašumu, kurš ar lielām grūtībām atdots Ties-
lietu ministrijai... Tā Tieslietu ministrija ar Ministru kabineta akceptu to atdod Tiesu māju 
aģentūrai... Akciju sabiedrība. It kā ar domu par pārvaldīšanu. Bet šajā skaistajā mājā mēs 
paliekam par nomniekiem, bet Tieslietu ministrijai maksāsim nomas maksu – 2 latus par 
kvadrātmetru.

G.: Bet kā tas tagad?
K.: Nu tagad Tieslietu ministrijas īpašums zemesgrāmatā. Un viņi grib no zemesgrāmatas 

to ar Ministru kabineta rīkojumu pārrakstīt – Tiesu māju aģentūrai, lai to apsaimnieko. Un 
ministrija maksās nomas maksu.

G.: Man šķiet, ka tu zini, ka to visu Birkavs dara.
K.: Jā! un tagad tur daļa no ministrijas... Nu man arī nekas uzvārdus nenosauc!... Viena 

daļa – tie, kas grib to, bet cita daļa godīgi pateica, ka mēs būsim zaudētāji. Mēs neko vairs 
nezinām. Kas apsaimniekos, kas uz vietas darīs – neviens neko nezina. Tikai zina to, ka par 
nomu būs jāmaksā milzu summas – tur kaut kur ap miljonu latu vajadzēs.

G.: Tu gribi, lai es tur pielieku kāju priekšā? 
K.: Nu tas būtu... Es piezvanīju arī mūsu Kārlim... no Tautas partijas.
Gūtups sapratis situāciju. Apsola Krēgerei parunāt par to ar savu vārda brāli personiskā 

tikšanās reizē un pēc tam piezvanīt viņai.

21.09.1999. Ienākošais. Juris Lindgrēns – Gūtupam.

L.: Atvaino, es tev laikam jau līdz kaklam apnicis... Es tagad iesniedzu pieteikumu uz 
Nekustamā īpašuma aģentūras direktora vietu. Vai nevar kaut kādā veidā... Nu vai nevar 
satikties ar Andri, vai lai kaut vai Edmunds viņam aizliek kādu vārdu...

G.: Bet tu nevari Edmundam piezvanīt?
L.: Neesmu savējais viņam!
G.: Nu labi! Es pamēģināšu, Juri. Bet tikai man nav skaidrs, pēc kādiem principiem 

viss tur tagad notiks.
L.: Nu tur taču... Departamenta direktors vairs ne... vienkārši pateikt tam Bricim, ka!... 
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Nu tu saproti mani?
G.: Es saprotu, jā.
L.: Vairāk neko nevajag! tāpēc, ka es ar Brici runāju! Viņš teica tā: „Es pilnīgi neesmu 

pret. Nāciet uz konkursu...” Nu un tā tālāk. Nu sausa saruna, kā saka. Bet es viņu nezinu! 
Ja es viņu zinātu, tad būtu cita saruna.

G.: Es arī viņu, Juri, nezinu.

L.: Nu es saprotu! Bet tu zini... Ja kāds no viņiem aizliks vienu vārdu... Vienu vārdu! 
Vairāk man nevajag!

G.: Labi. Davai!

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Šodien zvanīja Lapiņas kundze. Tā ir tā inkasācijas darbiniece, kura parakstīja to...
G.: Jā, jā. Tā tiesu izpildītāja. Nu, nu?
T.: Jā, tiesu izpildītāja. Zvanīja un vēlējās parunāt ar prezidenti – Klenderi. Klendere 

viņu aizsūtīja pie mūsu tā jaunā jurista... Nu kurš, manuprāt, pašlaik sazinās ar Kastiņu par 
to atbildi! Un kaut kā ļoti nervozi prasīja izpildīt to rīkojumu... Un kaut kā viņa pieminēja, 
ka beidzas termiņš – vai nu izpildīšanai vai atbildei. Palūdza, lai šodien noteikti būtu at-
bilde uz viņu pieprasījumu.

G.: Nu nosūtiet atbildi!
T.: Tagad mums ir jautājums – kā to visu darīt? Vai mēs atbildēsim šovakar vai rīt no 

rīta, vai?... Kā labāk? Jūs mūsu tikšanās reizē pieminējāt, ka jums ir jāparunā ar Kiber-
mani.

G.: Ā, jā! vakar mans palīgs Kastiņš bija pie Kibermaņa. Tā ka tur viss ir mierīgi. Un 
viņš ir lietas kursā, ka... Viņš pats teica: „Nu ko... Tad jums vēl caur tiesu būs jāsitas...” 
Tā kā mēs sarunājām viņam neko neteikt, ko mēs darīsim. Nu tā kā mēs nezinājām, Tom, 
kā viņš tur... Viņš pats manam palīgam teica: „Jā... Nu tad jums jāvēršas par visu darbību 
apturēšanu...” Lūk, uz tādas nots viss arī beidzās.

T.: Mums tāda stresaina attieksme pret to jautājumu, ka... Nu , ja viņi, piemēram, 
vērsīsies centrālajā bankā?

G.: Redzi, tur viņi arī nesaņems nekādu atbalstu... tāpēc, ka es jau sazvanījos ar valsts 
banku. Tā ka ne no Kibermaņa, ne no valsts bankas viņi nesaņems atbalstu.

T.: Bet kā jūs domājiet, vai vērts viņiem uz šo pieprasījumu atbildēt šodien vai rīt no 
rīta?

G.: Es nezinu... Kā jūs paši gribat! Kā jūs paši gribat! Var arī šodien vakarā.
T.: Labi. Bet tad tā atbilde vienalga būs jāsaskaņo...
G.: Mēs taču jau saņēmām šīs atbildes projektu. Lai tāda arī iet, Tom, tā atbilde! Jā! 
T.: Labi.
G.: Nu viņi valsts bankā un Tieslietu ministrijā nesaņems nekādu atbalstu. Tā ka... 

Tāpēc viņa arī nervoza. Tāpēc viņa arī skraida. Ja viņa būtu mierīga, tad mums vajadzētu 
sākt uztraukties. Kamēr viņa nervoza, tikmēr nekas... Vot tā es domāju, Tom. 

T.: Labi. Tad ceturtdien satiksieties ar to tiesnesi, ja?
G.: Nu es ceru! Mēs pagaidām vēl noskaidrojam precīzu datumu, kad viņa atgriežas. Es 

domāju, ka divdesmit trešajā. Vienalga mēs to drīz uzzināsim. Jau šajā ceturtdienā. Ja viņa 
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būs ceturtdien, tad jau... Sarunāts, Tom?
T.: Labi.

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

Tsopass saka, ka ļoti uztraucas par tiesu izpildītājas zvanu.
G.: Neko viņa tur nedarīs! Es domāju, ka tie ir tikai draudi. Tas ir no bezspēcības, Tom! 

Ja viņa zvanīs, lai viņai nodotu: tas par viņu arī būs presē – kā viņa strādā. Ir tiesas lēmums 
un Augstākās tiesas lēmums, un te viņa draud!

T.: Protams, mēs atrisināsim... Bet es vienkārši informēju, ka viņi ir ļoti stresaini...
G.: Jā, jā, jā! Nu tas ir, tu zini... Ja cilvēks ir nervozs, tātad viņam nav taisnība! (Sme-

jas.) Ja viņš dusmojas. Tas ir no bezspēcības, Tom!
T.: Labi!
G.: Tāpēc, ka banku un Tieslietu ministriju mēs kaut kā neitralizējām. Viņai arī jāpasaka, 

ka par viņas darbībām uzrakstīs. Ja?
T.: Labi. Tā ka jūs uzskatāt, ka viss ir zem kontroles, viss ir normāli, ja?
G.: Es domāju, ka mums nav citas izejas kā tikai viņu aizsūtīt kaut kur tālāk. Ja?
T.: Labi! Labi. Paldies.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups saka, ka gribētu kaut kā atnākt pie Zāvera. Jautā, vai var atnākt rīt no rīta. 
Zāveris atbild, ka rīt diez vai izdosies, jo viņš aizvieto Ligitu. Bez tam rīt plāno apsveikt 

Kalnu 40 gadu jubilejā.
Gūtups saka, ka ilgi viņu neaizkavēs.
Sarunā, ka rīt astoņos Gūtups atnāks pie Zāvera.

Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

G.: Paklau, es rīt pie tevis varu ieskriet. Man astoņos... Līdz deviņiem es būšu pie tava 
priekšnieka. Un tad es varu nolaisties lejā pie tevis.

Š.: Rīt?... Labi.
G.: Cikos tu? Deviņos tu būsi?
Š.: Es būšu jau pirms deviņiem.
G.: Nu ļoti labi. Tad es ap deviņiem būšu pie tevis. Ja?
Š.: Jā, sarunāts!

22.09.1999. Ienākošais. Andis Saris – Gūtupam.

S.: Vari mani uzklausīt divas minūtes?
G.: Varu, varu.
S.: Un bezmaksas konsultāciju.
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G.: Varu, varu.
S.: Paklau! Es tev nolasīšu vienu frāzi: „Mana iesnieguma izskatīšanu lūdzu ne-

nodot valsts sekretāram Andrim Starim, jo es viņam neuzticos nepietiekamas kompe-
tences, cilvēcisku un morālu iezīmju dēļ. Ar ko es saskāros, mēģinot ar viņa palīdzību 
risināt citus juridiskus un cilvēktiesības skarošus jautājumus.” Vai zvērinātam 
advokātam ir pieļaujama tāda frāze?

G.: Nav pieļaujama.
S.: Es domāju, ka tur var sanākt lieli sūdi. Ir tāds bijušais, bļ... Centrālās komite-

jas darbinieks. Tieslietu ministra vietnieks Imants Kaužēns. Zini tādu?
G.: Zinu, zinu...
S.: (Smejas.) Nu varbūt pačakarēt viņu?
G.: Mierīgi.
S.: Es taisos sūdzēties Niedras un Jēkabsona kungiem (smejas).
G. Mierīgi.
S.: Nepietaisīs bikses? 
G.: Nē!
S.: Tāpēc, ka redzi... Viņš raksta sūdzību ministram! Nu okei! Bet vienalga šis dokuments 

tiek nodots izpildīšanai maniem padotajiem! Bet rakstīt to, ka... Zvērinātam advokātam 
teikt, ka Staris ir nekompetents!... Un kaut kādas cilvēciskas un morālas īpašības...

G.: Redzi, Kaužēns ir visiem zināms idiots.
S.: Es viņu zinu! Viņš vēl tajos gados...
G.: Es domāju, ka tu mierīgi vari uzrakstīt Niedram...
S.: Nē, es nerakstīšu... Es nerakstīšu. Redzi, mans padomnieks, kurš viņu... 

Kaut kad strādāja ar viņu kopā tajā Ministru kabinetā... Vai Ministru padomē... 
savā laikā... Es pateikšu viņam, ka Staris apsver iespēju griezties pie Niedras. Tā 
pačakarēt. (Smejas.)

G.: Nē, nē, nē! Es domāju, droši! Tā nevar atstāt.
S.: Nē, nu es taču nerakstīšu. Oi!... Nu kā pārējais?
G.: Nekas! Mierīgi.
S.: Mierīgi?
G.: Jā... Jā. Man tās orientācijas ir visas pareizas. 
S.: Jā! Lai tu zinātu!... Tagad ir pirmās pārrunas, ar ko... Man arī ir pareizā 

orientācija. Man žurnālisti, zini, sāk uzdot jautājumus: „Bet Ministru kabinets...Bet 
kā Iekšlietu ministrija?...” Es saku: „Vīri, ja jūs domājat mani... Nu man ir pareizā 
orientācija. Vienīgais, ka jūs mani varat nofotografēt kā Skuratovu ar kaut kādām 
meitenēm dr... Bet tā ir mana morālā seja un manas ģimenes problēmas!”.

G.: (Smejas.) Tas tev ir derīgi veselībai.
S.: Tas man derīgi veselībai! Es saku: „Man ir prieks, un tai meitenei prieks, kura 

var nopelnīt!” (Smejas.) Viņi tā pasmējās!
Gūtups saka, ka ar Kaužēnu lietu tā nevar atstāt. Domā, ka Starim ir jāvēršas pie 

Niedras. Bet Niedra tiks galā ar Kaužēnu.
Saris tomēr taisās piespiest Kaužēnu caur Baltiņu.
G.: Es domāju, ka jāraksta Niedram. Ja tāds idiotisms... Es tavā vietā tomēr Nie-

dram aizsūtītu kā pielikumu... Pieraksti tajā vēstulītē, ka Advokātu padome apsver 
jautājumu par...

S.: Nu par to kompetenci jau nevar sodīt. Par to var lemt Ministru kabinets un 
ministrs.

Staris padomās, kā rīkoties ar Kaužēnu. Atsveicinās līdz pirmdienai.
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23.09.1999. Ienākošais. Velta Gaidīte – Gūtupam.

G.: Es gribēju pajautāt, vai jūs nenāksiet mums garām?
Gūtups: Varu ienākt! Cik tas ir steidzami, priekšsēdētāj?
G: Nu tā!... Nu tā! Rīt varbūt.
Gūtups: Jā... Nu es tad varētu rīt ap kādiem divpadsmitiem. Ko?
G.: Jā, būtu ļoti labi.
Gūtups: Labi! tad es rīt ap divpadsmitiem būšu pie jums.
G.: Labi!

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

Guldis: Nu kā tur mans jautājums ar to māju? Kaut kas virzās?
G.: Tur nekas nevirzās, zini. Tur tajā Saeimā nekas nevirzās un... Un tur, zini, pagaidām 

ne pie kā nevar pieķerties.
Guldis: Paklau, varbūt... Bet no kā tu to iesniegumu rakstīji? No kuras puses?
G.: Kādu, kādu?
Guldis: Nu kam ir jāatdod tā māja? Kad būs tas prasītājs?
G.: Nē, redzi...! Tur jau viss bija atkarīgs no tā jautājuma ar baltvāciešiem, cik es 

atceros. Un ja viņi to likumu tur tā izmainītu, tad prokuratūrai būtu jāuztur prasība par 
atgriešanu valsts īpašumā. Un tad jau viss aizietu. Tad tu, protams, varētu normāli, kā visi 
citi, privatizēt. Un Muciņš tad... Nu pagaidām šis jautājums ir apstājies. Man jau viens otrs 
jautā... Bet viņš pašlaik nodarbojas ar pedofiliem. Tajā brīdī viņš tur ļoti aktīvs bija... Viņš 
pie manis te bija... Un apspriedām... Nu vot tā, divos vārdos.

Guldis: Vienkārši kāpēc es tev zvanu?... Varbūt kaut kā tas palīdzēs... Kā tu zini, 
Nekustamā īpašuma aģentūra... Tur tāds Kalvis Bricis tagad strādā. Nu un viņš it kā gatavs 
vērsties no savas puses. Tas nekā nepalīdzēs?

G.: Zini, nu sarunāsim tā... Es pacelšu to materiālu... Tas kādu laiku nebija man uz 
rokām. Palūgšu tad puišiem, lai man atnes un... Nu jāpaskatās! Un man jāpiezvana arī tam 
Muciņam – kā tur ar to projektu? Kā tur viss virzās.

Guldis: Tāpēc, ka jūs varējāt apzināt visas mājas, kuras atgrieztas... Nu tādā veidā. 
Tāpēc, ka tur... Kā saka Kalvis: „Tur viens ir, otra nav.” Tur tāda putra, ka patiesībā tur 
vienkārši jāprasa atpakaļ. Tā, pēc viņa domām!

G.: Zini, es paskatīšos to konkrēto... To gadījumu. Un varbūt tad... Varbūt nākamajā 
nedēļā tad sazvanīsimies? Man rīt viss izplānots.

Guldis: Nu nav nekādu problēmu! Protams, tad nākamajā nedēļā. Bet tā Nekustamā 
īpašuma aģentūra var būt tā, kas vēršas prokuratūrā.

G.: Jā! Jā... Vienīgais, es saku, man jāsazvanās ar Linardu: kas tur ar tiem baltvāciešiem? 
Cik tur tas tālu... To es jau šajā nedēļā mēģināšu uzzināt.

Guldis.: Labi! Labi! Sarunāts. Paldies.
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24.09.1999. Ienākošais. Ligita Skreija – Gūtupam.

Skreija saka, ka viņa vēl atrodas pie Akmens tilta. Jautā, vai Gūtups viņu sagaidīs vai 
arī tuvākajā laikā viņš būs aizņemts.

Gūtups savukārt jautā, vai viņi nevar pārrunāt pa telefonu tagad.
Skreija negribētu. Piedāvā pārcelt tikšanos uz pirmdienu, plkst. 9:00.
Gūtups piekrīt.
G.: Tu tur baidies par to Daugavpili, ja?
S.: Jā.
G.: Jā, jā... Labi. Pirmdien deviņos. Davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Nu vispār tā!... Es te runāju ar Lidiju... Un viņa tur kaut ko rakstīs un darīs. Es 
vēlāk sazvanīšos. Un tā dāma no tās „Čangladešas”... Viņa pašlaik ir Rīgā. Viņa ir Zāvera 
kabinetā. Un tur... Viņa ir tajā sastāvā, kurš dod kvalifikācijas... ar tiesnešiem. Es tur viņu 
noķeršu... Es tur meitenēm teicu, lai viņa pie manis atnāktu. Es parunāšu. Tas laikam būs 
pirmdien. Princips tur tāds... Nu viņa laikam varēs Lidijai palīdzēt. Viņai pašai būs tur 
jāiet. Ja?

G.: Aha...
Š.: Domāju, ka pats labākais, kad viņai to izdarīt – pirmdien. Es viņai vēl teikšu, lai 

viņa pati personiski tur dodas. Un viņai tur jārīkojas aktīvi. Tas, par ko tas vīrs par viņu tur 
teica... Nu tur var būt visādi izteikumi. Jo ne pēc likumu, ne pēc loģikas, ne pēc kā viņu 
nevar... Nekas viņu pašlaik nevar atstādināt. Nekas nevar! Viņa ir nozīmēta... Un viņas 
uzdevums– sagatavot materiālu un ziņojumu. Un tas viņai ir jāpaziņo tiesā. Tiesa nekā to 
nevar mainīt... Un tiesa to nevar apstiprināt. Tāpēc, ka šajā stadijā, kad viens sagatavojies... 
Neviens cits nevar iejaukties. Cits jautājums – tas ir tas, kad viņu apstiprinās un kad viņa 
sāks darboties. Kad sāks saukt kreditoru sanāksmes un lemt...Tad viņu kāds var... Nu, 
izprovocēt. Tad jau pēc likuma paredzēts: izskatīt administratora darbības... Vai kaut kas 
tāds! Bet principā... Tas ir pašam jānopelna. 

Bet ja viss ir normāli, tad tur nekas nevar notikt. Viņa pati zvanīja tam Vidiņam... Uz 
Daugavpili... Vidavskim. Nu es viņai teicu! Es vēl parunāšu ar to meiteni, tikko kā viņa 
atbrīvosies. Vienkārši ir jāstrādā. Panika neko... nav jēgas tai padoties. Nu viņa kā Inkēns. 
Kaut kas kaut ko teica... (Smejas.) Jāstrādā vienkārši tur! Nu palīdzēt – palīdzēsim!

G.: Jā!... Labi.
Š.: Otrais jautājums! Es te rakstu par tās organizācijas maksātnespējas atzīšanu. Bet jau 

atskrēja biedrs!... Tavs bijušais kolēģis Raimonds... Jautā, kas tur būs? Es saprotu, ka viņš 
no tā iesniedzēja puses?

G.: Jā, jā...
Š.: ...kuri grib tikai to naudu. Ja? Viņš saka: „Varbūt no departamenta? Vai no kuri-

enes?” Es paskatījos... Es viņam teicu: „Nu materiāls ir, bet te nekā pie manis nav.” Nu 
viņš saka: „Varbūt tas ir vajadzīgs?” Es saku: „Nu es ar Gūtupu”... Pagaidi! Neko nespied. 
Pagaidi...

G.: Iet runa par to „PIF”?
Š.: Tieši tā. Es saku: „Nu pagaidi kaut kur līdz pirmdienai – otrdienai. Es tagad uzrakstīšu 
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un tad... Tad šajās dienās man piezvani.” Es viņam iedevu... Ja viņš man piezvanīs... Un es 
tev tagad zvanu tāpēc, lai precīzi zinātu. Visu!

G.: Es sapratu. Labi!
Š.: Man jāzina, kas tas būs!... Un visu ko: vai tie CV ir veiksmīgi, un visu, kas tur 

vajadzīgs. Lai tas cilvēks... Saprati, ja?
G.: Okei. Tūlīt piezvanīšu.
Š.: Atrodi visus, kas tur var būt un paziņo man.
G.: Davai, davai.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Kā es saprotu, tajā pēdējā lietā – tajā iesniedzēja... Varbūt kad...
G.: Būs pie tevis šodien. Papīri pie ... Zigis ir citā lietā. Es jau sazvanījos.
Š.: Bet ko es gribēju teikt?... Varbūt tas var būt kā prasītāja viedoklis?
G.: Jā, jā. 
Š.: Lai ietu tieši no viņa... No paša prasītāja. Ka viņš to grib... Ja? Jo es tad varu atšūt 

citus pavisam vienkārši.
G.: Nu uz likuma pamata. Tu man to vienreiz citēji. Ja?
Š.: Jā, jā! Tur civilprocesa likums. Lai ietu... Un tas būs labi. ne pats, bet tieši prasītājs... 

Un arī pats. Tāpat pats noteikti. Ja?
G: Jā!... Labi!
Š.: Nu davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Nu tad es tev to izstāstīšu, ja?
G.: Nu nu?
Š.: Tā ka tā situācija ir normāla. Tā kundze bija pie manis... Mēs par visu parunājām. Tā 

Sokolova priecājas par to, ka viņa šo jautājumu atrisināja Rēzeknē...
G.: Loģiski, jā.
Š.: Viņa runāja ar viņu... Viņa teica, jo visa tā tiesa tika apstādināta... Tur viņa teica, ka 

viņi neko tur nevarēja atrisināt... Tas ir viens!
G: Tas Mazais neņēma vērā! Ka var risināt tā (Smejas.)
Š.: Un to, ka tas Mazais... Viņa arī teica: viņai pašai tā likās, ka laikam... Ka Vidavskim 

gribētos, lai tas Mazais tur būtu. Vot... Viņa teica, ka lai viņa darbojas... Lai to dara. Un lai 
sazvanās, ja vajag, ar viņu... Vai arī ar to otru. Viņa tagad apsolīja, ja pirmdien būs pie sevis 
mājās. Tad viņa piezvanīs tai Sokolovai un visu to izstāstīs. Nu lai viss tur ietu normāli. Un 
ja viņa sajutīs kaut kādu spiedienu un ko... Viņa teica, lai zvana. Un tad es pajautāju: „Nu 
cik viņam tā vara ir liela?... Tam vīram.” Viņa teica: „Vairāk nekā Lembergam Ventspilī” 
(Smejas.)

G.: Tikai par to viņš nekliedz.
Š.: Viņš nekliedz! Viņš pats visu klusi dara. Bet viņš viņiem tāds kā Staļins. (Smejas). 

Viņam var uzstādīt krūšu tēlu, un viņu nēsās no rīta līdz vakaram. Viņš ir pielūgsmes ob-
jekts. Ko viņš pateiks – tas ir viss! Tad nekas vispār... Bet viņš zināmā mērā ieliek kāju tajā 
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pirmās instances tiesā. Tur viņš laikam ar kāju var atvērt durvis. Nu zināmā mērā. Nu tajā 
Apgabaltiesā viņš nav savējais. Tāpēc, ka viņa ir diezgan principiāla. Tur viņš neko... Un 
pēc tam, kad jau būs kreditori... Sanāksme būs... Tāpēc, ka to visu mainīt tika pati tiesa... 
Un tad, kad tas kreditors to nopelnījis. Un ne tāpēc, ka kāds to grib!

G.: Nu noteikti! Nu nevar taču baltu ar melnu...
Š.: Jā! Nevar baltu ar melnu... Un vienkārši pateikt: man gribas, man gribas to un 

šito...
G.: Labi! tad tev šodien atnesīs papīrus: to no tā prasītāja... Un Zigis atnesīs to... Viņš 

pašlaik pie manis Palātā tiesājas.
Š.: Viss būs kārtībā.
G.: Davai!

27.09.1999. Ienākošais. Ligita Skreija – Gūtupam.

L.: Zini, man laikam atkal tev ir jāatvainojas. Tāpēc, ka, tu zini, man tā tiesas sēde ir 
pārcelta uz trešdienu.

G.: Uz šo trešdienu?
L.: Jā, es vēl gaidu papildus materiālus. Un es no paša rīta jau gribu aktīvi rīkoties... Un 

es desmitos ar Sončiku vienojos. Tā ka baidos, ka es vienkārši nevarēšu paspēt. Es domāju 
tā!... Rīt tad es braukšu uz to Daugavpili, jo es tai tiesnesei apsolīju, ka es iesniegšu savu 
paziņojumu dienu iepriekš. Trešdien man tā lieta no rīta – 9:00. Un tad es atgriezīšos ce-
turtdien. Tad mēs varētu ceturtdien vai piektdien satikties.

G.: Labi, labi, Ligita! Jā, jā.
L.: Bet es varētu pie tevis vienu lietu pazondēt? Tu noteikti zini, ka „Mazais”... Plata-

cis... Viņš nāk kā migla. Man ir visāda informācija, ka tas ir tieši viņš, kas pret mani traki 
darbojas. Nu un saproti, tas man traki... Piektdien gribēja „nolemt”! Un „Jāparunā!”. Es 
saku – kas par steidzamību? Man nav laika un... Nu kas par lietu? – Oi, viņš grib mani 
pabrīdināt, ka pret mani it kā traki darbojas Privatizācijas aģentūra. Es saku – nu labi, 
nākamajā nedēļā, ja būs brīvs laiks, satiksimies un parunāsim. Lai gan es ļoti šaubos!

G.: Zini, mēs tur...
L.: (Pārtrauc.) Es domāju, ka viņš vienkārši sāk spēli... viņš grib kaut ko no manis 

izzondēt... Un tagad viņš grib izrādīt, ka viņš tāds labiņš – redzi, es kaut ko uzzināju... Un 
man viņš saka. Es, zini, knapi, knapi noturējos!... Nu smieklīgi sanāk! Tāpēc, ka tieši viņš 
ir tas, kas visu laiku cer, ka viņš var izmainīt tā, kā viņam un „stalkeriem” labāk.

G.: Paklau... Ja kaut kas tev tur... Principā mēs tur pastrādājām tavā virzienā. Un ja kas, 
tad dabiski, vari pie tās Palātas priekšsēdētājas un tiesneses. Ļoti labi, ka tu tur vienojies 
un brauksi. Tā ka es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmām. Bet braukt vajag – tas ir 
skaidrs!

L.: Nu noteikti! Un zini, ko? Viņi sākumā tā... Bet tas jau izlīdzinās... Es domāju, ka 
Platacis arī to zina. Jo sestdien ar mani sazvanījās tas... Viens no singapūriešiem, kurš 
Tallinā. Un šodien traki gribēja tikties. Es saku: „Ziniet, esmu ļoti aizņemta... es savu 
nedēļu esmu saplānojusi jau ilgu laiku iepriekš. Es jums nevaru apsolīt tikšanos...” Bet 
viņš jau uzzinājis par tiesas sēdi. Tā ka tas vairs nav noslēpums. Jo viņi šo pavēsti laikam 
atnesuši uz rūpnīcu... Bet rūpnīca man šo pavēsti atsūtīja piektdien. Tā ka tur viņam arī 
pateica to... Un viņam uzreiz nostučīja arī to, ka sēde pārcelta.
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G.: Aha, aha! Labi! nu tad, kad tu atgriezīsies, piezvani! Kā mēs tur...
L.: Jā, jā! tad jau būs vienkārši vairāk informācijas. Varēsim parunāt, teiksim... Nu! 

Es jau zinu, ka tai bankai ir savs variants. Tāpēc, ka es ar viņiem no paša sākuma... 
Kad viņi pie manis atnāca un palūdza, lai es ar to nodarbojos... Es viņiem teicu, kāda 
stratēģija: Ka es ņemšos tikai tad, ja viņi uzreiz atradīs tos, kam nodot nomā... Un kā 
potenciālajiem pircējiem. Nu viņiem šis variants ir. Bet tur, saproti... Tur katrs bīda savu 
variantu. Savu variantu bīda VidaVskis. Nezinu... Patiesībā es vēl nevaru saprast par 
Privatizācijas aģentūru. Tur vismaz viens! Tai Privatizācijas aģentūrai ir tāds kadrs, kurš 
ir šo singapūriešu labā... Tāpēc, ka manu telefonu iedeva tieši tas kungs no Privatizācijas 
aģentūras – tam singapūrietim.

G.: Nu labi!
L.: Tu saproti, tur jāskatās, kā var to... Nu mūsu interesēs ir saņemt gatavu...
G.: Labi, labi!
L.: Tāpēc, ka tur es saku: katrs bīda savu! Nu es domāju, ka... Tā kā divas dienas es tur 

būšu uz vietas, es vēl tur paskatīšos, ko un kā, un pazondēšu. Tā ka mums būs vairāk, par 
ko parunāt.

G.: Labi, labi, davai!

Ienākošais. Aivars Krātuss – Gūtupam.

K.: Paklau, kā var ar tevi parunāt? Man te viens tāds jautājums saistīts ar Andri! Par 
kuru man te daži jautā... Es gribēju uzprasīt, kāda tur situācija...

G.: Mēs varam to izdarīt rīt?
K.: Varam, jā! Es piebraukšu pie tevis birojā, kad tu teiksi.
G.: Nu mēs varam rīt četros.
K.: Es četros nevaru – man jāiet uz kapiem. Vienos ir bēres. Ja nu vienīgi varu dienas 

pirmajā pusē.
G.: Es tagad skatos... Cik mums laika vajag?
K.: Mums īsa saruna! Desmit minūtes, ne vairāk. Pat mazāk.
G.: Nu tad 10:30?
K.: Varam. Jā. Varam.
G.: Labi! Sarunāts.

Ienākošais. Dāvids Tariņš – Kastiņam.

T.: Jūs to saņēmāt?
K.: Viss kārtībā, jā.
T.: Bet Gūtupa kungs šodien bija pie tiesneses?
K.: Nu viņš ies. Tiesnese šorīt tiesā. Viņš ies pusdienlaikā. 
T.: Jo tā Lapiņa man tikko kā zvanīja un... Draud! Draud mums.
K.: Es saprotu, ka draud. Tāds viņiem darbs. Šodien būs.
T.: Skaidrs.
Sarunā sazvanīties.
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Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Es piezvanīju tādā sakarā... Tā Lapiņas kundze no tiesu izpildītājiem atkal zvanīja... 
Nu tas jau par otro prasību, kuru viņi iesniedza... Tas atnāca pagājušajā ceturtdienā. Pie 
jums laikam ir kopija?

G.: Jā, jā, jā! ir.
T.: Tur lieta nonāca līdz tam, ka mēs atkal atbildējām, ka jūs saņemsiet no mums rak-

stisku atbildi – ka – tā un tā, tiesa un visas lietas... Un uz to viņa noreaģēja tā, ka ... Nu 
kaut kā piedraudēja, ka tagad viņa sastādīs aktu un pēc šī akta sastādīs prasību pret šīm 
atbildīgajām personām.

G.: Nu tur 100 lati! Soda nauda ir 100 lati! Nu es šodien nodošu, Tom. Šodien es 
nodošu. Un es domāju, ka rīt jau būs lēmums. Es jau sarunāju, ka četros iešu uz tiesu. Tā 
ka šodien es nodošu.

T.: Es vienkārši gribēju pajautāt, vai nav iespējas šo Lapiņu kaut kā nomierināt?
G.: Es domāju, ka... Nu rīt būs lēmums un viņa pati no sevis nomierināsies. Es domāju, 

ka viņai vienkārši... Nu viņa kaut kā nervozē... Ka viņai apsolīja vai kaut ko jau izpildīja. 
Un viņa kaut kā uzvedas tā kā... Nu tā taču ir viņas daļa!

T.: Tur tipa tā, ka viņai ir šie pieprasījumi uz kaut ko jāpamato. Vienkārši tas izsauc kaut 
kādas, teiksim, šaubas. Varbūt viņai ir kādas sviras?

G.: Es domāju, ka nē. Šodien nu burtiski pēc trīs stundām es to nodošu tiesai. Un tad 
līdz rītam, es domāju... Rīt no rīta jau būs lēmums un viss.

T.: Kā jūs domājiet, vai nav vērts ar Kibermani par šo?...
G.: Es domāju, ka nē. Jā jau es teicu... Nu davai līdz rītam. Būs lēmums, Tom. Es jau 

sazvanījos, izskaidroju pozīciju... Jau pagājušajā nedēļā. Nu rīt būs lēmums. Ko mēs tur 
ar viņu ?... Ka?

T.: Labi. Labi, sarunāts!
G.: Es uzreiz piezvanīšu, tikko kā man būs. Ja?
T.: Labi, paldies.

Ienākošais. Ainārs Platausis – Gūtupam.

P.: Paklau, tu nodarbojies ar tādu Sigurdu Viesturu Pestmali?
G.: Man šķiet, ka kāds no maniem palīgiem.
P.: Pie palīgiem, ja? Senātā tā lieta, divas reizes viņi saņēma pa pakaļu... Pirmajā un 

otrajā instancē. Tagad uzrakstīja kasācijas sūdzību.
G.: Es nezinu tik konkrēti.
P.: Bet pie kā var uzzināt?
G.: Nezinu! Tad man ir jāpaskatās. Piezvani man... Bet ko, tu aizstāvi otru pusi?
P.: Nē, vienā komandā. Ir divi tādi atbildētāji – Pestmalis un līdzatbildētājs Bliks. Tātad 

Pestmalis uzdāvināja Bliksam īpašumu. es gribētu... Jāsaskaņo pozīcijas, lai tā solīdi mēs 
izskatītos.

G.: Paklau, tev piezvanīs. Sarunāts?
P.: Nu liels paldies! Kā tev pašam?
G.: Nekas! Strādāju!
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P.: Veiksmi darbā! Visu labu.
G.: Paldies.

29.09.1999. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Šablovskis saka, ka tikko kā izgājis no tiesas mājas. Viņam jau nācās pakomunicēt ar 
„Panorama Latviji”.

Gūtups jautā, ko tā no viņa gribēja.
Šablovskis saka, ka tas ir saistīts ar to pareizticīgo lietu.
Š.: Kāpēc es tev zvanu?... Kāda ir ideja par to „PIF”? Vai mēs viņu vienkārši gremdējam 

vai no viņa ir jāsaņem nauda?
G.: Nu... Redzi...Ja viņi jau maksā, tad jau... Nu ko padarīsi? Tad neko!
Š.: Viņi samaksāja.
G.: Viņi samaksāja, ja?
Š.: Jā. tā viņi man... Tur man iesniegums uz galda: „Divdesmit septītajā... pilnā 

apmērā...” Viņi atnesa kaut kādu papīru, ka viņi samaksāja. Es viņiem teicu: „Tas, ko jūs 
samaksājāt, tas ir viens. Bet tad ejiet uz to departamentu un palūdziet no viņiem papīru, ka 
viņi to visu atsauc. Nu un tad... un tad mēs parunāsim.”

G.: Es sazvanīšos!...
Š.: Man, redzi, kas... Es tev pateikšu, kāda sistēma. Man it kā formāli... Es jau ierosināju... 

Uzrakstīju lēmumu par lietas ierosināšanu. Bet tā nekur neaizgāja. Tā viņa man te arī guļ. 
Es varu ar tādiem pašiem panākumiem izvest to numuru... Lietu atgriezt kancelejā. Un 
atdot ar lēmumu: tā kā nomaksāts, lēmums... Tā kā reizi jau izdarīju. Atgriezt tam depar-
tamentam: „Tā kā jūs saņēmāt un neko jums...” Apmēram tā. Ja? Bet no kā viņi baidās? 
... Tā, ka ierosināts... Tagad ir jānozīmē administrators. It kā šim procesam jānotiek. Un 
tad administrators sāks... Un paskatīsies – „Tā, mužiki... Ne tikai departaments!...”. Nu 
labi – iesniedzējs... Bet bez tā visa vēl tur kaut kas! Un galu galā viņš teiks: „Tomēr viņi 
ir maksātnespējīgi”. Saproti? Un tas process tāds garš. Lūk tāpēc mani interesē: vai īpaši 
gremdēt?

G.: Zini, jā! Labi. es satikšos... Un to es tomēr pašlaik negribu vienpersoniski risināt.
Š.: Nu tad ir jāskatās! Ar tādiem pašiem panākumiem... Var arī aprauties... Tāpēc, ka 

no iesnieguma iznāk – bez seguma: „Naudu taču jūs saņēmāt, nu ko jūs te tagad vēl?” Nu 
apmēram tā.

G.: Tu zini, es šodien sazvanīšos. Rīt es tev tad noteikti piezvanīšu.
Š.: Jā. tu to lietu nokārto! Tāpēc, ka man te viena meitene atnesa no tā „PIF”. Ienesa 

to, ka it kā viņi samaksājuši. Tad varbūt lai viņi neatsauc, bet lai lūdz atdot atpakaļ to iesn-
iegumu. Atgriezt atpakaļ iesniegumu.

G.: Nu vēl sazvanīšos. Varbūt tur kaut kas ir...
Š.: Nu labi!
G.: Davai! Tā ka tikko kā tu atgriezies no tiesas sēdes, es saprotu?
Š.: (Smejas.) Jā. Es 19. janvārī...
G.: Noraidījums...
Š.: Nē, nē! Noraidījumu mēs neesam saņēmuši! Bet nolēmām pārcelt uz 19. janvāri. 

Tas jau ir jaunajā gadā.
Sarunā, ka Gūtups rīt piezvanīs Šablovskim par „PIF” lietu.



193

Izejošais. Alliņš – Andai Čarnovskai.

A.: Gūtupa kungs lūdza noskaidrot, vai ir iesniegta pretprasība? Par to mūsu...
Č.: Pagaidām neko neesmu saņēmusi!
A.: Nekas vēl nav bijis?
Č.: Nē, nē. Klusums.
A.: Jūs, manuprāt, iedevāt termiņu līdz mēneša beigām?
Č.: Jā, es viņiem tā lūdzu. Pagaidiet... Vai arī bija šī mēneša beigas vai pagājušā... Vai 

nākamā mēneša beigas. Man uz novembri nozīmēts. Tā lieta mums novembrī laikam, ja?
A.: Jā.
Č.: Mēs visdrīzāk nerunājām par oktobra beigām?... Es tiešām neatceros. Es tiešām 

nedevu kaut kādu konkrētu termiņu, jo es nevaru viņiem uzlikt par pienākumu dot 
pretprasību, ja viņi to, piemēram, nevēlas! Manuprāt... Neteicu līdz oktobra beigām? Man 
tiešām pašlaik ir grūti pateikt.

A.: Nu jā... Man šķiet, ka līdz septembra beigām.
Č.: Nu jebkurā gadījumā vēl nekas nav! (Smejas.) Tā ka pagaidīsim! Varbūt oktobrī 

kaut kas būs.
A.: Jā... Labi! Paldies. 

07.10.1999. Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Kā jums iet?
G.: Nekas. Strādāju.
T.: Jūs no Kastiņa kunga saņēmāt manu paziņojumu?
G.: Jā!
T.: Es tad īsi atkārtošu situāciju! Vakar mēs saņēmām vēl vienu vēstuli no Lapiņas. 

Saturs... Jums arī pa faksu tika izsūtīta kopija. Mūsu jurists tad sagatavos atbildi uz to, kuru 
saskaņos ar jums. Es nesaprotu... Tāpēc, ka viņiem ir tiesas lēmums un tā tālāk, un tā tālāk. 
Ko jūs par to domājat?

Bet man šodien zvanīja no Valsts bankas... Vakar zvanīja un šodien zvanīja. Es viņam 
paskaidroju visu situāciju, visus punktus, un visus tos likuma pantus. Un es viņam izteicu 
tādu viedokli... Nu skaidrs, ka tiesas izpildītājs saņem 5% no tā, ko viņš ir piedzinis. Bet 
to viņš saņem pēc tam, kad viņam kaut ko izdevies piedzīt. Bet ir pamatotas aizdomas, ka 
šajā gadījumā... Tom, atvaino, man otrs telefons! 

...Es viņam saku: „Ziniet, izskatās, ka tiesu izpildītājs kaut ko saņēmis vēl pirms 
piedzīšanas!... Un tie cilvēki iet tur, laikam pie viņa, krata ar dūri un tā tālāk... Un viņš psi-
ho un raksta vēstules... Nu, jūs ziniet, tādu entuziasmu izrāda, kas... Tomēr tiesu izpildītājs 
– tā arī ir amatpersona. Un kaut kā uzvedas ne tā...” Es saku: „Banka var kaut kā sadus-
moties...” Nu es domāju par „Saules banku”! Un kaut ko uzrakstīt arī uz Tieslietu min-
istriju... Ka viņiem nav skaidrs, kas te notiek. Tā es viņiem teicu. Un viņš, protams, to 
ļoti rūpīgi uzklausīja un principā piekrita man. Es domāju, ka viņiem nav skaidrs, kas tur 
notika... Un lai jurists tur sagatavo vēstuli, ka „mums nav skaidra tāda aktivitāte” un tāds 
entuziasms darbā... Kurš ir pārmērīgs! Nu, lūk, Tom! Es domāju, ka varbūt vērts uzsākt 
uzbrukumu. Jāpāriet uzbrukumā un atbildes vietā jāraksta ministram. Ministram jāraksta, 
ka – nav skaidrs...
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T.: Bet mēs varam to izdarīt tā, ka mūsu jurists Dāvids Tauriņš ar jums šos soļus 
saskaņo?

G.: Jā, protams! Protams!
T.: Tad varbūt es viņam teikšu, lai viņš zvanītu...
G.: Jā.
T.: Un sagatavos tad to prasību.
G.: Es domāju, ka mums ir jāpāriet uzbrukumā! Ko mēs visu laiku attaisnojamies un 

rakstām? Nu tu man piekrīti? Nu kaut kas nav tā!
T.: Nu redzams, ka...
G.: Nu, saproti, kaut kā viņi domā, ka visi duraki, visi idioti... neviens neko nesaprot. 

Ka tur Lapiņa vai kaut kas tur visu tagad darīs... Un it kā mēs tikko kā būtu piedzimuši! 
Un nebūtu šeit dzīvojuši! Nezinām! Es domāju, ka vajag... Lai zvana man, jā. Lai raksta 
vēstuli ministram.

T.: Labi! man arī ir vēl viens jautājums par to... Ka viņi pārsūdzēja to mūsu pēdējo 
tiesas lēmumu.

G.: nu gatavosimies, Tom, tiesai!
T.: Bet kā tas jums šķiet?
G.: Nu cīnīsimies! Tā, man liekas, zini... Nu jā? Nu vienu reizi jau tas bija Augstākajā 

tiesā... Bet vienalga ir jātur zem kontroles. Uzmanīgi jāuzturas un tā tālāk... Pie tā visa.
T.: Bet pieņemsim, ka Augstākā tiesa saka, ka nevajag apstādināt tās piedzīšanas 

darbības?
G.: Nu, Tom, nesteigsimies. Zini, es tur rūpīgi izstudēšu... Pazondēšu, kas un kā tur. 

Mums vēl ir mazliet laika. Un tad mums būs jāsatiekas un jāapspriež viss jau trijatā.
T.: Tā apelācija sen, ja?
G.: Jā, jā, jā! Mums ir kopijas.
T.: Un datums jau noteikts?
G.: Nē, nē. Pagaidām nē. Bet es nākamajā nedēļā mēģināšu noskaidrot, kas, kad un tā 

tālāk.
T.: Tad trešais jautājums! Tas ir tas, ka vakar pie mums pa kaut kādiem kanāliem atnāca 

informācija, ka prese gatavo kaut kādu akciju.
G.: Tu zini, nu par presi tad vajadzētu arī ātrāk... Lai juristi uzraksta šo vēstuli minis-

tram... Projektu... Un presei arī paziņot, ka „mums nav saprotama tāda tiesu amatpersonas 
aktivitāte, kurš ignorē visus tiesas lēmumus... ka viņš vienalga raksta... stučī...” , ka „mums 
veidojas doma, ka varbūt tur ir kāda materiāla interese vēl pirms... (Smejas.) ...likumdošanā 
paredzētās”. Vot tā varbūt. Ja? Nu lai jurists padomā. Tāpēc viņš ir jurists.

T.: Man ir tāda ideja... Igaunijā mums ir tāda prakse, ka tādās lietās vārds tiek dots 
advokātam. Kā jūs uz to skatieties?

G.: Es nezinu! tas ir taktikas jautājums. Mēs par to padomāsim... Kā labāk.
T.: Tas arī... tā ir sākotnējā informācija! Mēs vēl nezinām...
G.: Jā, jā. Un, Tom! Es vēl negribētu ne tā, ne tā. Jāpadomā. Tas ir taktikas jautājums. 

Jāpadomā par to, kas iedarbosies vairāk. Tā kā esmu tāda īpatnēja personība šajā juridiskajā 
pasaulē, tur ir labi jāpārdomā, kā man izmantot... Es domāju, ka žurnālisti mani ne īpaši 
mīl! Bet tu parādies!... Bet žurnālisti, zini, kā? (Smejas.) Vai arī pārāk mani mīl!... Grūti 
pateikt. Par to ir jāpadomā.

T.: Bet varam sarunāt tā? Ja mums jau būs pilna informācija, ka tāda lieta būs, tad mēs 
pārrunāsim, kā rīkoties. 
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G.: Protams! Tur ir jāpadomā, zini! Tu esi reprezentabls vīrietis un Klendere tāda skais-
ta sieviete... Tur ir jāpadomā! Vajag tādu cilvēku, kurš patiktu žurnālistiem! (Smejas.) Sa-
proti?

T.: Es diez vai patikšu.
G.: Kāpēc gan nē? Tom, būsim atklāti! Latvijā domā, ka igauņi ir ļoti kārtīgi cilvēki... 

(Smejas.) Nu tā uzskata! Jāizmanto šis imidžs. Igauņi – darījumu, kārtīgi cilvēki.
T.: Nu mans arguments par to ir tāds, ka viņi tad jautās, kas un kā... Un ja tā būs trešā 

persona, tad tā ir „plika siena”. Tur neko pat nejautās.
G.: (Smejas.) Nu padomāsim. Davai, atstāsim to jautājumu atvērtu! Ja?
T.: Labi. Es teikšu Tauriņam, lai viņš piezvana.
G.: Jā, jā, jā! Labi.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Divos vārdos... Pa telefonu īpaši daudz nestāstīšu. Tu laikam esi lietas kursā, par 
ko es, ja? Atceries, savā laikā Oļegs te nodarbojās ar divām firmām?

G.: Jā.
Š: Tur tagad... Es negribu runāt, kurš... Bet ļoti pazīstams cilvēks... Kurš iepriekš 

ieņēma diezgan labus amatus... Atnāca pie manis un sāka runāt par to, ka ir viena 
tāda liela organizācija, kura viņu grib... Nu nopirkt! Tā ir tāda nopietna, tāda liela 
lieta! Nu, lūk. Es neko neteicu. Nepieminēju ne tevi, neko... Nu piesaukts Gundars... 
Bērziņš... Ka kā tur un šitā tur... Un ka tas lielais priekšnieks it kā pašlaik no malas. 
Bet principā, ka viņš pat arī gribētu, lai viss tur tā solīdi ietu... Nu kaut kādas tādas 
lietas man stāstīja. Nu atstāja man dažus tādus dokumentus, kā tur viss pašlaik ir 
novērtēts. Un tas novērtējums viņam ir. Lūk, tāda lieta.

G.: Tu gribi, lai es kaut kā ieskrienu pie tevis?
Š.: Es domāju, ka... Principā tas laikam nenotiks ne šodien, ne rīt. Tāpēc, ka 

vispirms ir jābeidz... Jā... tas Alvis. Šodien viņš man te vienā lietā tiesājas. Tur visi 
tie... Tur viena tāda bāba, kura visās vietās par direktoru sēž. Ir tāda Čiviņa – kun-
dze tāda... Un tāda šausmīga bāba. Un viņš tur nodarbojās ar viņiem... Tur nomas 
līgums... Nu vienīgais, kas tur?... Varbūt vajag, lai viņš tur ātri uztaisa to kreditoru 
sanāksmi un kaut kā cīnās. Jo tur tāds sarežģīts ceļš. Tāpēc, ka to jāsaņem no Reģistra 
un tikai tad... Vai atkal šī procesa gaitā. Lai sāktu kaut kādus...

G.: Nu es ieiešu pie tevis! Es varu to izdarīt pirmdien?
Š.: Zini, to man atstāja... Un es teicu tā, ka es to pazondēšu... Tas nenotiks ar tādu 

mežonīgu ātrumu, es teicu. Pirmdien es esmu Siguldā.
G.: Nu es varu otrdien.
Š.: Jā! Jā, jā.
G.: Tad es ienākšu.
Šablovskis runā, ka tā ir ļoti nopietna lieta. Sarunā sazvanīties otrdien un sarunāt 

tikšanās laiku.
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08.10.1999. Ienākošais. Ligita Skreija – Gūtupam.

L.: Tu zini, es gandrīz neguļu... Man šodien ir jāpieņem atbildīgs lēmums...
G.: Nu, nu?
L.: Nu paklau, uz mani no visām pusēm izdara tādu spiedienu, ka es vairs pilnīgi ne-

zinu. Tu zini, es izpētīju visus tos piedāvājumus... Un es ar tevi gribu parunāt. 
Tā lieta ir šausmīgi nopietna. Šodien man ir jāpieņem lēmums, kam nodot nomā. Banka 

žmiedz uz tiem francūžiem. Šie francūži sākotnēji neko nesola. Viņu piedāvājums sastāv 
no divām daļām. Pirmajā daļā viņi piedāvā tikai to, ka viņi... Sadarbības līgums! Ka visa 
produkcija tiek ražota viņiem, bet viņi tikai palīdz ar konsultācijām un kaut kādu minimālu 
apmaksu, teiksim, kaut ko darbiniekiem, kuri ir iesaistīti produkcijas ražošanas procesā, 
un tā tālāk. Otrais priekšlikums ir šāds: ja viņi to nopirks, tad viņi nopirks tikai vienu 
daļu. Pie tam šī daļa, par kādu cenu viņi piedāvā – tā nesedz bankas intereses. Un plus 
no šīs daļas viņi atņem savus esošos ieguldījumus. Nu ja būs tādi!... Vakar mani pilsētas 
kungs uzaicināja un teica skaidri un precīzi – „ja izvēle kritīs uz francūžiem, tad... un esmu 
brīva”. 

Es nezinu, klausies! Es domāju tā... Es, godīgi sakot, nesaprotu to banku! Viņi ieķīlājuši 
visu īpašumu kā kopīpašumu... Tagad viņi grib, lai es dalītu! Lai es vienu daļu atdotu tiem 
francūžiem! Pārējā daļa tātad skaitās... Ja vairāk neviens nepiekritīs... Un uz šo pārējo nav 
pretendentu. Viņi pērk tikai to pašu vērtīgāko... To vienu korpusu. Tātad pārējais faktiski 
tagad aiz svītras. Ir ziemas sezona... Viņi jau to netaisās apkurināt. Man naudas nebūs... Bet 
nomas maksu viņi vispār nav pieminējuši. Nekādu nepiedāvā! Tātad man nebūs līdzekļu, 
par kādiem to uzturēt. Tātad šai rūpnīcai – krusts pāri! Tu saproti? Es nezinu, goda vārds! 
Tad mani iesēdinās cietumā. Tāpēc, ka kaut kāda afēriste atnāca un atkārtoti noved līdz 
bankrotam – tā es ar šo lēmumu šo rūpnīcu piebeigšu. Es, goda vārds, nezinu, ko darīt. 

Ir divi priekšlikumi, kas grib ņemt visu rūpnīcu. Nu!... Nu pats, kā tu zini... Tā viena ko-
manda, aiz kuras stāv pilsētas kungs... Ja? Otra kompānija, aiz kuras stāv „Mazais kungs”. 
Nu tas „pilsētas kunga” variants, es tev teikšu, vispār ir baltiem diegiem. Tikai kaut kādā 
20.septembrī piereģistrēta firma ar diviem tūkstošiem pamatkapitālu un kaut kādu krievu 
uzņēmēju. Turklāt tas ir krievs, par kuru izplatās ļoti slikta informācija... Tātad paliek tikai 
viens reāls pretendents, kurš ir iesniedzis patiešām detalizēti izstrādātu biznesa plānu... 
Acīmredzot jau gatavojās tam. Un ir ar mieru ņemt visu nomā ar nosacījumu – vai nu 
pārdošanas gadījumā tiek ņemts vērā viņu ieguldījums, vai... Nu jebkurā gadījumā tiek 
ņemts vērā viņu ieguldījums. Uz šo brīdi neko citu viņi nelūdz. Nomas maksas cena... 
Faktiski sanāk tā... Tur kaut kāds aprēķins ir... Bet pēc vienošanās ar administratoru. Un 
paņems visu rūpnīcu! Un paņems ar visiem cilvēkiem!

G.: Tas ir kas – „Mazais”?
L.: Jā! Jā. Iesniedza profesionālā biedrība vēl ar visu kolektīvu. Bet tāds, zini... Nu 

faktiski neviens neatbild par šo projektu! Zvanīja man arī no tās iestādes... Tā ir kaut kāda 
ķīmijas rūpnīcas arodbiedrība. Un tie arī uz mani uzbrauc... Tas arodbiedrības viedoklis ir 
tāds, ka jāatdod tam, kas paņems visu un maksimāli saglabās darbinieku skaitu. Tu saproti, 
ka būs tāds skandāls, ja es atdošu tiem francūžiem... Ka es nezinu! nu es neatmazgāšos un 
banka neatmazgāsies. Es nezinu...

G.: Es tikai domāju, vai tev šodien nevajag satikties un parunāt ar to bankas vadību? Ja 
šodien tev tas noteikti ir jāpieņem.

L.: Nu es satikšos ar visiem viņiem. Un es ar visiem viņiem parunāšu! Es uzklausīšu 



197

viņu visu viedokļus. Bet, Arni, tu saproti mani! Ja es atdošu tikai vienu daļu, bet pārējais 
šajā ziemas sezonā sasals un kļūs nederīgs – tas Vidavskis mūs visus sajauks ar mēsliem! 
Un viņš jau vakar man to atklāti pateica!

G.: Redzi, es ar to bankas prezidentu tikšos pirmdien vakarā... Tur vienā pasākumā.
L.: Paklau, ko es tev tomēr gribu pateikt! Tomēr es domāju, ka es lūgšu to banku 

apdomāties. Tāpēc, ka tomēr tā vēl nav pārdošana! Tā ir tikai noma. Saproti! Jebkurā 
gadījumā man tas viss ir jāsaglabā līdz pirmajai kreditoru sanāksmei. Un ja mēs nobal-
sosim, ka iet uz bankrotu un izsoles kārtībā... Nu jebkurā gadījumā viņi to naudu saņems. 
Bet arī viņu pretendenti, par kuriem viņi iestājās – viņi nesola tika daudz, lai segtu bankas 
parādus.

G.: Redzi! Arī man galvenais, lai tu ar viņiem saskaņo. Lai man nevajadzētu pēc tam 
kaut ko...

L.: Nu es ar viņiem saskaņošu. Tāpēc, ka šodien visi sanāks kopā. Un es ar viņiem 
parunāšu. Bet es, goda vārds, nesaprotu, ko darīt.

G.: Nu es saprotu tevi, meitenīt, jā. 
L.: Un tu saproti, pie mums neko nevar saprast! Un es nekad neatmazgāšos un 

neattaisnošos; kāpēc es vienu kumosu izrāvu un atdevu, bet citam ļāvu sabrukt.
G.: Zini, sarunājam tā: tad tu ar viņiem šodien tiecies un pamatoti tā ar viņiem parunā. 

Un lai viņi paši visu tur pārdomā.
L.: Es tev teikšu atklāti! Es jūtu, ka aiz tā stāv kaut kādas viņu intereses. Ja?... Vai 

atsevišķu personu intereses, vai kas... Nu es piekrītu! Es viņiem patiešām piekrītu tikai 
tādēļ, ka es domāju, ja mēs nonāksim pie saprātīga lēmuma! Un sākumā viņi arī teica, ka 
viņiem ir pretendents, kurš ņems nomā un viss būs kārtībā. Pēc tam viņi sāka dalīt. Sap-
roti?

G.: Nu, pagaidi! Tev noteikti šodien ir jāpieņem?
L.: Jā! Arni! Es vienkārši vairāk šo spiedienu psiholoģiski neizturēšu! Uz mani vakar 

visu dienu tie... Visu nedēļu pie manis... Nu, šausmas!
G.: Es ticu! Man tikai viens lūgums: satiecies ar viņiem un atklāti izsaki visus sa-

vus apsvērumus. Atklāti tā: „Es saku atklāti: nu, lūk, kā? Nu kā?...” Cikos tev ar viņiem 
paredzēts?

L.: Divos.
G.: Nu atklāti parunā! Tad paklausies vadību...
L.: Tu padomā pats, Arni! Ja jau Lielais Andris!... Nu tu zini, kāds, ja?... Padevās Vi-

davskim! Pat atteicās no tā kredīta, kurš... Nu tas ir absurds. Neviens viņam to nedos. Bet 
vismaz politiskajos lēmumos padevās. Ir dokuments, ar kuru, kā saka, vienmēr iespējams 
atšūties. Tad iedomājies, ko man darīt? Tiešām man tad tikai cietumā iet. Tāpēc, ka tā 
rūpnīca ziemas periodā tiks iznīcināta. Tad jau vairs neatbildēs ne banka, ne kas! Tāpēc, 
ka pieņemšu lēmumu un parakstīšu tādu līgumu. Un tiem francūžiem interese pazudīs... 
Tā kā singapūrieši.

G.: Bet tu atklāti ar viņiem parunā! Un saki – nu, lūk, ko tagad? Jūs visu apdomājāt? Tā 
atklāti ar viņiem arī parunā.

L.: Es viņiem līdz pēdējam brīdim teicu: „Jums ir, kas uzreiz paņem rūpnīcu nomā? Lai 
nebūtu kavēkļu?” Es viņiem tā teicu: „Jūs padomājiet, kādas būs sekas”. Ja viņiem ir pre-
tenzijas... Viņi strādā... Tagad viņi man saka, ka tikai viens gabals. Bet viņi paši ir ieķīlājuši 
kopīpašumu... Un padomā, ko man teiks pirmajā kreditoru sanāksmē? Pat nodrošināts... 
Ieķīlāja kopīpašumu. „Jūs sadalījāt un novedāt rūpnīcu līdz iznīcībai.” Tad banka būs... 
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„Mēs rūpējāmies par kopīpašumu, bet sliktais administrators vienu gabalu it kā izrāva, 
atdeva, bet pārējam ļāva iznīkt.” Es vēl saprastu, ja šie francūži noteiktu tādu cenu, kura 
segtu viņu izmaksas un vēl vairāk! Lai neviens vairs nevarētu kliegt. Bet viņi piedāvā cenu, 
kura nesedz bankas izdevumus... Plus vēl tas, ka viņi piedāvā... Ka viņi būs gatavi apspri-
est tikai jautājumu, ka ja var pārdot, tad var arī pirkt. Un vēl pluss – vēl no šīs iespējamās 
cenas vēl atņemt to, ko viņi... Nu, teiksim, viss tas ko viņi samaksās sadarbības līguma 
darbības laikā. Viņi nepieņem nekādus izdevumus. Saproti?

G.: Nu man, zini, ir lūgums: satiecies un parunā. Un atklāti saki...
L.: Es vairāk nemaz nevaru. Es, goda vārds... Es pat nedomāju, ka viss būs tik šausmīgi... 

Es domāju: nu labi, prātīgi, normāli, loģiski vienosimies. Vakar vēl visu dienu nodarbojās 
ar viņu noslēgtiem līgumiem par šī īpašuma realizāciju. Es tev teikšu, tas arī... Es brīnos 
par banku, ka viņa tā... Tur pat nodokļi nav paredzēti!

G.: Nu es tik sīki nezinu.
L.: Nu tas līgums, par kuru katru reizi... Viss! Un rūpnīca, un arodbiedrība, un Vi-

davskis – visi bāzīs degunā to, ka pārējiem kreditoriem radušies zaudējumi. Tu saproti, 
vakar pusdienu ņēmāmies, ņēmāmies, un ne pie kāda rezultāta. Lai viņš turpina. Un par to 
parunāsim pirmajā kreditoru sanāksmē.” Un tā kā ne neuzņemos atbildību par šo konkrēto 
līgumu, kurš jau noslēgts. Nu bankas pārstāvis bija klāt... Es nezinu. Es tiešām, saproti... 
Nu es nezinu, ko darīt. Es ar viņiem parunāšu, Arni!

G.: Labi, labi.
L.: Nu es nezinu... Es tev saku, ka tad būs tādi sūdi, ka neviens...Un es palikšu vienīgā, 

uz kuru visi nogāzīs. Tāpēc, ka tas kungs speciāli vakar uzaicināja, un īsi un skaidri izteica 
savu pozīciju.

G: NU labi! nu piezvani man pēc tam!
L.: Vakar un šodien... Nu es nezinu! nu pamēģināšu, lai mēs tur atnāktu pie mierīga 

lēmuma.
G.: Davai! 
L.: Ja?
G.: Davai!
L.: Nu labi.

Izejošais. Gūtups – Armandam Gruntbergam.

Gūtups: Šodien man piezvanīja tā meitene! Viņa saka, ka viņai galva sāp... Ka tur tie 
visi piedāvājumi... Un viņai tur ir milzu šaubas, vai viņu pašu nepakārs vai nenogalinās. 
Nu jums šodien divpadsmitos ir tikšanās, ja?

G.: Jā, mēs brauksim uz to sanāksmi.
Gūtups: Nu jā! nu tad tur ļoti atklāti parunājiet. Ja?... Es tikai varu tev teikt, ka viņa 

ir ļoti... Viņa man te minūtes 20 stāstīja pa telefonu, ka viņai... Nu ir trīs priekšlikumi, es 
saprotu? Ja?

G.: Jā.
Gūtups: Nu tur... Es viņai teicu tā: tu vari darīt tā, kā dari, bet saskaņo ar banku.
G.: Jā. 
Gūtups: Viņai vislielākās šaubas par tiem francūžiem. Ja viņi ņem tikai daļu un tā 

tālāk... Un tad kaut kā, zini...
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G.: Nu jā. Nē, nu tur ir vienalga! Tā... Nu tā. Lai viņu pēc tam nenogalina.
Gūtups: Es ne... Skaidra lieta! Es ļoti labi saprotu. Mēs taču ar viņu kad runājām... Mēs 

taču viņai it kā teicām, ko mēs gribam un tā tālāk. Un viņa līdz šim laikam ar to rēķinājās... 
Bet es ļoti labi saprotu, ka mums nevajag radīt problēmas nākotnē. Jo sliktāk viņa to visu 
izdarīs, jo lielākas iespējas visu apstrīdēt.

Gūtups: Nē, es tikai... Mana zvana tev mērķis ir: Ka es jūtu, ka viņai ir šausmīgas 
iekšējās šaubas.

G.: Šaubas?
Gūtups: Jā! Tā ka ņem vērā!
G.: Nu es jūtu, ka viņai nav viegli! (Smejas.)
Gūtups: Jā, jā! Bet no sava aspekta ņem vērā un mēģini tur atrast kaut ko normālu.
G.: Jā. labi! 
Gūtups: Davai!

Izejošais. Gūtups – Jurim Frimanim.

G.: Es tev kaut kad uzdāvināju tādu grāmatu: Edmunds Krastiņš un tāds Grūtups, 
„Īpašuma reforma Latvijā”?

F.: Nē!
G.: Tev tās vispār nav?
F.: Nē!
G.: Nu bet ja es tev tādu uzdāvinātu?
F.: Man nekas nav pretim to saņemt.
G.: Tu vari pierakstīt interesantās lappuses?
F.: Jā!
G.: No 113. līdz 116.lappusei, ieskaitot. Es tur, zini, lasu visu tādu projektu... 

Un visam tur piekrītu... Bet tu varētu uzmest aci, jo tur tieši par to pašu... Visa 
„svistopļaska” tieši šajā laikā. Un viss! Tu tagad esi darbā?

F.: Jā, jā, jā.
G.: Varbūt es varu tev nosūtīt? Es tev to uzdāvināšu. Ko?
F.: Jā! es ar prieku pieņemšu šo dāvanu.
G.: Nu ļoti labi. Dāvanas nedrīkst uzspiest!
F.: Nē, nē, nē! Es ar pateicību pieņemšu. Un ir vēl kaut kādi varbūt?...
G.: Nu es tā, zini!... Es vēl paskatīšos līdz pirmdienai. Ja?
F.: Jā, jā.
G.: Tu tagad būsi uz vietas?
F.: Es pašlaik esmu uz vietas. Teiksim, ja puisītis ienāks 15 minūšu laikā, tad būs 

ļoti labi. 
G.: Davai!
F.: Labi! Liels paldies.
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11.10.1999. Ienākošais. Jānis Kanna – Gūtupam.

K.: Kā tu šodien brauc?
G.: Nu braukšu ar mašīnu!
K.: Es nevaru uzprasīties tev kompānijā?
G.: Vari! Vari, jā, bet es tikai nezinu, cikos es braukšu atpakaļ. Es tur šausmīgi ilgi 

nesēdēšu. To tikai ņem vērā. Varam tā! Tikai par atpakaļceļu tad...
K.: Un cikos tu izbrauc?
G.: Es tā domāju, ka ap četriem ir jābrauc.
K.: Ap četriem?
G.: Es tā domāju. Jāizbrauc ap četriem, lai varētu tā mierīgi...
K.: Un tu brauksi no biroja, ja?
G.: Jā!
K.: Labi! Tāpēc, ka, redzi, mēs pa ceļam varētu parunāt par to, kas saistīts ar to pili!
G.: Ar kādu pili?
K.: Nu tuvojas 10 gadu jubileja, kā tu zini – 4.maijs.
G: Labi! Davai!
K.: Es te mazliet padarīju tajā jomā un...
G.: Labi! Davai! Nav problēmu, Jāni! Davai!

12.10.1999. Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Kā gāja ārzemēs?
A: Ā!... Nav tur vairs nekādas romantikas!
G.: Ja? Bet tomēr laikam izvēdinājies?
A.: Jā, jā! Radīju avāriju... Un kā tur tie vācieši... Un preču zīmes!... Viņi tur mums 

superīgi spēlēja.
G.: Paklau! Gribu lūgt tev mazu vizīti.
A.: Nu?
G.: Vai varu ap divpadsmitiem pie tevis pieskriet? Kā tev ar laiku? Nu es varu 11:30!
A.: Atnāc pusē!
G.: Labi! es būšu pie tevis 11:30.
A.: Jā!

Ienākošais. Aivars Krātuss – Gūtupam.

K.: Es par to pašu jautājumu, ar kuru es jau biju! Atceries, tā ir lieta par universālveikala 
pārdošanu?

G.: Jā. Zini, es piektdien tikšos ar Andri un... Man uz piektdienu. Tad es noteikti 
parunāšu, jā. Es par to atceros. Piektdien, piektdien. Bet man vēlā pēcpusdienā. Varbūt tad 
piezvani pirmdien no rīta! Ja?

K.: Labi! Varam pirmdien no rīta! Vai, ja tu vari, tad varbūt pats...
G.: Es tad pats tev piektdien piezvanīšu. Jā!
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K.: Labi! tāpēc, ka man... Šodien es viņu satiku... Viņš man jautāja! Tā ka tagad es kaut 
ko varu pateikt.

G.: Jā! piektdien no rīta es par to parunāšu.
K.: Labi!
G.: Labi, sarunāts.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklau... Mums šodien tā tikšanās paliek? Vai arī nepaliek? Mums bija kaut kāda 
tāda saruna...

G.: Jā! Zini, varbūt labāk tad uz rītdienu?
Š.: Es tāpēc arī zvanu!
G.: Man rīt dienas pirmajā pusē tiesa. Kas tev vispār rīt?
Š: Man rīt ir apelāciju diena. No desmitiem.
G.: Nu ap pieciem varbūt tu jau būsi brīvs?
Š.: Rīt?
G.: Jā.
Š.: Rīt – jā. Rīt ap pieciem. Jā.
G.: Nu tad es varētu ap pieciem pie tevis pieskriet. Ko? Man ir tikšanās četros. Tad es 

piecos pie tevis. Ja?
Š.: Labi, labi!
G.: Nu tad rīt uz pieciem! Tā mēs varam?
Š.: Varam! Varam, varam.
G.: Un tad tu man izstāsti, kas tur un kā. Ja?
Š.: Labi, jā. izstāstīšu. Vēl! Varbūt tu tam Oļegam piezvani?
G.: Jā, jā! es neesmu aizmirsis, jā. Man ir jāiet pie Oļega. Es nezvanīšu! Es ieiešu pie 

viņa parunāt.
Š.: Es tev varu izstāstīt tikai pāris vārdos. Man tur tas puisis!... Bez manis!... Viņam 

kaut kur 7–8... Un viņš tur savācis no visiem... Tāds vīrs. Tas nav tikai mans gadījums.
G.: Jā, jā, jā... Es sapratu, jā.
Š.: Vienkārši man neērti tam Jansonam zvanīt, zini. Es ar viņu runāju. Viņš man 

apsolīja... Un tā.
G.: Jā! Bet es par Oļegu... Nu es tev tad to visu... Es domāju, ka tad aiziešu pie viņa 

personiski...
Š.: Viņš to zina! Vienīgais lūgums: ja viņš varētu... Viņš taču labāk zina Jansonu. Ja 

viņš var man to mūziku dabūt... To džeku.
G.: Es tevi sapratu.
Š.: Nu davai.

13.10.1999. Ienākošais. Juris Šķirbainis – Gūtupam.

Š.: Es runāju ar Kalvi Brici... Es vienkārši gribēju jums izstāstīt situāciju... Viņš teica, 
ka tajā rīkojumā, ko parakstīja Šķēle, bija norādīts Mottes uzvārds... Par savstarpējiem 
norēķiniem. Kad Šķēle vienlaikus bija finanšu ministrs. Viņš parakstīja kā finanšu ministrs. 
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Tieši Motti viņš norādīja. Saka: „Bet tos izpildīt man nav tiesību, tāpēc, ka tas nav mans 
uzvārds...”

G.: Nu es pazīstu! Man tikai liekas, ka viņš kaut ko mazliet ne to runā! Tāpēc, ka 
norādīts ir ne tikai uzvārds, bet arī amats!

Š.: Nē, tur nebija amata.
G.: Ja?... Nu tad es uzzināšu.
Š.: Un otrais tāds... Viņš saka: „Es esmu tā pusē, lai viņus pārdotu...” Lūk, tos visus 

dzīvokļus. Nu tur it kā Zīle negrib, lai palīdz. Nu, lūk, tāda situācija.
G.: Nu tad es to pārbaudīšu.
Š.: Bet jūs nekā ne ar vienu nerunājāt?
G.: Nu tur kaut kā...
Š.: Rokas nesniedzas, ja?
G.: Jā... Kaut kā tur vienkārši... Nu labi! vienalga man pie tā Briča kaut kā jāiet. Labi! 

Tad es pārbaudīšu, ka viņš... Es gribu redzēt tad to dokumentu. Tie ir pie viņa vai arī pie 
jums?

Š.: Alvim ir!
G.: Labi, es paskatīšos.
Š.: Nu varbūt kaut kā sabīdīsim?
G.: Nu pamēģināsim. Jā. Labi! 

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

G.: Paklau! Es gribu ar savu kafiju atnākt pie tevis iedzert kafiju! (Smejas.)
J.: Bet ne tagad?
G.: Nē, nē! Kad tu teiksi! Man nedeg. Es gribētu šodien vai rīt... Nu tā, lai mēs varam 

kādu pusstundu papļāpāt.
J.: Jā! Labi!
G.: Kā tev ar laiku?
J.: Nu es šodien eju uz zāli un rīt uz zāli. Bet rīt varētu uz dienas otro pusi.
G.: Jā, normāli! Tas varētu būt ap četriem?
J.: Ap četriem laikam. Nu tad es piezvanīšu!
G.: Jā! Bet tad, Iniņ, es jau pierakstīju: apmēram 16:00.
J.: Jā!
G.: Tad tu man piezvani, ja?
J.: Labi! Jā, jā!
G.: Paldies!

Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

Gūtups: Es jūtos vainīgs!
G.: Pie kā?
Gūtups: Man tev jāatnes tās divas lietas...
G.: Ā!... Jā! Tu uzminēji. (Smejas.) Es par to, zini... Un nesatikāmies!
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Gūtups: Nē, nē! Nav problēmu. Viņi stāv tur un es tos... Bet kā mēs varam sarunāt? 
Varbūt rīt es varu pieskriet?

G.: Rīt var!
Gūtups: Es tev gribēju vienu grāmatu... Man tev vajag nodot. Manam radiniekam iznāca 

grāmata par tām katastrofām. Un viņš tevi tur pieminējis. Nezinu, kā tur...
G.: Ā! Tilta lieta!
Gūtups: Jā! Un viņš man lūdza tev nodot.
G.: Nu būšu priecīgs to ieraudzīt.
Sarunā, ka Gūtups rīt 9:10 atnāks pie Guziņa.

14.10.1999. Ienākošais. Aleksandrs Vasiļjevs – Gūtupam.

V.: Nu mums viss kārtībā?
G.: Jāsatiekas. Es mazliet paskaidrošu, kāda tur situācija, ja? Tur tie senatori savā 

starpā nekādi nevarēja vienoties, un atdeva paplašinātajam sastāvam. Lūk, tāda diezgan 
nepatīkama lieta. Nu cīnīsimies! Ko lai dara?

V.: Ā!... Nu tad ir viņi izskatīja, tā sanāk?
G.: Nē, nē! Viņi neizskatīja. Izgāja un teica, ka, tā kā šajā jautājumā nav vienprātības, 

tad lieta tiek nodota paplašinātajām sastāvam. Tā ka mums vēl nāksies tur pacīnīties. Nu 
es tuvākajā laikā tur...

V.: Bet kad parādās pats galvenais?
G.: Nu kaut kad... Nezinu... It kā rīt... Nu es tur iešu! Es vēl gribu detaļas uzzināt, kas 

tur un kā tur. Varbūt es tad jums uzreiz piezvanīšu!
V.: Nu jā, piezvaniet! Tagad it kā nav iemesla satikties.
G.: Jā, jā! es vienkārši gribu mazliet nogaidīt, lai... Neskriet uzreiz. Lūk, kāda tur jezga! 

Tā ka... Kaut kā puisis netur vārdu... Un tur, kā saka, mani aizstāvji ar citiem sastrīdējās... 
Nevarēja vienoties! (Smejas.)

V.: Jā, jā, jā... Bet kas tur ieņem tik aktīvu pozīciju?
G.: Nu pa telefonu es negribu to...
V.: Es sapratu! Labi!
G.: Es gribu pats precīzāk noskaidrot, jo man arī bija tikai telefoniskas sarunas... Un, 

protams, pa telefonu tur...
V.: Es sapratu! Tad sanāk, ka es gaidu jūsu zvanu, ja?
G.: Jā, protams. Un mums nāksies tur pastrādāt. Spēcīgi nāksies tur pastrādāt.
V.: Sarunāts! Es gaidu zvanu!

Ienākošais. Aleksandrs Vasiļjevs – Endijam.

V.: Nu tu dzirdēji to nepatīkamo jaunumu, ja?
E.: Nu jā, tagad dzirdēju. Jā.
V.: Es vienkārši negribu vēlreiz apvienoties... Man parādījās tāda doma: Tagad ļoti 

nopietna izeja būtu... Ņemot vērā to, ka viņa slimo! Kā viņa varētu sevis vietā nosūtīt kaut 
kādu advokātu... Savu aizvietotāju. Lai viņš piedalītos senatora statusā – pats galvenais. 
Un tad situācija būs pilnīgi citāda. Lūk, uz to vajadzētu virzīt darbības, man liekas. Tāpēc, 
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ka tie, kas piedalījās, tie jau vairs nevar piedalīties! Bet tie paplašinātajā būs. Tātad viņš 
var tur... Viņu taču pavisam maz!

E.: Nu jā.
V.: Tu pasaki priekšā šo domu! Es domāju, ka uz to vajadzētu spiest, jo tā laikam būs 

mūsu vienīgā izeja. Jo vairāk, ka ar viņiem saruna jau bijusi. Ja?
E.: Jā, labi!
V.: Saproti, par ko es runāju?
E.: Es sapratu, jā. Labi, labi.

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Zini, kaut kā ilgāku laiku gribu pie tevis atnākt ciemos – mazliet papļāpāt. Tur 
sakrājies... Kā tev ar laiku? Vai mēs rīt kaut kā nevaram? Kā tev? Es tev tā laicīgi zvanu! 
Vai pirmdien. Kā tev pašam?

S.: Rīt var pēc pusdienām!
G.: Tas varētu būt rīt ap diviem?
S.: Man, saproti, 12:30 pie premjera tāda liela sanāksme. Un pēc tam, kā parasti, mēs 

vēl parunājam... Tas nozīmē, ka es varu dot garantijas tikai kaut kur ap 14:30.
G.: Jā! Mani, vienīgais, ierobežo tas, ka man četros...
S.: Varam pirmdien!
G.: Man četros jābūt atpakaļ birojā, zini. Es piekristu, Jāni, arī uz 14:30.
S.: Nu varam sarunāt tā!
G.: Jā! Labi, Jāni! Tad rīt 14:30, ja?
S.: Jā!
G.: Paldies tev.

Izejošais. Gūtups – Alfam Būvmanim.

G.: Ziniet, es ar tādu prozaisku jautājumu... Tajā reizē mēs runājām par to, kam atdota 
tā lieta... Un es kaut kā to uzvārdu nepiefiksēju. Vienkārši gribēju jums pārjautāt, pie kā tā 
bija? Mašiņa vai kā?

B.: Mašina, jā.
G.: Mašina, ja?
B.: Jā.
G.: Ā!... Nu skaidrs. Redziet, kā es jums piezvanīju, tā uzreiz atcerējos. (Smejas.)
B.: Nu jā.
G.: Kā viņu sauc?
B.: Diāna.
G.: Skaidrs. Kā jūsu kundzei tur? Nekādu ekscesu?
B.: Nu principā ir. Ir! Ekscesi ir... Notiek. Tur tāpat bija nesen publikācija avīzē par to, 

ka bija aizturēts... valdes darbinieks... Un tur ar bandītu palīdzību... Un tā tālāk. Tas bija 
pēc Sončika iniciatīvas radīts raksts... Un vērsta tikai pret Roģi. Nu tādā veidā cīnās ar 
Roģi... Un galu galā... visa valde atkal... Tā taču viņi ar to netiks galā!

G.: Jā, jā... Tā! Nu es nezinu... Ja kaut kas tur, varat zvanīt un mēs varam satikties... Ja 
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es tad apsolīju... Un es tad arī turēšu pie vārda tos, kas man apsolīja, lai... Nu tā! Atcerieties 
to mūsu pēdējo, ja?

B.: Jā!
G.: Labi! es tikai to uzvārdu gribēju!
B.: Vēl viena nianse! Viņi man te teica, ka it kā atnācis tas advokāts... Kā viņu... Mer-

lins laikam!
G.: Merlins?
B.: Jā. Nebija tajā lietā no otras puses tāds advokāts?
G.: Tur tāds Bitāns bija no otras puses...
B.: Man šķiet, kaut kāds Merlins... Vai Mirlins... Kaut kāds tāds!
G.: Nu, nu?
B.: Viņš teica, ka it kā vienalga... šīs lietas izskatīšana, kāda tā arī bija paredzēta – šajā 

gadā... Nu viņš it kā būs ārzemēs! Tā varbūt ir vērts... Bet pagaidām oficiāli, cik es zinu, 
nekā nav.

G.: Nu mēs gatavosimies! Bet tas bija decembris, pareizi?
B.: Jā, jā, jā!
G.: Un kad nāks tuvāk, tad es jums arī piezvanīšu un tad tur...
B.: Jā! Un ja būs kaut kādi jaunumi, es arī, protams, painformēšu.
G.: Nu jā! Labi! Paldies jums.

15.10.1999. Ienākošais. Gundars Ulmanis – Gūtupam.

U.: Kā iet?
G.: Nu nekas! Strādāju.
U.: Kas jauns pasaulē?
G.: Nu neko nezinu. Esmu ierauts profesionālajā darbībā un maz interesējos par to 

visu.
U.: Bet ar hobijiem mazliet nodarbojaties? Hobijiem?
G.: (Smejas.) Jā, jā. Es sapratu jūs!... Nu nē, nē. Nu šā tā...
U.: Nu jā... Es pašlaik pēdējai pauzei... Mēs varam sarunāt?... Te no 11. līdz 14. novem-

brim atbrauc daži kungi par šiem īpašumiem Rīgā. Un es gribēju jūs uzaicināt uz vienām 
pusdienām, kur piedalīsies viņi abi un mēs. Pamatnodarbošanās varētu būt labas pusdi-
enas... Un vienlaicīgi var parunāt, kā tur izskatās.

G.: Jā. Labi! Nav problēmu.
U.: Jums priekšā ir kalendārs? Mēs varbūt varam arī atzīmēt, lai mums vairāk 

nevajadzētu domāt par šo lietu?
G.: Varam! Sakiet, kā jūs domājiet?
U.: Es domāju, ka piektdien, 12.novembrī, nedēļas noslēgumā paēst labas pusdienas 

būs tieši...
G.: Derēs! Cikos liekam, prezident?
U.: Liekam uz vieniem!
G.: Labi!
U.: Sarunājam tā, ka es teikšu, kādā labā vietā mēs to darīsim.
G.: Labi! sarunāts! Tad es gaidu no jums jaunumus!
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U.: Jā, es jums piezvanīšu un pateikšu, kurā vietā! Un tad mēs divpadsmitajā novembrī 
vienos... Iezīmēsim to vietu.

G.: Labi!
U.: Paldies.

18.10.1999. Izejošais. Endijs – uz prokuratūru.

Runā ar Sanitu. Endijs zvana pēc Gūtupa rīkojuma. Lūdz Sanitu uzzināt pie Skastiņa, 
kad viņš var satikties ar Gūtupu.

Sanita noskaidro. Skastiņš grib satikties ar Gūtupu šodien 12:30.
Endijs saka, ka Gūtupu šis laiks apmierina.

Ienākošais. Juris Šķirbainis – Gūtupam.

G.: Ziniet, es paskatījos to dokumentu, kuru jau neatzīst Kalv... Nu tas ir tā, ziniet! Nu 
es nezinu...

Š.: Bet nevar pārrakstīt pie jaunā ministra?
G.: Bet tas, man liekas... Ziniet, tur tomēr uzrakstīts – ģenerāldirektors.
Š.: Nu, lūk, tur arī tā lieta!
G.: Nu viņš jau tagad ir ģenerālais. Nu jā, uzvārds tur ir cits... Kaut kā man liekas, ka 

Kalvis bez īpaša entuziasma, maigi izsakoties.
Š.: Viņš vienkārši baidās šajā situācijā.
G.: Laikam jā.
Š.: Bet ko darīsim?
G.: Velns viņu zina! Nu var, protams, pie ministra. Es tikai nezinu, kad es ar viņu 

satikšos. Tad ir jāplāno tikšanās. Kaut kā mazliet man nepatika tā pozīcija! Viņš pats varētu 
iet! Viņš taču tur ir bijušais ministrs...

Š.: Nu un tāpēc viņš arī negrib, jo viņš ir mūsu bijušais.
G.: Kaut kā man liekas, ka pārāk daudz tur ir jāorganizē! (Smejas.) Uzreiz pārāk daudz 

visa kā! Viss burtiski no jauna.
Š: Bet ko darīsim?
G.: Nu viņš pats negrib?... Kalvis to?
Š.: Tur jau tā lieta, ka kā bijušais! Laikam viņu brīdinājis ministrs vai kas tur... Es ne-

zinu viņu attiecības.
G.: Nu labi! Es ieplānošu tikšanos ar ministru un parunāšu, kā viņš vispār uz to skatās. 

Jo tur runāt ar to Kalvi, kamēr nav ministra viedokļa...
Š.: Viņš, saprotiet, tomēr pilnīgi jauns cilvēks pie pārāk liela valstiska amata. Viņam vēl 

mūsu darbinieka psiholoģija. Un viņš baidās paiet soli pa labi, soli pa kreisi.
G.: Interešu konflikts.
Š.: Nu jā! Un kā viņš pat savu komandu veido! Jūs taču redziet, kā? Tīri... Zem spiedi-

ena laikam. Es nezinu...
G.: Nu es nezinu, nezinu... Nu es varu apsolīt ieplānot tikšanos ar ministru! Nu kaut kā, 

man liekas, pārāk...
Š.: Kas pārāk?
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G.: Nu kaut kas... Visu formēt no jauna: gan domas, gan parakstus, gan visu – tas kaut 
kā... Labi! Davai sarunājam tā, ka es ieplānošu tikšanos! Bet es negribu neko apsolīt. Es 
nezinu, kā...

Š.: Tas ir jūs domājiet, ka ministrs neies?
G.: Es nezinu! Jārunā!
Š.: Un arī te vienalga, principā, tas... Kalvis bez ministra neko nedarīs!
G.: Nu jā, nu jā.
Š.: Viņš taču paraksta Finanšu ministrijas vārdā.
G.: Nu jā, nu jā. Nu padomāšu!
Š.: Te laikam ir jāzina ministra viedoklis. Nu kaut kad viņš mums palīdzēja! Kad bija 

valsts ministrs. Atceros, ka tad vēl ar Plataci...
G.: Sen tas bija! (Smejas).
Š: Sen! Un es aizmirsu visu, un tā nebija taisnība... (Gūtups smejas.) Nu jums taču ir 

uzvārda brālis – ministrs. Viņu kaut kā var pieslēgt?
G.: Nē, nē! Man tas pašam jārunā. Ko tur uzvārda brālis?... Nu padomāšu.
Š.: Bet tā man jau jautā... Mums te atkal nedēļu bija mūsu bosi no Ņujorkas. Iet tā... Un 

kāda koncepcija... Principā es pat nezinu. No tiesas laikam atteiksimies! Ko tur, kā tur... 
Grūti taču pateikt, kas tur tagad mainījies. Kā tagad Aģentūra izteiksies? Dome?

G.: Kaut kā pārāk daudz to, zini, komponentu! (Smejas.) Pārāk daudz!
Š.: Principā komponents jau viens!
G.: Nē, nu tur arī VID... Ja? Tas ir arī nodokļu pārraudzība. Un Dome! Un tas vēl 

tagad!...
Š.: Tur varbūt kaut kā par Domi es savus apsvērumus...
G.: Nu tad Raimonds arī tā ļoti... Kaut kā.
Š.: Jūs tagad redziet, kāda situācija? Ņemot vērā to, ka tagad atkrita tas „ģen”, varbūt 

arī Dome tad atkritīs... Ja jums pēc tam izdosies to... Tādēļ te ir mazliet vienkāršāk ar Domi 
varbūt.

G.: Nu labi! Es tad sākšu ar ministru. Kaut kā man liekas, ka pārāk daudz to komponen-
tu un... Nezinu, kā tos kopā... Tur, manuprāt, nav motivācijas! Kaut kā tur tā... Nu man tā 
šķiet. Labi! es jums piezvanīšu! Kad es ar ministru... Es tā uzreiz nevaru. Man vajag savākt 
vairāk jautājumus, lai ar ministru runātu, nevis tā vienu pēc otras... Nu labi, es piezvanīšu 
labāk. Sarunājam tā – es piezvanīšu.’

Š.: Labi. Paldies.

Ienākošais. Pauls Guziņš – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa nav uz vietas.

Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups: Tu saņēmi?
G.: Jā! Kāpēc es tev zvanīju?... Paldies! Bet paklau! Tu būsi uz vietas?
Gūtups: Būšu, jā.
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G.: Es tev pēc 5 minūtēm vai 10... Es atbrīvošos un tev vēl atzvanīšu!
Gūtups: Labi!

Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

G.: Nu vēlreiz paldies par to kartīti!
Gūtups: Jā... Es domāju, ka tev jau ir!
G.: Nu redzi, nebija! Bet tagad būs! Varēšu ielikt savā ģimenes arhīvā.
Gūtups: Jā, jā, jā.
G.: Zini, kāds man jautājums, Arni? Kāds no taviem puišiem nodarbojas ar 

reģistrāciju tajā Uzņēmumu reģistrā?
Gūtups: Nodarbojas, jā. Zigmunds Kastiņš. Jā. Viņa tikai šodien nav uz vietas. Rīt 

būs. Viņš šodien ir Liepājā.
G.: Ā!... Es te gaidu... Man te znots grib piereģistrēt individuālo uzņēmumu.
Gūtups: Mierīgi. Es domāju, ka varēsim palīdzēt.
G.: Viņš varētu kaut vai pateikt, kas tur vajadzīgs. Jo es pats nezinu...
Gūtups: Tad varbūt lai viņš rīt man piezvana un saka, ka sarunājām... Es tad 

viņus savedīšu ar Zigmundu. Ja?
G.: Nu davai!
Gūtups: Ja? Sarunāts?
G.: Labi! Tad es iedošu tavu telefonu un tu saved viņus ar Zigi!
Gūtups: Jā.
G.: Labi!
Gūtups: Davai!

19.10.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Zini... Nu vakar man bija saruna ar Guntaru!... Kurā es izteicu visu to... Tur 
absolūti nav nekā līdzīga tam, par ko tu tur domāji. Un es arī tā arī teicu, ka būs 
absolūta palīdzība un atbalsts. Nu vienīgais, par to komisijas iekļaušanu... tur viņš tā 
spēcīgi padomāja! Saka: „Velns viņu zina, vai var to tagad tā darīt vai nē...” NU šis 
jautājums palika atvērts. Un es arī piezvanīju vārda brālim! Šodien no rīta man ar 
viņu bija saruna.

S: Jā!
G.: Tā ka viņš arī apsolīja absolūtu atbalstu un... Absolūti nekāda politiskā tirgus 

tur nav! Un mēs no savas puses vēl varētu padomāt... Nu es nezinu. Es padomāšu, kā 
tur... Es arī gribētu kaut kā iepazīties ar „Tanti”. Tikai man ir jāizdomā, kā es tur... 
Nu lai tur kaut kas, zini... (Smejas.)

S.: Nu jā! Es saprotu. Vārda brālis šodien ieteica tādu variantu...
G.: (Pārtrauc.) Bet viņš tev zvanīja, ja?
S.: Jā. Mēs tā sīki un pamatīgi pārrunājām... Jā... Un ieteica tādu variantu, ka 

pamēģināt izveidot tādu daudzpusēju sanāksmi, kur viņš un viņa... Un, teiksim, 
pamēģināt Andri... Un pamēģināt kopā parunāt, lai saprastu, kāda ir tā politiskā 
un tiesiskā slodze šīsdienas notikumos. Tāpēc, ka viņa jau patiesībā pārsniedz šo 
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jautājumu... Un tu redzi, ja viņa vakar?...
G.: Nu vispār kaut kas tāds!... Pilnīgi neskaidrs. Lūk, tur es nupat aizdomājos par 

to, ko es izdzirdēju. Nu par tām divām reizēm nedēļā!...
S.: Jā, jā, jā! Nu un man jāsaka „nē”... Un ja es saku „nē”, tad es saprotu, ka...
G.: Jā... Bet viņi taču grib, lai tu turētu! Tā es sapratu.
S.: Nē... Rakstiski.
G.: Ā!... Rakstiski? Jā...
S.: Jā.
G.: Nu tad taču tu gandrīz... Lai tur neuzsāktu konfrontāciju ar to likumu... (sme-

jas).
S.: Nu jā, jā! Protams! Un tā arī ir. Mēs tāpēc arī sakām... Mēs tur visādi 

domājām... Ka mēs varam teikt „daļēji– jā, bet ļoti daļēji”. Un teikt, ka principā 
tomēr „nē”. Ja tas ir pretrunā visai mūsu sistēmai. Un tā būs viena lieta. Bet tikpat 
labi var būt tūkstoš simts lietas, kurās elementārā loģika saka, ka nav informēti par 
niansēm. Cita lieta – par rezultātiem!... Par tādu organizāciju! Protams! Lai šai lietai 
piesaistītu pietiekamu uzmanību... Un tad mēs atbildam: „Jā, tas, tas, tas...”

G.: Nē! Tas jau, man liekas, dīvains...
S.: NU tas jau viens no elementiem, kuri faktiski... Nu, teiksim, uz pašreizējo brīdi 

pats bīstamākais. Tāpēc, ka tad mēs faktiski nonākam pie tā, ka mums ir jākaro uz-
reiz trijās frontēs. Bet trīs frontes... Nu tu saproti! Nu kāds es cīnītājs? Bet... Tas ir 
pārsvars.

G.: Paklau... Bet ko tad Andris ieteica? Organizēt to tikšanos?
S.: Nu jā! Viņš teica, ka šajās dienās parunās, vai nākamajās sešās dienās nav 

viņai laika šādai kopīgai sanāksmei.
G.: Nu varbūt jā! Varbūt! Tāpēc, ka tas kaut kā galīgi, zini... Vai arī cilvēks nesa-

prot, vai arī speciāli dara.
S.: Ņemot vērā apkārtējo vidi!
G.: Jā... Vai speciāli to dara, jā... ņemot vērā apkārtni, jā! Protams!
S.: Viena lieta – apkārtējā vide. Cita lieta – varbūt vispār speciāli, principiāli, kā 

saka, turpināt!... Varbūt tur tāds mērķis arī ir, kā es tev vakar teicu: panākt to, lai 
mani nervi to vairs neizturētu...

G.: Tāpēc, ka tā tur sanāk? Tur nevajag skaidri un saprotami pateikt, kādas tur 
garantijas, ka no viņas galda tas nenonāks pie tā tur... Un kaut kā, saproti!... (Sme-
jas.) Un kur vēl tālāk! Tad, velns viņu zina, kur tas nonāks. Un tad...

S.: Tieši tā.
G.: Nu, lūk, tā. Tā ka es tev gribēju atzvanīt un vienkārši teikt, ka es vakar jau 

saņēmu...
S.: Nu jā! Redzi, es lasīju par šīs komisijas darba sākšanu vakar...
G.: Jā! Jā, jā... Ko es gribēju teikt? Vakar es satiku arī Milleru... Sazvanījos, un 

viņš atnāca. Tā ka... Nu atceries, mēs runājām par Veco, ja?
S.: Jā.
G.: Tā ka tur jau konkrētas iezīmes. Viņš ies pie Vecā runāt par šo nedēļu...
S.: Nu jā! Nu kaut kā varbūt arī... Bet no kā viņam baidīties?!
G.: Nē, nē! Nu jā! Jā, jā! Un ir doma par konkrētu interviju... Nu tādu plašāku... 

Lai nebūtu tā...
S.: Jā, jā, jā! Protams, protams!
G.: Tā ka tikko kā man būs ziņas no Millera, es tev uzreiz piezvanīšu un 

pateikšu. Ja?
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S.: Labi!
G.: Davai! 

Ienākošais. Ivars Mollers – Gūtupam.

M.: Nu kā iet tik saulainā dienā?
G.: Nu cīnos! Par ģenerāļu interesēm!... Tu arī tur kaut ko padarīji?
M.: Padarīju, padarīju!
G.: Jā?
M.: Jā. Un jau atrasts viens otrs pretendents. Un visu izdarījām tieši tā, kā mēs vakar 

runājām. Un tur ar visiem tiem jautājumiem strādā.
G.: Jā... Bet vēl viens jautājums – vai esi ieplānojis tikšanos ar Veco, lai aizsargātu to 

Ģenerāli? Par interviju?
M.: Šodien atkal! Šodien atkal! Avīzē redzēji?
G.: Es neredzēju, nē.
M: Ir šodien atkal. Ka viņa atkal neko nav dzirdējusi... Nu godīgi sakot, es viņam rīt 

taisījos zvanīt. Bet es varu piezvanīt šodien.
G.: Nu piezvani! Tāpēc, ka es jau Andri iedarbināju...
M.: Nu man ir jāiet pie viņa!
G.: Nu aizej pie viņa!
M.: Nu kas jādara, tas jādara!
G.: Tāpēc, ka es jau Andri iedarbināju. Andris jau atzvanīja Jānim... ir jau konkrēti 

plāni. Un Gundaru iedarbināju. Kaut kā gribētos, lai viņš arī justu... Nu tas mums, zini, 
kā...

M.: Nu pagaidi! ...Nu tas ir skaidrs, jā! Es tagad viņam piezvanīšu un pamēģināšu pat 
uz šodienu sarunāt par visu to lietu.

G.: Labi.
M.: Paklau! Man te ir viens mazs lūgums... Ir tāds Zakriževskis. Mans pašreizējais 

priekšnieks ļoti lūdz, vai nevari viņu pieņemt uz konsultāciju vienā jautājumā?
G.: Varu! Varu...
M.: Varbūt tad tu pateiksi, kad, un tajā laikā viņš arī būs. Bet es tiešām nezinu, par ko 

runa! Ja kaut kas pēc tam vajadzīgs, tad tu man saki...
G.: Nu lai viņš atnāk rīt desmitos!
M.: Jā, labi! Viņš būs pie tevis. Paldies tev! Un tad es tev atzvanīšu, kā man gāja!
G.: Labi.

Izejošais. Alliņš – Andai Čarnovskai.

A.: Gūtupa kungs lūdza painteresēties, vai ir kaut kas no „Parex bankas”?
Č.: Pagaidām nav. Viņi tikai šodien nāk lasīt vienu lietu.
A.: Aha!
Č.: Tāpēc, ka jautājums nosūtīts... Ņemot vērā jūsu lūgumu. Tā... Kad es to uzrakstīju? 

Laikam tāpēc arī viņi nāk lasīt lietu, lai izlasītu to jūsu lūgumu. 11. oktobrī es nosūtīju 
viņiem jautājumu! Tā ka viņi laikam saņēma un nāk izlasīt šo jūsu lūgumu rakstiskā veidā.



211

A.: Jā... Labi!
Č.: Nu pagaidām nekā nav!
A.: Paldies!

20.10.1999. Ienākošais. Jānis Dinaričs – Gūtupam.

D.: Zini, man nupat bija valdes sēde. Un līdz ar to... Tas, ko tu teici, ir gatavs! 
Tagad tas rakstiskais pie manis labojas. Es zemāk, kur „Klubs”, tev taisu unteršriftu 
un tad nogādāju tev.

G.: Labi! un es vēl gribētu... Es vienošos... Varbūt, ka viņš var tikties ar tevi, arī 
parunāt. Es viņam... Starp citu, man bija otrā tikšanās, kur es viņam atgādināju par 
to pieņemšanu. Viņš teica, ka ar prieku.

D.: Ļoti labi!
G.: Jā! Tā ka... Tu nesatikies pie „Tantes”?
D.: Tu zini, ka mani tā „Tante” sāk tracināt!
G.: Nu jā! Viņa kaut kāda, man liekas... Man atnāca tāda informācija, ka viņa ir 

šausmīgi augstprātīga.
D.: Zini, kā tas izskatās? Viņa pašlaik paņēmusi kursu uz Eiropu un uz... bet tas, 

kas notiek Latvijā – tas viņai pie kājas.
G.: Nu man tāda informācija ir, ka viņa ir mazliet augstprātīga. Bet Andris 

man uzreiz teica... Viņš teica „Nav problēmu!” Es ar viņu otroreiz... Es tur par to 
pieņemšanu... Tā, lai tu zinātu, ka tāda iespēja ir.

D.: Jā! Zini, ir vēl viena lieta. Es tev ienesīšu to papīru... Vispār gribētu ar tevi 
satikties un apspriest vienu biznesa problēmu, par kuru es gribētu zināt tava bosa 
viedokli. Bet to es tev izstāstīšu! Ja tu pateiksi „apstiprinu” vai, teiksim, tur ir vērts 
darīt kaut ko tālāk...

G.: Nu man arī noteikti būs jārunā! Es taču nevarēšu tev iepriekš... Pateikt uzreiz 
precīzi.

D.: Es tev varu pateikt vienu!...
G.: Nu nevajag pa telefonu!
D.: Okei! Sarunāts.
G.: Bet kad tu gribi?
D.: Kad tu esi gatavs mūsu tikšanai? Es pie tevis piebraukšu, kad tu būsi gatavs 

sarunai.
G.: Bet tev ir tie papīri?... Jau no visiem tā Kluba deputātiem ir, ja? Viss ir kārtībā, 

ja?
D.: Jā! pie manis tos pašlaik beidz drukāt... Tur pēdējie labojumi... Es viņus pēc 

tam parakstīšu. Kaut kur minūtes 15–20. Un tad viņš gatavs!
G.: Nu es nezinu... Kur tu tagad esi?
D.: Es savā birojā Rūpniecības ielā.
G.: Tad tu vari pie manis būt ap diviem?
D.: Sarunāts! Es būšu pie tevis tad divos!
G.: Davai!

21.10.1999. Ienākošais. Gūtups – Tomam Tsopasam.

G.: Vēl es gribēju painformēt, ka tur mazliet pastrādāju par tiem 100 latiem... To sodu. 
Nu es domāju, ka es tur izdarīšu... Ka viss tur būs normāli. Bet tavs... Tu atkal padomā, kā 



212

atalgot advokātus par darbu. (Smejas.)
T.: Nu skaidrs! Skaidrs!
G.: Tu tam Dāvidam pagaidām neko nesaki! Bet es domāju, ka viss būs normāli.
T.: Aha...
G.: Lai viņš, zini, sanervozē... Tas ir derīgi!
T.: Noteikti, noteikti.
G.: Bet tā viņš nomierināsies, zini... Tikai tauki krājas, ja cilvēks ir mierīgs. Tā ka es 

domāju, ka tur viss būs normāli jau tuvākajā laikā.
T.: Labi. Paldies! Es to noteikti nākamajā rēķinā ņemšu vērā.
G.: Nu jā, nu jā. Labi! Davai.

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

G.: Atvaino, ka tevi traucēju! Es par to pašu lietu ar „NCH”. Bet tie tagad ir gata-
vi parakstīt... Tas „NCH”. Viņi tur vienojās... Acīmredzot līdz ar to vairs nav nekādas 
jēgas...

Gūtups: Jā! Lai viņi tur ņemas. Jā, jā. Ja viņi vienojās, lai viņu tur dara.
G.: Bet kaut kādā veidā mēs arī tur varam piedalīties?
Gūtups: Es domāju, ka es pats tur nepiedalīšos. Es domāju, ka es... Par to man grūti 

spriest, Ainār! Es nezinu. Es negribu tur iemaisīties. Ja viņi tur vienojās... Nu, lūk, tā!
G.: Skaidrs. Tad principā tas, vai parakstīt vai neparakstīt, tevi neuztrauc?
Gūtups: Nē, absolūti!
G.: Nu skaidrs. Paldies.

Ienākošais. Jānis Dinaričs – Gūtupam.

D.: Paklau! Par mūsu lietām... Es šodien iegāju Saeimā. Tur viss, kā mēs plānojām... 
Bet, tu zini, tur ir vēl viens ļoti interesants moments. Un es tev divos vārdos... Ja tu vari 
minūtīti... Es tev izstāstīšu.

G.: Labi, labi.
D.: Bez tā pasākuma ir vēl viens ļoti grandiozs pasākums praktiski tajā pašā laikā – 

Satversmes tiesas astoņdesmitgadē. Un šajā sakarā Saeima vispār ir ļoti ambicioza. Viņi 
uzskata, ka tie ir viņu svētki un ka viņi tur rīkos to darba grupu. Viņi jau principā tur 
nozīmējuši vadītāju – tas Pīks.

G.: Ceturtajam maijam, ja?
D.: Un tāpat arī Satversmes astoņdesmitgadei.
G.: Viņi visu taisa kopā?
D.: Abus taisa kopā. Nu, lūk!... Viņi man teica, ka nākamajā nedēļā viņi man piezvanīs 

un kaut ko tur pateiks! To informāciju, kuru tu palūdzi bosam – to man rīt tur mēģinās 
sagatavot un tad es to pabīdīšu uz augšu.

G.: Labi! es teikšu vārda brālim – Pīks! Galu galā viņi ir tajā bandā. Nu lai dod kom-
andu palīdzēt... Un viss.

D.: Jā, jā... Tāpēc, ka saproti, kur lieta? Viņi tur ar lielu vērienu ieplānojuši! Tāpēc, 
ka leiši taisa to pašu... Viņu ielūdz ziemeļvalstu spīkers. Nu tur vispār no Saeimas puses 
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plānojas kaut kāds milzu šovs.
G.: Bet tad mums tur būs vietas? Velns viņu zina...
D.: Nu būs tā vietā. Tur mums būs vieta. Tagad otrais – par 18. novembri. Cik es sapratu 

no tiem Saeimas vīriem, mūsu dāma izdomāja, ka viņa Krastmalā vērsīsies pie tautas un 
visai šai lietai gals! Mēs visi ar savām caurlaidēm būsim aicināti... Un jau tagad esam 
uzaicināti uz Saeimu! Tur sākumā būs ziedu nolikšana, pēc tam būs tāda sēde... Tur tāda 
plenārsēde... Un pēc tam maziņš šampītis. Un tas viss beigsies ap pusdiviem. Un pēc tam 
it kā kādos divos... Nezinu vēl, kur. Kaut kāda armijas parāde.

G.: Nu droši vien pie pieminekļa vai krastmalā!
D.: Jā! jā... Un es domāju, ka Klubam tomēr visu šo vakaru būtu jāatzīmē. Tad es 

meklēšu sponsorus un Pīku... Un vakarā vajag klubam izveidot kādu pasēdēšanu. Par to es 
tagad runāšu ar savu valdi.

G.: Jā! jā... Labi! tad es gaidīšu no tevis papīru un par Pīku – es jau painformēšu! Ja?
D.: Labi!
G.: Davai!

22.10.1999. Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Divas lietas! Viena steidzama, otra – ne visai, bet arī negribētos to ļoti atlikt. Es 
sākšu no steidzamās. Tātad viņi noslēguši bez mūsu piekrišanas... Bez mūsu dalības 
noslēguši nomas līgumu. Un viņi uzdūrušies... Laikam Alliņš jau stāstīja?... Viņi 
uzdūrušies zemesgrāmatai. Tur rakstīts, ka viņi to nedrīkst darīt. Bet! Tas, ko es gribēju 
paprasīt: pamēģināt kaut kā to zemesgrāmatu nostiprināt viņu domās! Tāpēc, ka šodien 
tā zemes grāmata sāk jau filozofēt: „Kā?... Bet jūs taču tajā līgumā esat aizsargāti...” Mēs 
sakām: „Bet kāda atšķirība? Mums taču ir ieraksts zemes grāmatā, ka viņi nevar bez mūsu 
piekrišanas...”

Gūtups: Kas tā par zemesgrāmatu?
G: Tā ir Daugavpilī. Tur ir tāda Ludmila Guseva. Lai viņa tur vienkārši neizdara kaut 

kādas muļķības. Nu es nezinu! Kaut kas vienkārši nenormāls.
Gūtups: Paklau, tu vari man dabūt tā ķīlas līguma kopiju ar visu to ierakstu? Tāpēc, ka 

to neesmu redzējis.
G.: Jā, jā... Labi! Paldies!
Gūtups: Davai.

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Nu tad tomēr piereģistrēja! Nu vispār pilnīgas muļķības.
Gūtups: Nu tad jāgatavo prasība! Tad jau nekas...
G.: Jā! Mēs runājām arī ar tiesnesi... Vispār mums ar viņu labas attiecības. Un viņa 

teica tā, ka viņa nemaz nedusmosies un ļoti labi mūs sapratīs, ja mēs apstrīdēsim viņas 
lēmumu.

Gūtups: Jā, es arī tā domāju. Jā.
G.: Laikam uz viņu kaut kāds spiediens izdarīts. Un viņa teica, ka tur Vidavskis 

pieslēdzies... Un visi viņu tur žmiedza. Tas ir viens! Otrs... Nevarat pamēģināt noskaidrot? 
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... Jums noteikti tas izdosies ātrāk... Pie mums jau kuro reizi atnāk sliktas ziņas par „Stal-
kera” maksātnespēju. Un tagad mums atkal atnākuši pierādījumi, ka it kā šajā sakarā kaut 
kas briest Latgales apgabaltiesā. Vai nav iespējas kaut ko tur?...

Gūtups: Es domāju, ka var. Jā! 
G.: Es nezinu! Nu darām paralēli! Es te lūgšu vienu no palīgiem – Alvi – lai viņš ar 

to pastrādā. Es jau viņu faktiski palūdzu paskatīties. Bet darīsim paralēli un tad saliksim 
kopā.

G.: Labi. Okei.

25.10.1999. Izejošais. Alliņš – Irmai Zāliņai.

A.: Gūtupa kungs lūdza mani piezvanīt un painteresēties, vai ir praksē bijusi tāda lieta... 
Ķīlas līgumā aizliegts ķīlas devējam iznomāt savu īpašumu... Nu vispār slēgt līgumus par 
īpašuma atsavināšanu, nodot nomā un tā tālāk. Bet tāds līgums ir parakstīts! Bet zemes 
grāmatā bija atzīme – aizliegums apgrūtināt ar mantiskām tiesībām saskaņā ar šo ķīlas 
līgumu. Teiksim, vai ir iespēja nodzēst šo atzīmi par nomas tiesībām?

Z.: Bet tas ir mūsu rajonā?
A.: Nē, tas ir Daugavpilī.
Z.: Nu jūs domājiet prasīt caur tiesu, ja?
A.: Jā!
Z.: Nu es domāju, ka ir tiesības. Jā! Tāpēc, ka apgrūtināt ar mantiskām tiesībām... 

Tāpēc, ka noma – tās jau ir mantiskas tiesības.
A.: Nu tur zemes grāmatā ierakstīts ar ierobežojumiem, kuri noteikti kaut kādos ķīlas 

līguma punktos.
Z.: Jā, jā, jā... Es domāju, ka ir pamats. Tāpēc, ka noma – tās ir arī mantiskas tiesības.
A.: Jā... Nu tur pēc ieraksta zemes grāmatā var lūgt nodzēst. Bet, teiksim, vai praksē 

nav bijis tāda gadījuma, kad tādā gadījumā arī pašu darījumu lūguši atzīt par neesošu?
Z.: Nu man grūti pateikt. Es, jebkurā gadījumā... Mums tāda gadījuma nav bijis. Bet 

patiesībā... Ja viņiem būtu aizliegums noslēgt... Tad, es domāju, ka ir pamats prasīt... Bet 
es nezinu. Man nav tādas prakses. Es neesmu dzirdējusi neko tādu... Nu, ka kāds to būtu 
darījis. Bet pēc loģikas it kā iznāk, ka var arī to prasīt.

A.: Jā...
Z.: Jo, ja paredzēts tas aizliegums, tad līgums nav spēkā, patiesībā. Tas ir noslēgts 

pretrunā aizliegumam.
A.: Un, teiksim, par to atzīmes dzēšanu... Tur var atsaukties uz to, ka saskaņā ar to 

77.pantu jāpārliecinās, vai nav pamata nostiprināšanai.
Z.: Jā! Nostiprināmās tiesības nav šķērslis nostiprināšanai. Jā.
A.: Paldies! Liels jums paldies!

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Vai varētu rīt pie tevis no paša rīta pieskriet? Bez piecpadsmit?
Z.: Labi!
G.: Sarunāts! Paldies! Līdz rītam!



215

Gūtups – ar Uļjanu (Civillietu palāta).

Gūtups lūdz viņam pateikt, kas izskatīs 9. novembra lietu Tankeloviča – Rummeļa 
prasībā pret Rīgas Domi.

Uļjana Gūtupam saka, ka šī lieta ir pie vienas viņa draudzenes – Skaidrītes.

Izejošais. Gūtups – Skaidrai Lādziņai.

G.: Paklau! Gribu rīt kaut kā pie tevis uz piecām minūtēm ieskriet.
L.: Tad pirmajā dienas pusē. Tāpēc, ka rīt mēs ejam uz zāli. Vai arī pēc 

pusdienām!
G.: Zini, man būtu labāk pēc pusdienām. No rīta man bail...
L.: Nu tad tu zvani!
G.: Bet tas var būt, sākot ar diviem?
L.: Kā lai to zina! Jo mums rīt ir trīs smagas lietas.
G.: Nu es tev tad piezvanīšu.
L.: Pamēģini! Ja?
G.: Jā. Labi, meitenīt! Paldies!

Ienākošais. Advokāte Inta Simsone – Gūtupam.

S.: Lietas būtība ir šāda! Atcerieties, es ar to Ināru Urņiku biju pie jums? Nu par to 
lietu! Īsumā sakot, tiesneša Šubrovska lēmumu Augstākās tiesas Civillietu palāta atcēla! 
Un lietu pagājušajā nedēļā atgrieza Rīgas Apgabaltiesā izskatīšanai pēc būtības. Nu, es 
to lēmumu neesmu redzējusi. Bet saprotu, ka tas laikam ir tādēļ, ka viņam nebija tiesības 
izvirzīt prasību un pārstāvēt!... Man ir tāds lūgums: vai varētu kaut ko izdarīt ar šo un 
tālāko? Bet tieši: kam tagad tiks šī „zelta gabala” izskatīšana?

G.: Nu tu man nevari atvest to lēmumu? Es pēc atmiņas... Es vienkārši neatceros.
S.: Nē, man tā lēmuma nav. Es nupat sazvanījos ar kanceleju. Redzi, viņiem lieta 

pagājušajā nedēļā skaitās nodota Apgabaltiesā. Tātad to... Nu es nezinu...
G.: Es padomāšu, jā.
S.: Kādos tempos viņi to lietu taisa? Lūk, to es nezinu!
G.: Jā, jā... Pagaidi! Nu tagad pa telefonu tas... Tu man vari dabūt to lēmumu?
S.: Jā! Bet tas dalījums, es saprotu, var notikt...
G.: Pagaidi! Nu nevajag par to runāt pa telefonu, advokātes kundze!
S.: Jā... Jā.
G.: Nu!... Atnesīsiet lēmumu un tad parunāsim. Ja?
S.: Jā. Pa to laiku nenotiks nekas nelabojams?
G.: Nu nezinu! Nezinu.
S.: Nu, lūk, tas ir tas, kas mani interesē: vai var kaut te palīdzēt?
G.: Nu jā... Nu labi! Atnes lēmumu un tad parunāsim!
S.: Jā! Labi.
G.: Davai.
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26.10.1999. Ienākošais. Jānis Dinaričs – Gūtupam.

D.: Paklau! Es te nodarbojos ar to vēstuli tavam lielajam vārda brālim!
G.: Jā! jā...
D.: Tu zini, es te izmisīgi vācu to informāciju, un kaut kādi gali man pašlaik ir. Es te 

esmu pieķēries šai lietai.
G.: Labi, labi! es tevi gaidu un tad uzreiz startēšu pie viņa!
D.: Jā! Bet man bija vēl viena problēma, par kuru es tev stāstīju. Tev izdevās uzzināt?
G.: Nu man neizdevās! Es taču domāju, ka es ar visu to kopā... Man negribas arī pārāk 

bieži viņu raustīt, zini. Par to „Kaiju” tu gribēji?
D: Jā, jā, jā. Tāpēc, ka, zini, tur tie mužiki piesienas. Es nezinu, palīdzēt viņiem vai 

nepalīdzēt?!
G.: Man gribētos tā, lai es ar visiem tiem papīriem... Man gribētos apvienot tos 

jautājumus un tad es tikšos... Un cik tur vajag – stundu... Parunāšu. Man negribētos, redzi... 
Nevar jau tā ļaunprātīgi izmantot.

D.: Es sapratu!
G.: Nu man tāds lūgums!
D.: Jā, jā, jā... Labi! Tad izdarīsim tā! Es taisu to papīru... Es tur ar viņiem runāju... Ja 

tur būs komanda „nē”, tad es apstādināšu jebkurā brīdī!
G.: Labi, labi! Davai! Es gaidu!

Izejošais. Gūtups – Skaidrai Lādziņai.

Sarunā, ka Gūtups atnāks pie viņas pēc 15 minūtēm.

27.10.1999. Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

R.: Trīs mazi jautājumi par tiem vakardienas papīriem! Pirmais mazais jautājums: vai 
gadījumā nevar atsūtīt to ķīlas līgumu? Vai arī tev to nav?

G.: Ķīlas līgums... Es pajautāšu Zigmundam, ja?
R.: Tas ir pirmais... Otrais jautājums: cik es sapratu, tu šajā lietā nebiji no sākuma?
G.: Tur, kur to pārsūdzēja?
R.: Nē, kad izvirzīja prasību!
G.: Nē, es nebiju no paša sākuma!
R.: Tu nedomāji par to lietu: kāpēc viņi tur nepieminēja aizturēšanas tiesības?
G.: Nezinu. Manis tur nebija.
R.: Ā!... Bet jebkurā gadījumā tas, ko mēs uzrakstījām, ka viņu darbības pamatojas arī 

ar aizturēšanas tiesībām...
G.: Labais labiem nemet, ja?
R.: Skaidrs! Un trešais – par šī honorāra saistību. Cik es vakar sapratu, es to saņemšu pa 

taisno no tevis vai no biroja. Un mans jautājums ir tikai tāds: tas būs ar kvīti vai bez?
G.: Nē, bez! Kā tu gribi!
R.: Okei. Labi.
G.: Jā... Davai!
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R.: Kaut kad uz parītdienas rītu derēs?
G.: Jā!
R.: Uz piektdienas rītu.
G.: Jā!
R.: Labi! sarunāts.

Izejošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Nu?
G.: Nu, zini, šodien man jāpienāk.
Š.: Cikos tu domā?
G.: Man būtu labāk, zini... Nu es ap vieniem varu ienākt? Ko?
Š.: Ap vieniem... Vai es nebūšu kaut kur pusdienās...
G.: Nu tad es varētu ap četriem... Vai mazliet pēc četriem.
Š.: Nu tad vēlreiz pamēģini ar mani sazvanīties. 
G.: Četros, ja?
Š.: Jā. Mums vajag to „Garo”... Jāpamēģina, lai viņš ar mani sazinās.
G.: Jā... Paklau! Tur vēl nav zināms, kur?...
Š.: Nē! Nē.
G.: Bet kad būs?
Š.: Lūk, velns viņu zina! Es pamēģināšu vēl tagad... Vēl tā pajust...
G.: Redzi, man tas interesē visvairāk! Faktiski man tā nekā cita nebija, zini.
Š.: Jā!
G.: Nu varbūt es tad tev!... Zini, es pamēģināšu to „Garo” arī... Tad sazvanīsimies 

vismaz, ja nekas... Ja?
Š.: Labi!
G.: Davai!

Ienākošais. Ivars Stauriņš – Gūtupam.

S.: Es šodien tev skaitu to naudu...
G.: Jā!
S.: Mani interesē Bulduri!
G.: Zini, tad mums kaut kā... Mēs tev atzvanīsim! Es ar palīgu pārrunāšu, cik viņam 

viss ir sagatavots. Ja?
S.: Nu davai, davai! Bet vajag tempā!
G.: Jā! Labi, labi! Tur mēs, es domāju, varam uzdot tempu. Mēs tev uzreiz uzzvanīsim! 

Man pašlaik te ir tikai sarunas.
S.: Labi, labi! es sapratu!
G.: Labi! Davai!
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Izejošais. Gūtups – Antai Priedei.

Gūtups saka, ka gribētu rīt uz piecām minūtēm pie viņas ieiet.
Braidei nekas nav pretim.
Sarunā, ka Gūtups pie viņas atnāks rīt ap desmitiem.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Paklau! Tev tāds uzvārds kā Apeleinis vai Apelainis kaut ko izsaka vai nē?
G.: Nē, neko neizsaka.
K.: Man te Bērziņš uzdeva tādu jautājumu: vai tu viņu nepārstāvi... Nu tas pats Stu-

dents, kurš ir tās viesnīcas direktors – viņš viņu atlaida no darba. Viņš kaut kāds vietnieks 
bija...

G.: Ā!... Nu viņu taču pārstāv mans palīgs – Ersens. Bet tas ir bez manas zināšanas, 
Raimo, pilnīgi. Tas, jā...! Kaut kāds mužiks tur... Jā! Nu viņš taču pie manis, redzi... Er-
sens specializējas darba tiesībās. Viņš lasa lekcijas, tā var teikt! Un viņš tur tajās darba 
tiesībās... Nu kas tur? Pārtraukt aktivitāti? Vai ko?

K.: Nu vispār nebūtu slikti...
G.: Jā!
K.: Bet tas vajadzīgs... Lai viņš tur...
G.: Tu viņam, ja būs nepieciešama kāda saruna... Man tur ar to nav nekāda sakara. 

Ersens...
K.: Viņš man par to jautāja! Es ar viņu par šo lietu runāju. Nu viņš neko konkrēti ne-

teica: kas tur par iemeslu... Faktiski viņš pirmais par to ierunājās! Un es tā padomāju, ka 
iespējams, ka tas arī ir iemesls.

G.: Nu tu viņam tā tieši un skaidri nepajautāji, ko viņš tā?
K.: Es tik tieši nepajautāju. Es viņam izteicos mazliet citādi. Es viņam teicu, ka esmu 

gatavs faktiski pārstāvēt... Nu lai viņš nešaubās par tavu...
G.: Ar to Apelaini tur... Man šķiet, ka tā ir pilnīgi maza lieta. Labi!
K.: Bet varbūt tur vajag viņu... Lai viņš neturpinātu pārstāvē. Lai viņš iet pie kāda cita 

vai vienalga, kādā veidā...
G.: Labi! Labi. Bet to viņš pats atrada... Tas Ersens pats kaut kā... Es zinu tikai to, ka 

tas mužiks figurē! Vairāk es neko tur nezinu. Labi, es parunāšu!
K.: Patiesībā tur pat nebūtu slikti, ja viņš tur netiktu atjaunots darbā. Vai kaut kādā 

veidā... Vienalga, kas viņu tur pārstāv vai nepārstāv. Tāpēc, ka viņš tur nav vajadzīgs!
G.: Paskatīsimies, kā tur ies. Okei! Davai!

Ienākošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Nu kādi tev šodien plāni?
G.: Ko tu gribēji?
Š.: Man mazliet jāsatiekas un jāparunā par vienu lietu.
G.: Jā?... Nu es varētu... Pie tevis darbā mēs tad varētu? Vai kur?
Š.: Es domāju, ka mēs varam, jā.
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G.: Zini, man te tagad ir jāparunā ar vienu puisi. Un tad es varu pa kluso iet pie tevis. 
Tas var būt līdz sešiem. Sākot ar pussešiem, es domāju.

Š.: Es domāju, ka agrāk par sešiem neatbrīvošos.
G.: Ā!... Nu mums ilga saruna? Man septiņos it kā jābūt vienā vietā. Vai mēs tad 

paspēsim?
Š.: Jā! Es domāju, ka noteikti paspēsim.
G.: Jā! Labi! tad man pirms sešiem nekas... Tad es būšu sešos.
Š.: Jā! labi!
G.: Sarunāts. Davai.

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Tu vēl tik vēlu strādā?
A.: Nu!
G.: Paklau! Gribu rīt pie tevis atnākt, uz tasīti tējas.
A.: Rīt?
G.: Jā! Piektdien es speciāli negribu nākt.
A.: Rīt šausmīgi stresaina diena.
G.: Nu pie velna! Nu kaut kad pēc pusdienām. Nu cik tur?... Nu piecpadsmit minūtes. 

Tāpēc, ka es negribu nākt piektdien, saproti? Man nekas nav vajadzīgs!
A.: To es saprotu. Bet mēs nevaram atlikt uz laiku pēc tam?
G.: O!... Nē!
A.: Rīt ir šausmīgi stresaina diena... Tad deviņos?
G.: No rīta?
A.: 9:30...
G.: Nē! Tad deviņos!

Izejošais. Gūtups – Mārtiņam.

G.: Es gribu pie tevis rīt atnākt, mazliet parunāt. Jo negribu nākt piektdien. Es gribu 
atnākt rīt.

M.: Ja?...
G.: Jā! (Smejas.)
M.: Es domāju, ka tu gribi piektdien...
G.: Nē, nē! Es, zini, tā... Esmu neredzamās frontes darbinieks!
M.: Tāds noslēpumains.
G.: Nu jā! nu jā! Nu saki, kā tev būtu... Es tevi ilgi neaizturēšu.
M.: Tā nekas... Vienīgais, vienu tādu projektu ar Guļānu jāapspriež. Bet es nezinu, kurā 

brīdī viņš nolems.
G.: Pat aptuveni nezini? Nu es varētu ienākt, teiksim, ap vienpadsmitiem... Ienākt 

10:30. Vai arī tu domā, ka tieši tajā...
M.: Nu tā... Ja sarunājam, kad tad...
G.: Nu tad sarunājam, ka es pie tevis vēlākais esmu vienpadsmitos. Ja? Bet varbūt kādu 

minūti agrāk. Es tur maisīšos... Tad tā mēs varam sarunāt?
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M.: Labi, labi!
G.: Ne vēlāk par vienpadsmitiem! Tāpēc, ka man desmitos viena tikšanās apgabaltiesā. 

Es parunāšu un tad pie tevis. Ja?
M.: Skaidrs.
G.: Ja man beigsies agrāk, es tad atnākšu jau pēc desmitiem.
M.: Jā, jā... Es būšu, jā.
G.: Labi, sarunāts!

28.10.1999. Izejošais. Kastiņš – Jurim Berezovskim.

K.: Gribēju jums nosūtīt faksu. Numurs tas pats?
B.: Tas pats, jā.
K.: Varbūt tu vari pastāvēt pie aparāta? Tie tomēr ir lēmumi...
B.: Ā! Labi lēmumi?
K.: Nu... Mums labi!
B.: Jā, jā, jā... Nu paklau! Bet Kibermanis vispār, kā latvietis saka: „Nu pilnīgi jau...”!
K.: Ozverel! (Smejas.) Pilnīgi ozverel!
B.: Nē, paklau. Nu tajā reizē vispār iespļāva tā „Neatkarīgā Rīta Avīze”.
K.: Nu jā! Visa banku sistēma tā var iziet no kontroles! (Smejas.)
B.: Tikai viņš aizmirsa pateikt, ka, „ja vienkārši neizpildīs, tad mēs dosim pa purnu”. 

Bet te nav tā, ka viņi vienkārši neizpilda.
K.: Jā... Mums vairāk patīk tas, ka „tiesnese vienpersoniski apstrīdēja tiesas kolēģijas 

lēmumu...”!
B.: Tas vispār bija unikāli! Es to izlasīju... Tas bija vispār unikāli! Tur ar to kolēģiju 

arī bija tā, kā bija. Visu ko raksta...! Bet es domāju, ka pats Kibermanis arī kopā ar viņiem 
taisīja to rakstu.

K.: Es domāju, jā. Ka viņš to inspirēja.
B.: Labi. Gaidu!
K.: Es nosūtu, jā! Labi.

01.11.1999. Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

Gūtups apsveic Viļno. Jautā, kad viņš varētu atnākt viņu apsveikt.
Viļno saka, ka to var izdarīt šodien jebkurā laikā.
Gūtups atnāks ap četriem.
Sarunā.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Es gribētu uz rītdien kaut kā sarunāt vizīti pie tevis. Vai tev atkal rīt ir tā sanāksme 
no rīta?

Z.: Jā.
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G.: Bet ja mazliet... Nu varam no rīta arī! Es gribēju ar tevi mazliet pakonsultēties par 
vienu procesuālu jautājumu. Nu cikos es varu pieskriet?

Z.: Nu tad atnāc ap pus...
G.: Uz pusdeviņiem, ja?
Z.: Jā.
G.: Labi, sarunāts. Paldies!

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Paklau! Es gribu kaut kā šodien vai rīt pieskriet un mazliet papļāpāt.
Č.: Nu es būšu!
G.: Bet tu uz sanāksmi iesi vai kā?
Č.: Nē! Man tikai trešdien.
G.: Paklau, bet ja rīt pēc pusdienām?
Č.: Nu labi!
G.: Bet cikos, saki? Es varu piecos.
Č.: Es līdz pieciem būšu noteikti.
G.: Nu tad varbūt 16:30 rīt?
Č.: Labi!
G.: Paldies.

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Paklau, tev nav tādas par parādiem par siltumu?... Tādas „Lastadi”.
Č.: Ir!
G.: Un kad tev tā lieta?
Č.: Es vispār domāju to nozīmēt kaut kad decembrī. Šajā gadā.
G.: Ā!... Nu tad skaidrs. Labi! Es tad būšu otrdien! Es gribu mazliet parunāt arī par to 

„Lastadi”.
Č.: Labi!
G.: Paldies!

02.11.1999. Ienākošais. Runnelis (no Vācijas) – Gūtupam.

R.: Nu, kā tur tās lietas izskatās?
G.: Nu kaut kas... Es nezinu! jūs taču tur ar saviem advokātiem runājāt? Viņi grib tur 

visu atlikt, šķiet, un no jauna atsākt...
R.: Gūtupa kungs, es taču vairāk paļaujos uz jums, nevis uz tiem advokātiem!
G.: Nu kā? Jums taču ir vienošanās ar viņiem. Tā ka es pašlaik galīgi nezinu, ko viņi 

tur tagad...
R.: Es jums pateikšu, kāda vienošanās! Tā Pūce atteicās iet uz to tiesu.
G.: Bet kas tad? Antons ies? Vai kas tad ies?
R.: Neviens neies!
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G.: Nu tad es nesaprotu, Rummeļa kungs. Tad jūs man esat mīkla. (Smejas.) Tad es 
nevaru saprast.

R.: Es neesmu mīkla! Tie advokāti ir mīkla!
G.: Viņi atteicās, ja?
R.: Nē! Nu viņi vienkārši saka, ka šī lieta ir jāatliek, un viss! Un tad var pastrādāt ar šo 

lietu. Es taču jums stāstīju!
G.: Bet ko viņa? Atteicās jūs pārstāvēt?
R.: Nu nē! Viņa saka: „Man tur nav ko iet. Ja es iešu, tad es paspēlēšu. Ko es velti iešu?” 

Un tā tālāk. Es taču nepārvērtīšu šo lietu jokā! Un es šo lietu vērtēju patiešām nopietni, un 
man tā ir nopietna lieta.

G.: Jā... Nu tad tur neviens advokāts pašlaik nedarbojas, cik saprotu, ja?
R.: Es paļaujos uz jums.
G.: Nē, nē, pagaidiet! Mums nav vienošanās. Tā mēs neesam runājuši. Nu kā jūs tā?... 

Tas taču nav nopietni. Nu kāpēc jūs mani tā apbižojat? Jūs tur par kaut ko runājāt... Tagad 
man zvanāt no Vācijas un sakāt, ka ne ar vienu neesat vienojušies. Ja?

R.: Paklausieties! Es jums vēlreiz saku: es vienojos!...
G.: Nu jūs naudu tur samaksājāt?
R.: Nu, protams! Protams!
G.: Un viņa jums atdeva to naudu?
R.: Nē!
G.: Nu tad taču jums ir advokāts! Nu kā?!
R.: Nu jā. Bet viņa taču pateica, ka viņa neies uz to tiesu.
G.: Bet viņa taču var atlikt, acīmredzami. Tā?
R.: Viņa grib atlikt, protams! Es jau nezinu, Gūtupa kungs. Man vispār mūsu pēdējā 

saruna arī nepatika. Es jums teikšu atklāti. Es jūs lūdzu... Mēs izgājām pie tā Zigmunda 
Kastiņa. Jūs visu to lietu pārvērtāt tādā jokā... Galvojums... Kāds galvojums? Es taču esmu 
godīgs cilvēks! Man tāds nav vajadzīgs! Zināt ko? Kastiņš mani zina kopš seniem laikiem, 
kā godīgu cilvēku. Man nav vajadzīgs galvojums. Un tas Edmunds mani zina, un tas Zig-
munds... Un Edmunda tēvs pie manis strādāja. Es vienmēr esmu bijis godīgs cilvēks, un 
es nekad nevienu neesmu uzmetis! Jūs to pārvērtāt jokā... Smējāties: „Zigmund, tev tas 
jāuzņemas.” Nu, kas tā par sarunu?

G.: Nu labi! Nu, tad mēs laikam nevaram... Ja jūs visu uztverat otrādi un humora izjūtas 
jums arī nav...

R.: Man ir humora izjūta! Bet...
G.: Nu, tad nav par ko runāt! Ko mēs tad runāsim pa telefonu? Jums ir advokāts, tad 

ejiet lamāties ar viņu! Ko jūs tad man zvaniet?
R.: Nu kā!? Es taču gribu ar jums vienoties!
G.: Ā!... Tas neko... Ziniet, ar tādu sarunu es neko negribu tur darīt... Tur ir advokāts, 

lai viņš nodarbojas! Tad es atteikšos tur kaut ko darīt.
R.: Jūs jau vienu reizi atteicāties! Tad atkal atsakāties? Ziniet, tad es jūs nesaprotu!
G.: Nu es nezinu...
R.: Jūs tad atteicāties! Tas arī bija ļoti „solīdi”. Un tagad atkal atsakāties!
G.: Nu jums taču nav vienošanās ar advokātiem!
R.: Man ir vienošanās!
G.: Nu ko jūs man stāstāt!? Nu kā jūs tad tik bezatbildīgi stāstāt, ka „man nav”, „viņi 

neies”?... Nu jūs ar viņiem runājāt!... Tad es nezinu, ko jūs ar viņiem?... Ko jūs gribat no 
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manis? Es tad nevaru saprast. Ko jūs gribat?
R.: Nu mēs taču runājām, ka varbūt šo tiesu atliks...
G.: Nu, bet kāda tad man tad?... Jūs ar mani runājāt par lietas atlikšanu? Jūs ar mani 

runājāt? Par lietas atlikšanu, izpētīšanu un tā tālāk?
R.: Nē, mēs pēdējā reizē pavisam mierīgi runājām... Jūs teicāt: „Labi. Tagad es 

Augstākajā tiesā paņemšu to lietu...” Jūs teicāt: „Es paņemšu to lietu un runāšu.”
G.: Nekas!... Nē! Labi! ziniet, es nevaru piedalīties... Tādā situācijā, ka jūs skrienat 

visur... Te jums ir, te jums nav advokāta. Es nevaru jums palīdzēt. Tas nav nopietni. Es 
nevaru jums palīdzēt!

R.: Nu jā! Es jūs tad arī nevaru uztvert nopietni!...
G.: Labi! Uz redzēšanos!

03.11.1999. Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

G.: Tā, Emīl... Es vakar nodevu Ersenam naudu.
R.: Jā, jā, jā. Paldies! Es saņēmu.
G.: Mēs apspriedām tās sarunas... Nezinu, viņš pie tevis bija?
R: Viņš bija! Un es jau nosūtīju viņam atpakaļ izlabot to pirmo lappusi. Bet es gribēju 

ieskriet pie tevis par vienu lietu... Par to pašu Perepjolkina lietu. Uz kādām 8–10 minūtēm... 
Apspriest vienu jautājumu.

G.: Tagad gribēja? Man tagad šausmīgi...
R.: Nē! Var rīt no rīta!
G.: Tad labi! Davai 9:30, ja?
R.: Rīt, ja?
G.: Jā.
R.: Labi.

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Kā tur šodien?... Sadomāts kaut kas vai nē?
G.: Tur, kur tas „1,2”?
K.: Jā.
G.: Es biju vakar, jā. Tur diemžēl Natālija neuzrakstīja tā, kā vajag. Un mēs tur vakar 

sarunājām ar to, kas izskata, ka viņa... Nu es pats paņemšu vēlreiz un manu palīgu... Šodien 
viņai ir jāpaliek slimai. Tur uzrakstīts trijās lapās... Viņa man neatnesa! Pati viņa tur tik 
tikko kaut ko... Nu kaut ko viņa man tur parādīja, bet...

K.: Tagad pēc jaunās bija kaut kas jāraksta?
G.: Nē! Nu tur uzrakstīti ļoti motivēti paziņojumi! Nu kā tev pateikt divos vārdos?... 

Nu viņa dažreiz nevelk pilnīgi! Nu tas ir tā... Starp mums runājot, viņa uzrakstīja kaut 
kā pavisam pavirši... Nu nevelk brīžiem. Vakar es nopietni parunāju par šo jautājumu... 
Un vienojāmies, ka nesteigsies. Ka viņa sīki un pamatīgi... Es jau viņai pašai piezvanīju: 
ka viņai sīki un pamatoti... Vakar man parādīja to, kas iesniegts no tās puses un... Nu 
jāgatavojas nopietnāk! Nu nevar tā – divos vārdos uzrakstīt...
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K.: Nu mēs taču tur runājām... Tad vienkārši atlikām. Kas tur mainījās? Tur nekas taču 
nemainījās!

G.: Nē! Viņa nesagatavoja jautājumus. Saproti? Nu nav iesniegts nekāds normāls 
papīrs. To iesniedza uz trim lapām...

K.: Nu ne jau viņai jāgatavo! Viņa taču tikai...
G.: Nu jā!... Nu labi! Es piekrītu, ka daļēji tā ir mana vaina... Bet... Nu ko tu tagad 

gribi?
K.: Nē, nē! Vienkārši visu laiku te veidojas tāda nervoza situācija...
G.: Nu nervoza tādēļ, ka viņa arī... Nu mēs it kā ar viņu parunājām... Bet kas? Viņa 

sūdzējās?
K.: Nē! Es ar viņu ne par ko pat runājis neesmu! Es vienkārši...
G.: Redzi! Tur tā lieta nav viennozīmīga. Nu nav viennozīmīga! Kā pagriezu, tā arī 

iznāca.
K.: Tas ir loģiski, ja?
G.: Atceries, bija pēdējais tāds?... Ka mēs visi tur... Apgabaltiesā visu izdarījām. Viņa 

man aizmirsa piezvanīt par to Apgabaltiesu... Atceries, ja? Nu un tur aizgāja pašplūsmā. 
Un tagad otrādi. Tagad tie tur uzrakstīja... Tie jūt asins garšu mutē... Uzrakstīja šausmīgu 
papīru. Nu mēs sarunājām, ka viņa uzrakstīs pretprasību. Bet es taču... Nu es ņemšu pats 
un izpētīšu... Paņemšu pats un... Abiem tad ir jāraksta. Es vienkārši tā uzskatīju, ka mēs 
tā skaidri norunājām... Ka viņa to visu izliks uz papīra. Bet viņa tā izlika... Tur kaut ko 
uzrakstīja – ļoti tā lakoniski un ļoti... Un vispār tiesā nekas nav iesniegts. Un es pat nezināju! 
Labi, ka sāku te interesēties, kur tā lieta... Viņa man atkal neteica, kad tā lieta. Es tikai par 
to uzzināju pagājušajā nedēļā. Kad man tiesnese sāka zvanīt... Viņa saka: „Tāda lieta man 
te nozīmēta... Kas un kā?” Viņa (Natālija) aizmirsa man atkal pateikt. Nu tā arī sanāk!

K.: Bet kad to tagad var noteikt? Ir zināms vai nē?
G.: Nu es to tagad... Es pārņemšu viņu zem savas stingras kontroles...
K.: Bet tur ir vienošanās, ka atliks, ja?
G.: Jā, jā! Dabiski. Es vakar biju un pats personiski runāju. Bet man... Es saku! Ja man 

pagājušajā nedēļā tiesnese pati nepiezvanītu... Redzi! Viņai taču pienāk šīs izziņas. Es taču 
nevaru visam izsekot.

K.: Nu varbūt tu to lietu saviem puišiem tur...! Nu lai viņi tomēr izseko! Ne pirmā reize 
taču tāda!

G.: Jā! Vienīgais tikai... Saproti, tās pavēstes. Tad, kad atnāk, lai viņa uzreiz ar mums 
sazvanās. Tā jau nav pirmā reize, kad viņa nepiezvana, neatnāk laicīgi... Nu mums taču 
pavēstes nenāk...

K.: Nē! Nu tur taču puiši arī var atnākt un paskatīties, kad nozīmēta. Tas taču ir 
zināms!

G.: Nu, protams! Jā! Bet liek taču tad... Es nezinu, cik dienas iepriekš tas saraksts tur 
stāv... Bet viņai taču tad arī!... Viņa taču to saprot. Viņai taču ir laicīgi jāsaka, kad...

K.: Nu es ar viņu pastrādāšu. Bet, teiksim, par visiem teorētiskajiem jautājumiem, par 
papīriem... Nu ja viņa tur nevar uzrakstīt... Mēs no viņas taču neko īpašu nevaram prasīt! 
Tāpēc, ka viņa tur ir nekas, patiesībā... šajā procesā.

G.: Nu kā? Viņai ir pilnvara.
K.: Nē! Nu pilnvara viņai ir. Bet viņai nav nekāda konkrēta uzdevuma. Viņa vienkārši 

ir tavā rīcībā!
G.: Nu jā! Tā arī ir. Tā arī sanāk. Ko padarīsi?... Nu pamēģināsim tur... Nu draņķīga šī 
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lieta! Tur jāmēģina purināt visu, ko var un... Nu tā! Ko es vēl tev varu pateikt?... Draņķīga 
šī lieta. Es pats vakar biju... Nu tad ņemsim un uzrakstīsim!

K.: Bet tur varbūt var sarunāt, kad to nozīmēs un tad konkrēti sagatavoties un vienreiz 
viņu nobeigt. Viņa taču iet jau gadu vai pusotra...

G.: Mēs tā arī izdarīsim. Bet viņa vienalga nebeigsies. Viņi vienalga pārsūdzēs. Tur 
līdz galam vēl tālu. Nu šoreiz būtu Augstākajā tiesā... Ja viņa man laicīgi pateiktu... Ja viņa 
vispār man pateiktu! Viņa pati aizskrēja... Vai kas tur bija? Es jau nezinu... Un saņēmu pa 
pakaļu. Atceries? Mums taču vēl bija saruna! Nu es tur varētu pastrādāt un viss. Viņa ņi h...
a neteiktu. Saproti? Šodien!... Ja es pats būtu pagājušajā nedēļā... Ja man nepiezvanītu tā 
tiesnese un nepajautātu, es vispār neuzzinātu, kad šī lieta noteikta. Bet darīsim tur!

K.: Bet kaut ko iesniedza?
G.: Jā! Tur uz trīs lapām... Un man pat nav kopijas! Nu viņa kaut vai to man atnestu!
K.: Bet tagad tev ir tā kopija?
G.: Nē, nē. Bet es saņemšu! Šodien atliks, tad es iešu... Saku puišiem, lai visu lietu 

nokopē... Un paņemšu, izlasīšu. Vienkārši, zini, domāju, ja principā teiktu, ka viņa to 
izdarīs. Nu nav jau vairs septiņpadsmitgadīga. It kā jau tur strādājusi, un tur, un tur... Bet 
viņa tur kaut ko sacūko, zini!...

K.: Un rīt tas... Tās namu pārvaldes! Tur atkal...
G.: Jā! Es jau parunāju. Es parunāju... Un es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Es vakar 

par viņu parunāju. Un es vakar parunāju vēl ar vienu... Nu man negribētos nosaukt pa 
telefonu!

K.: Jā, jā...
G.: Tur arī būs! Tas kaut kad vēlāk tur nozīmēts. Bet rīt viss tur būs kārtībā.
K.: Bet kādā veidā?
G.: Nu atliks, lai piestādītu ekspertu, un viss... Jāpiestāda ekspertu. Mēs ar tevi taču 

runājām, ja? Nu būs ekspertīzes, jā. Bet tikai jāpiestāda eksperts: kāds tad vadīs. Mēs ar 
tevi taču runājām.

K.: Bet rīt tos iedot nevar? Teiksim, tos uzvārdus vai nosaukumus?
G.: Nu varu, jā! bet tikai tad precīzi jānoformulē jautājumi ekspertīzei un ekspertiem. 

Nu rīt tur viss, es domāju, būs kārtībā. Es vakar personiski runāju. Tā arī teica... Ar diviem 
cilvēkiem! Ar vienu viņš sazvanījās... Un domāju, ka tur arī nekādu brīnumu nebūs. Bet tas 
būs kaut kad vēlāk! Tas būs vēlāk.

K.: Nu varbūt tev vispār Natāliju vajag izņemt no apgrozījuma un šajās lietās jānoliek 
kaut kādus tavus puišus?

G.: Nē. Varbūt tā, ka es piekomandēšu vēl kādu. Es taču tai Rīgas Domes lietai jau 
piekomandēju Endiju...

K.: Tas ir kurai?
G.: Nu tai baznīcas lietai! Viņš taču bija par arestu tur atkal... Par izmaiņām. Tad es 

piekomandēju Endiju šai baznīcas lieta, un tad viss okei. Viņš taču gāja, visu organizēja...
K.: Kāds tur bija tas lēmums?
G.: Nu tagad ir aizliegums veikt jebkāda veida darbības. Tur bija vecais arests. Nu 

viņi... Tā kā nav prasības pret īpašumu, viņi iesniedza, ka „mums ir uzlikts arests, bet 
vispār nav prasību pret īpašumu”. Nu atceries, to trešo pusi? Finanšu ministriju, kurai mēs 
tagad prasām... Ja?

K.: Jā!
G.: Un mēs tad... Ko – varbūt tikai aizliegumu! Bet mēs nobijāmies, ka aizliegums 
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atsavināt negarantēs visa šī, teiksim, objekta saglabāšanu. Un tad Endijs gāja, ar visiem 
runāja, visu izdarīja... Ka būs aizliegums atsavināt, ieķīlāt un tā tālāk, un tā tālāk! Tā ka 
visu to izdarīja un viss tur arī bija okei. Nu tur jau Endiju piekombinēja. Mani vienkārši 
brīžam kaitina, ka tu cilvēkam iedod ideju, dod zaļo gaismu, bet viņš ņi h...a nevar! Dod 
ideju, dod zaļo gaismu... Nu, ja tā nevar! Nu tad... Nu es uzlikšu savus puišus!

K.: Bet kā tad rīt? Viņa pati ies?
G.: Par tām namu pārvaldēm, ja?
K.: Jā.
G.: Ja rīt nevar vēl organizēties pa tiem konkrētajiem ekspertiem, lai lūdz atlikt, jo „mēs 

tad piestādīsim uzvārdus, kas veiks ekspertīzes”... Un jābūt konkrētiem jautājumiem! Tiesa 
pieņem lēmumu, kurā nosaka, kas veiks ekspertīzi, par ko būs ekspertīze un kādi jautājumi 
tiek uzdoti ekspertam. Lūk, tā. Lai to visu tiesa beigās noformulē. Bet šos jautājumus vien-
alga ir jāuzdod katrai pusei... Un tāpat ir jādod eksperts! Tur ir jābūt šādā veidā sastādītam 
dokumentam. Tur tā!

K.: Nu skaidrs. Labi! Tad pagaidām, šķiet, viss. Ja?
G.: Nu davai! Labi! Tad es arī pārņemšu spēcīgā kontrolē.

Izejošais. Gūtups – Jurim Berezovskim.

G.: Paklau! Gribu tevi uzaicināt uz tēju!
B.: Nav problēmu.
G.: Gribu parunāt par vienu jautājumu. Mēs te, zini, ar palīgiem lauzām galvu un ne-

varam saprast. Kā tev? Varbūt mēs varam kaut kad pēc pusdienām?
B.: Pēc pusdienām varam, jā. Bet cikos?
G.: Saki, kā tev ērtāk.
B.: Man labāk pēc darba. Es varētu pussešos...
G.: Pussešos, ja? Nu davai tad pussešos!
B.: Davai! Sarunāts! Būšu! 
G.: Mēs tevi ilgi nemocīsim.
B.: Jā, jā, jā... Nu kā tev tur patika? ... – „Tad, lai neviena bļ...” Ja? (Smejas.)
G.: Jā!
B.: Labi, davai!

Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Irēnīt! Nu kā tev patika mani novēlējumi?
V.: Nu ļoti skaisti! (Smejas.)
G.: Ko tu smejies?... Vīram parādīji?
V.: Tu esi traks? (Smejas.)
G.: Smaržas ne visai?... Ne tās?
V.: Kā ne tās? Ļoti skaistas!
G.: Ā!... Tad labi. Es izvēlējos pēc savas gaumes.
V: Ļoti labi!
G.: Paklau! Gribu kādu dienu šonedēļ uz piecām minūtēm ieskriet pie tevis!



227

V.: Nu kādā dienā? Rīt es esmu zālē!
G.: Bet piektdien dienas pirmajā pusē? 
V.: Es nebūšu zālē. 
G.: Nu saki, cikos es varu!
V.: Teiksim, desmitos!
G.: Jā. Davai. Būšu. Labi! Nu tu tikai to turi darbā, Irēna!
V.: Jā! (Smejas.)
G.: Labi! Tad es piektdien pieskriešu.

04.11.1999. Izejošais. Gūtups – Andim Birziņam.

G.: Nu tas būs atpakaļ pirmdien... Ģenerālais.
B.: Jā...
G.: Es saņēmu tos papīrus... Ģenerālais būs pirmdien. Tā ka... Nu es iešu tad pie viņa. 

Pirmdien es vienošos par vizīti. Lai gan es tur vēl sīkāk ne... Es vēl palasīšu. Bet es tev 
zvanu, lai tu vienkārši zinātu. Tāpēc, ka viņa pašlaik nav Latvijā.

B.: Jā... Labi!
G.: Nu davai!

08.11.1999. Izejošais. Gūtups – Civillietu palātas kanceleja.

G.: Paklau! Zini, kāds lūgums?... Vai tas iespējams?
C.: Nu!
G.: Piektdien es eju... Ir viena prasība – „Saules banka” ar tādu „Edemori” tur... 

Ofšori.
C.: Ir tāda, jā.
G.: Zini, es tajā dienā sarunāju tikties ar veco prezidentu. Vecais prezidents arī ir 

cienījams cilvēks. Tu piekrīti?
C.: Labi... Vispār... lūdzu! (Smejas.)
G.: Vai var kaut kā no rīta viņu?
C.: Pirmā lieta!
G.: Ja?
C.: Jā.
G.: Nu super, paklausies. Ļoti labi.
C.: Nu tad tu atnāksi ar kaut ko garšīgu?
G.: Nu noteikti. Cikos sākas – 9:30 vai 10:00?
C.: Sākas desmitos.
G.: Būšu kā štiks ar garšīgu un visu, kas vajadzīgs.
C.: Jā. jā. Kā pirmā lieta!
G.: Nu ļoti labi. Paldies tev!
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09.11.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Maizniekam.

G.: Paklau! Zini, man desmitos ir viena lieta Apgabaltiesā... Es tur palūgšu atlikt. Vai 
nevaru pēc tam pie tevis ienākt? Mazliet... piecas minūtes... papļāpāt?

M.: Jā!... es aiziešu vienpadsmitos. Desmitos pie tevis, ja?
G.: Jā. Bet es ceru, ka ... Tu noteikti ej vienpadsmitos? Vai...
M.: Man jāiet uz universitāti. Nu varu iet mazliet pēc vienpadsmitiem.
G.: Nu es tur... Ja tur kaut kā ievelkas nejauši, tad es pamēģināšu noķert tevi pēc 

pusdienām, ja? Cikos tu pēc tam atgriezies?
M.: Es būšu ap vieniem.
G.: Nu tad es tev piezvanīšu, ja nepaspēšu pie tevis, ja?
M.: Jā, jā! Labi!

Ienākošais. Ziga Vruļevska – Gūtupam.

V.: Paklau! Es tagad to saņēmu. Un tagad man ir attiecīgi jautājums... Es to 
saņēmu bez datuma. Un ja tas ir 13.decembrī plkst. 15:30?

G.: Nu lai iet meitene. Nu kas tur?...
V.: Ja?
G.: Jā! pagaidi, tūlīt pierakstīšu!
V.: Tāpēc, ka es vienkārši... Mēs te tā paši saspiedām lietas, lai nebūtu Ziemassvētkos 

jāstrādā, ka pie mums var prātā sajukt!
G.: Jā, es sapratu. Es māku novērtēt. (Vruļevska smejas.) Tad trīspadsmitajā...
V.: 13.decembrī plkst. 15:30.
G.: Jā! Es būšu gatavs kā štiks. Labi! Tad sazvanīsimies nākamajā nedēļā.
V.: Jā!

10.11.1999. Izejošais. Gūtups – Valdim Ginderam.

Gūtups: Nu mēs tur kaut kā ar jums tikāmies... It kā par visu vienojāmies. Bet mani 
absolūti ne par ko neinformē. Un es tā sapratu, ka man vienkārši tā kaut kā... (Smejas.) 
Nezinu!

G.: Vai tad Miļūnes kundze neteica?
Gūtups: Nē, viņa man neko neteica!
G.: Mani tur pārāk nobaidīja!... Ka mēs ar tādu tempu tiksim dzīvi iedzīti zemē, var tā 

teikt! Tāpēc, ka tur sanāk it kā... Teica, ka tāds gājiens atkal būs kārtējais monopolistis-
kais gājiens, lai neizpildītu valsts politiku – iepirkt elektroenerģiju no tām koģenerācijas 
stacijām, kuru atbalsta Saeima, likums „Par enerģētiku” – dodot papildus tarifu. Pirmais! 
Un otrais, ko man teica – šis likums mums liek pirkt! Tā ka lietas būtība – tarifs. Un tarifa 
jautājums tur aprunāts un... No mūsu puses būs pārāk neglīti. Ja mēs tur kaut ko darītu, tad 
mēs... Nu, kā saka, mūsu otrā gandrīz vai afēra. Nepareizi? Tā nevar būt? Tajā virzienā?...

Gūtups: Nē, bet...
G.: Un ja viņiem tur kaut kas ir!... Tam „Windavam”... Tad viņi var it kā vērsties tiesā, 

vai kur... Vai Kabinetā! Un saņemt skaidrojumus. Tāpēc, ka visās tajās sarunās arī darbojas 
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tas forsmažors. Un tur... kā man izstāstīja... Man arī ir daži pazīstami juristi... Viņi teica... 
Lūk, es nezinu. Es sapratu, ka Miļūnes kundzei vajadzēja jums piezvanīt!

Gūtups: Nē, man nav nekādas informācijas.
G.: Tad es ļoti atvainojos jūsu priekšā.
Gūtups: Tāpēc, ka mēs tad runājām viens pret vienu un es domāju... NU es sapratu, ka 

esmu vienkārši apmuļķots. Tā!
G.: Es ļoti... Ļoti atvainojos... Neko tādu...
Gūtups: Nē!... Nu jā! Nu tad jāsūta atpakaļ. ... Jābūt solīdiem un jāsūta man atkaļ tas 

līguma projekts... Un tad, domāju, pārtraucam visu to...
G.: Es nezinu! ja jums ir kaut kāds padoms, es to ar prieku uzklausītu...
Gūtups: Nē! Man nav!
G.: Politiķi arī ar mani bija līdzās... Daži... Tādi diezgan ietekmīgi. Un viņi man teica... 

Nu neviens neteica – to nedariet... Pagaidīt jebkurā gadījumā. Nu pagaidīsim! Varbūt vēl 
nav īstais laiks? Kā virzīsies ar to Bausku? Es pilnīgi nezinu. Nu pilnīgi kaut kāda putra 
tur pašlaik.

Gūtups: Nē, prezident! Man nekas nav pretim. Jūs taču varat izvēlēties sev kādu pa-
domnieku. Ko es jums varu ieteikt?... Man tikai ir lūgums – korekti atsūtīt man atpakaļ to 
līgumu. Dodiet komandu! Un tad beidzam visu sadarbību. Tāpēc, ka man vienkārši negri-
bas... Ja man neviens neko nesaka un es jūtu, ka kaut kas nav tā... Nu kāpēc? Man taču to 
nevajag!

G.: Nu lai tas līgums ir! Ja mēs tur...
Gūtups: Līguma taču nav! Es taču atsūtīju vienpusēji parakstītu... No jums nekā nav... 

es domāju, tad dodiet atpakaļ!
G.: Bet mēs nevarētu pagaidīt, kad beigsies ar to Bausku? Kādā virzienā tad šī lieta...
Gūtups: Jā! Bet es negribu uzņemties atbildību! Lai ņem uz sevi tie, prezident, kuri 

tur izsaka tādu viedokli. Es vairāk negribu. Tāpēc, ka man bija savs piedāvājums, sava 
doma. Ja jūs gribat gaidīt, lai viņi pirmie sāk karu – tā taču ir jūsu izvēle. Es vairāk negribu 
uzņemties par to atbildību.

G.: Labi! Paldies.
Gūtups: Tad es varu palūgt?...
G.: Vēlreiz atvainojos, ka Miļūnes kundze jums nepateica.
Gūtups: Jā. labi! 

Ienākošais. Māris Redzītis – Gūtupam.

R.: Arni, jā rīt... Kaut kur no vienpadsmitiem līdz diviem tev būs kāds „logs”?
G.: Bet kas?
R.: Es gribu tevi savest ar vienu interesantu cilvēku no parekšiem.
G.: Ar ko?
R.: No parekšiem.
G.: Bet kas par lietu?
R.: Nu es negribu pa telefonu runāt! Ir lietas... Otru Andri arī var interesēt.
G.: Bet tu tad sākumā atnāc viens.
R.: Nu es agrāk ieskriešu pie tevis.
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G.: Nē, nē, nē! Pagaidi, pagaidi! Tu pie manis sākumā atbrauc un pastāsti! Es tā ne-
gribu: tu atnāc un tad pēc pusstundas vēl kāds.

R.: Labi. Jā!
Gūtups piedāvā Redzītim atnākt pie viņa rīt desmitos.
Sarunā.

Izejošais. Gūtups – Jurim Maizniekam.

G.: Tu zini, vakar sazvanījos ar savu vārdabrāli!
M.: Jā.
G.: Nu viņš vispār nebija lietas kursā. Es viņam saku: „Bet vakar izskatīja...” Izrādās, 

ka viņš pats bija! Viņš teica: „Zini, es neatceros...” Viņš saka: „Bet ko tu man agrāk?” Es 
saku: „Nu, lūk, tā...”

M.: Pēc informācijas... Pēc neoficiālas informācijas – izskatīts! Pat „LETA” bija... Lai 
gan pats internetā neskatījos, bet man teica.

G.: Nu tur viņam nav nekāda, Jāni... Ne pozitīvas, ne negatīvas intereses. Viņš pat 
nevarēja pateikt, par ko tur... Tā ka es nezinu. varbūt tu pats vari sagatavot tos papīrus, bet 
es tur varu nokārtot, lai tu varētu iet un visu pats izstāstīt.

M.: Nu, bet kāda ir viņa paša attieksme?
G.: Nekāda! Viņš vienkārši... Tas paslīdējis viņam garām.
M.: Nē! Nu redzi! Ko tur gatavot papīrus?! Man te viss ir! Es viņam varu atdot un, tā 

teikt, neformālas tikšanās laikā izstāstīt.
G.: Jā, jā...
M.: Tāpēc, ka tas... Saproti! Es gribu teikt vienkārši to, ka es jau visu laku... Tas, ko 

dara citas ministrijas, tas man nepatīk... Bet tā kā tas mani it kā tieši neskar... Nu pašlaik 
šajā jautājumā es varbūt tā neiedziļinos un nedomāju!... Nu pašlaik man šis tikai nosacīti 
skar! Man tur personiski nav ne labi, ne slikti. Bet es saprotu, ja vecīši un kaut kā ne... no 
tāda viedokļa!

G.: Nu, lūk, velns...Redzi, es vakar tavā klātbūtnē zvanīju... Es domāju, ka viņš 
neatgriezās. Bet viņi laikam vēlu sāka. Viņš atgriezās... Vēlu to sāka... Nu es vakar pēc 
„Panorāmas” vienkārši piezvanīju... Nu nav nekāda!... Tāds brīdis paslīdēja garām.

M.: Nu es pilnīgi piekrītu! Nu ko? Ministrija sagatavoja! Sekretāru uzsaukt uz sanāksmi... 
Neviens neiebilst. Nu viņš taču nevar katrai ministrijai arī diktēt savu politiku!

G.: Protams, protams... Un nevar taču par visu interesēties. Un, ja neviens neko nesaka, 
tad, zini, kā... Neviens neko precīzi nesaka!

M.: Nu jā, jā, jā... Visi saka: „Jā! viss ir normāli! Viss ir kārtībā!” – „Nu davai!”
G.: Nu es nezinu! ko man, Jāni, tad darīt? Es viņu lūdzu, lai viņš atrastu laiku tev šajā 

jautājumā. Ko? Tāpēc, ka es vakar... Viņš teica: „Man neviens par to nav teicis, un es tev 
pat nevaru pateikt...” Nu tur laikam daudz šādu jautājumu?

M.: Nu, protams! Nu kā? Sēdēt Ministru kabinetā... Tur kaut kādi 40 jautājumi!
G.: Nu jā, nu jā.
M.: Tu taču pats zini.
G.: Nu padomā! Es jebkurā gadījumā varu pagarināt šo dialogu. Bet tu padomā, izejot 

no visiem apstākļiem, kā mēs varam...
M.: Nē! Es taču varu arī piezvanīt, galu galā, uz biroju un pateikt, lai mani pieņem!
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G.: Nu dari tā!
M.: Es pat neredzu šeit īpašu nepieciešamību pēc starpniecības.
G.: Labi, labi!
M.: Ja?
G.: Jā! tu droši zvani! Es tev tikai teicu, ka viņam nav nekādas... Pozīcijas nekādas!... 

Tā ka tu, es domāju, droši zvani!
M.: Labi! Es padomāšu!
G.: Davai!
M.: Labi! Paldies!

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups saka, ka pamēģināja piezvanīt Zāverim uz mobilo, bet nevarēja sazvanīt. Saka, 
ka gribētu rīt no rīta uz piecām minūtēm pie Zāvera ienākt.

Zāverim nekas nav pretim. Sarunā.

11.11.1999. Izejošais. Alliņš – Antai Priedei.

A.: Sakiet, tiesnese, pie jums ir lieta Latvijas jūras administrācijas prasībā pret Rīgas 
Domi un Andreju Ruču kā trešo pusi?

B.: Es nezinu! Jums kancelejā jānoskaidro. Tā ir pirmā instance?
A.: Tā ir pirmā instance. To jau izskatīja tiesnese Vernuša. Bet pašlaik nekas ilgi nav 

dzirdēts.
B.: Goda vārds, nezinu. Jums jāpaskatās kancelejā. Man kaut kādas lietas nodeva. Bet, 

ja jautā man, kas tās par lietām – es pašlaik nevaru pateikt.
A.: Labi. Es painteresēšos.

Izejošais. Alliņš – Oļegam Šabarskim.

A.: Arnis lūdza mani painteresēties par Rīgas domes iesniegumu par krimināllietas 
ierosināšanu pret Andreju Ruču. Vai ir kādi jaunumi? Jums ir zināmi?

Š.: Par ko?
A.: Par krimināllietas ierosināšanu pret Andreju Ruču! Bija tāds iesniegums.
Š.: Kam adresēts?
A.: Ģenerālprokuratūrai.
Š.: Bet kas nosūtījis?
A.: Rīgas dome iesniegusi 15.februārī. Viņš lūdza painteresēties, kāda tur situācija.
Š.: Es jums iedošu kancelejas numuru. Jums vajadzēs sazināties, vai tāda iesniegta. 

Tāpēc, ka caur mani tā nav gājusi.
A: Par tādu nav dzirdēts, ja?
Šabarskis diktē kancelejas telefona numuru.
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Ienākošais. Gundars Ulmanis – Gūtupam.

U.: Kā iet?
G.: Nekas... Strādāju. Ieracies papīros.
U.: Mums viegli! (Smejas.)
G.: Protams! Ja paskatās no malas!
U.: Rīt vienos... Kur mums varētu būt tāda ērta vietiņa? Abi pakonsultēsimies līdz tiem 

amerikāņiem.
G.: Bet cikos mums ar viņiem?
U.: Nē! Mēs kopā! Paēdīsim!... un ēdot parunāsim. Es domāju, ka turpat centrā: vai nu 

pie Žagara, vai „Rīdzenē”, vai „De Rome”. Kā jums liekas? Kur varētu mums būt ērtāk?
G.: Es nezinu...
U.: Tad sarunāsim tā!... Viņi vēl nav atbraukuši. Pēc pusstundas atbrauks. Tad es jūs 

oficiāli informēju par rītdienas pasākumu vienos un... Un līdz beigām es jums pateikšu, 
kurā vietā.

G.: Jā! Labi! lai gan man no rīta ir tiesas sēde... Bet es ceru, ka līdz vieniem atbrīvošos. 
Es domāju, ka noteikti!

U.: Es jums šovakar paziņošu, kur.
G.: Nu varbūt „Rīdzenē”? Varbūt „Romā” augšā. Es to Žagaru nezinu. To es nezinu. Bet 

„Rīdzene”? Tur viss jauns. Es tagad tur iekšā neesmu bijis. Tur tāpat viss ir otrajā stāvā?
U.: Nē! Tur ir pirmajā stāvā. Nu tad iesim uz „Rīdzeni!”!
G.: Jā.
U.: Es vienu reizi tur iegāju, man ļoti patika. Tāpēc es arī tā domāju!
G.: Ar prieku!
U.: Nu tad vairāk nelauzīsim galvu! Rīt vienos „Rīdzenes” foajē.
G.: Jā. un ja man kaut kas... Tad es mazliet nokavēšu.
U.: Manu mobilo jūs ziniet?
G.: Nē. Šķiet, ka nē. Es rakstu!
U.: Vienos „Rīdzenē”, ja nav nekādu zvanu vai kaut kā īpaša.
G.: Labi, sarunāts!

Ienākošais. Māris – Gūtupam.

M.: Kaut kādas 5 vai 10 minūtes ar tevi jāparunā tieši par to shēmu – par VID un tavu 
firmu.

G.: Zini, man ir tāds piedāvājums. Kad es rīt atgriezīšos no tiesas... Man desmitos ir 
viena lieta. Es ceru, ka ilgi nebūs. Tikko kā es atnākšu, es tev piezvanīšu. Vai arī kaut kad 
ap vienpadsmitiem vari man piezvanīt un atskriet.

M.: Nu es varu... Man rīt divpadsmitos ir viena tikšanās, kuru es nevaru atcelt. Es varu 
būt kaut kad vienos!

G.: Bet vienos man pašam ir tikšanās.
M: Pusdivpadsmitos?
G.: Pusdivpadsmitos derēs! Bet tikai sākumā man piezvani!
M.: Jā. Vienpadsmitos piezvanīšu.
G.: Davai! Tu būsi kaut kur centrā, ja?
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M.: Jā, jā, jā!
G.: Labi. sarunāts! 

12.11.1999. Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

Dimbiņš zvana saistībā ar savu lietu ar Uzņēmumu reģistru.
D.: Šis cilvēks visādi lokās... Un pārlika no viena notāra uz citu notāru. Un man ir tādas 

aizdomas, ka viņš šodien... Es baidos, vai nepieņems kādu lēmumu...
G.: Nu tu stāvi tur blakus! Es varētu nākamajā nedēļā pirmdienā sarunāt un iet, un 

parunāt... Tu man piezvani pirmdien! No rīta tad uzreiz sarunāsim. Tu man izstāstīsi un 
atnāksi... uzreiz vienosimies, kā tur rīkoties un ko tur darīt. Un vienosimies par visiem 
praktiskajiem jautājumiem. Ja?

D.: Sarunāsim. Bet tev nav kaut kāda, teiksim, vīra, kurš varētu arī iedarboties? Lai viņš 
tomēr pagarina uz kādām divām nedēļām!

G.: Zini, tu vari manā vārdā piezvanīt advokātam Eglītim Agrim. Viņš sēž Vecrīgā, 
Kaķu mājā. Tu vari aiziet pie viņa. Un manā vārdā mierīgi paprasi... Manā vārdā! Saki, ka 
es lūdzu... Vai viņš nevar parunāt ar to notāru... Galveno... Uzņēmumu reģistra. Ar galveno 
reģistrētāju. Ja?

D.: Labi!
G.: Tu piezvani tagad! Uz Skudras kantori – „Skudra un partneri”. Uz Kaķu māju. Tur 

viņi sēž piektajā stāvā... Tur kaut ko rubī un žuļiko.
D.: Labi! es izdarīšu. Paldies tev liels! Tad es pirmdien no rīta zvanu un pēc tam nāku!
G.: Jā. bet tikai saki Agrim skaidri, ka tas ir mans lūgums... Ja?
D.: Okei!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Es sazvanījos ar Eglīti. Redzi, kāda likteņa ironija! Viņš tikko kā bija pie Gulbja un 
Gulbis viņam izstāstīja to mūsu problēmu. Un viņš ir pilnīgi lietas kursā. Un kad es viņam 
izteicu to lūgumu, viņš teica: „Nu tad es piezvanīšu Arnim... Man tur pāris jautājumi, kas 
man nav skaidri...”. Vienkārši es gribēju pabrīdināt, ka viņš zvanīs! Un ja viņš piezvana, 
tad varbūt...

G.: Nu jā... Tu tikai zini: no šī momenta, Vili, ceņņiks jau stājas spēkā. Advokāta 
honorārs! (Smejas.)

D.: Jā, to es apzinos.
G.: Nu jā!... Nu labi, labi! Jā! tad tu pirmdien deviņos piezvani!
D.: Pirmdien deviņos es būšu!... Galvenais, lai viņš pagarina.
G.: Nu pirms es sākšu tur nodarboties, es gribu ļoti īsi parunāt ar tevi. Kādi tur 

priekšlikumi un tā tālāk... ja?
D.: Protams!
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Izejošais. Gūtups – Andrim Eglītem.

G.: Zini, pie manis pirms dažām dienām... Dambiņš te parādījās, zini... Un tur 
viena tāda interesanta lieta...

E.: Zinu, zinu! Viņš man tikko kā zvanīja!
G.: Zini, mēs tur varētu ar tevi normāli nopelnīt. Un es tev... tā nav telefona sa-

runa... Tāpēc, ka man arī tikai tie materiāli nodoti apskatīšana! Un tur mazliet ir 
jāpastrādā... Būs jāiet parunāt uz vienu tiesu, kā tur izskatās. Bet obligāts nosacījums 
– lai tas reģistrs pats nedara kaut kādas straujas kustības. Citādi tur zūd jēga.

E.: Jā, jā!
G.: Un varbūt tu varētu... Mēs ar tevi varētu pirmdien sazvanīties un satikties... 

Un jau parunāt. Bet šodien būtu svarīgi, lai... Tu zini!... Lai šis jaunietis neizdara kaut 
kādas...

E.: Jā! Tu saproti, kāda likteņa ironija? Es patiesībā nupat atgriezos kabinetā 
no tā jaunieša! Nu mēs tur runājām par citām lietām... Un viņš man izstāstīja šo 
gadījumu! Es tur neiedziļinājos, jo tas mani absolūti... Bet viņš skaidri definēja savu 
pozīciju. Un pieminēja arī tavu vārdu...

G.: Bet kāpēc viņš pieminēja manu vārdu?... Tātad tur Dambiņš gāja?
E.: Es nezinu, kā saka... Bet viņš teica, ka tas jautājums skar vienu tiesu un ka tu 

it kā teicis, ka tu to atrisināsi dienas laikā.
G.: Nu pilnīgs idiots! Es to Dambiņu nošaušu!
E.: Viņš stāstīja tos... Es tev burtiski atkārtoju to, ko viņš... Es saku: „Es par to 

neko nezinu... Un presē arī neko neesmu lasījis”. Viņš teica: „Jā, presē tas vēl nav 
bijis.” Viņš teica: „Bet es gribētu, lai tu, ja kas, pastrādātu...”

G.: Bet viņam ir kaut kāda pretēja pozīcija?
E.: Jā! Absolūti! Vismaz tā, kā viņš stāstīja!
G.: Bet tu pašlaik to lietu vari kaut kā mīkstināt? Vai kā tu domā?
E.: Nu es viņam tūlīt piezvanīšu!
G.: Nu jā! Nu jā! Nu pastrādā! Ja kas, tad sazvanīsimies!
E.: Tevi var sazvanīt, ja?
G.: Nu tu taču zini manu to...
E.: Jā!
G.: Jā, jā, jā!
E.: Es tev piezvanīšu uz mobilo.
G.: Bet tad man mazliet jāpasaka tam puisītim... NU kaut kas tāds, zini, dīvains! 

Nu kā viņš tā pie manis atnāca, tikko kā man izstāstīja un aizskrēja...
E.: Es nezinu, kas to teica. Viņš to nepieminēja! Tas uzvārds netika pieminēts!... 

Ka ir tāds Vilis. Tāds uzvārds netika nosaukts.
G.: Bet manu uzvārdu nosauca, ja?
E.: Tikai tavu!
G.: Oh ti!... Nu labi! es tikšu skaidrībā! Davai, tad piezvani man!
E.: Jā!
G.: Davai!
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Ienākošais. Jānis Dinaričs – Gūtupam.

G.: Nu es izlasīju, Jāni. Bet mēs taču to tekstu ar tevi... Pašlaik ir tā, ka it kā tāda izziņa 
ir dota! Tādam ir dota, tādam nav dota...

D.: Bet viņa vietā es tekstu nevaru uzrakstīt, vecīt...
G.: Nē! Bet mēs taču rakstījām... Tur taču nav tāda vārda, ka tu prasi ierosināt jautājumu 

par viņa apbalvošanu!
D.: Nu kā tur nav?
G.: Nu tur nav!
D.: Nu ir! Nu pagaidi! Es tūlīt izdrukāšu...
G.: Nu nav neviena vārda! Nu viss ir uzrakstīts!
D.: Pagaidi! Līdz tam es lūdzu!...
G.: Nu viens teikums ir: „Un lūdzu jūs sadarboties...” Bet nepieciešams dokuments... 

Nu labi! Lai viņš ir, kāds ir! Tikai jāpabeidz tas dokuments, ka „lūdzu jūs...”. Pēdējā frāzē 
uzrakstīt, ka „lūdzu ierosināt...viņa apbalvošanu”! Nu tas ir kaut kur teksta vidū! Tur ir 
„sadarboties”... Tur rakstīts. Bet viss tas dokuments ir jānoslēdz ar tādu frāzi!

D.: Labi! atsūti man to atpakaļ pa faksu!
G.: Nu labi! Paklau! Bet tagad kā? Ko darīt ar tiem, kam nav šo dokumentu? Milzīgs 

bars! Ko darīt?
D.: Tu zini, es nezinu, ko ar viņiem darīt!
G.: Nu, redzi, jau trīs nedēļas pagājušas kopš tā laika, kad tas dokuments tika radīts. Un 

kas? Tur vesels bars tādu!
D.: Arni! Mēs ar viņiem... Ar šiem cilvēkiem vazājāmies pusgadu, un vairāk – gadu! Un 

mums no viņiem neizdevās saņemt šos papīrus! Tā ka es nezinu, ko darīt! Klubs ņēmās... 
Klubs savāca no viņiem... Atceries, tas lielais bars, kuru es tur sarakstīju?... Kam ir iesn-
iegti dokumenti. Un tādā veidā runāju arī par visiem citiem!

G.: Nu jā... Nu es arī nezinu... Tagad man jārunā tad, kad tur premjera aparāts...
D.: Bet Kinna bija! ... Pagaidi!
G.: Bet Kinnam, zini, murgainas idejas!
D.: Nu pilnīgi pareizi!
G.: Viņš pie manis atnāca... Teica: „Davai, tu samaksā 1000 latu, lai tur divas mei-

tenes... Tu un Lembergs.” Es teicu: „Nu tu runā ar Lembergu!” Es teicu: „Bet kāpēc man 
vienam tas ir jādara? Nu ko man, man visvairāk?...”

D.: Kinnam tiešām tā ir murgaina ideja.
G.: Viņš tā, zini, citu naudu!... Viņš tā, zini, pa nakti izdomā, citu naudu... Es teicu: 

„Nu davai tad sametamies vai kaut kā!...” „Nē!”. Viņš teica: „Lūk, tu un Lembergs”. „Eb... 
matj! Nu kaut kā man krīt uz nerviem tas, zini, viņa stils! Ar tādām pašām sekmēm viņš 
vada veselu juridisko personu, kam arī ir tiesības vadīt visādas lietas, un tā tālāk...

D.: Nē, redzi! Uz mani iedarbojas, teiksim, Kinnas... Nu to ideju viņš kaut kad izpļāpāja 
Škaparam un tiem mūsu „sešiniekiem”. Ka jāvienojas ar tevi!... Un es tā sapratu, ka kaut 
ko viņš ar tevi runāja.

G.: Nu tu taču zini viņa stilu! Kā viņš...
D.: Es zinu viņa stilu!
G.: Viņš taču aizmirsa, ka viņš vairs nav ministrs, ne tur... Velns viņu zina, kas... 

Godmaņa vietnieks.
D.: Jā, jā, jā!
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G.: „Tu maksāsi!”, – it kā es būtu pats lielākais žuļiks Latvijā... Par to man jāmaksā... 
(Smejas.) Nu apmēram tā.

D.: Tāpēc es brīnījos, ka tu man piezvanīji! Un es sagatavoju to papīru, kurā es apmēram 
parādu, kāda situācija, ko var izdarīt Klubs... Kā mēs savācām. Bet tika jautāts visiem! Bet 
visi tie pārējie tur visu šo lietu neņem galvā. Es taču nevaru viņu vietā uzrakstīt to CV!

G.: Nu es nezinu! tu saproti, es taču pieķēros pie tādas daļas... Un jau vienojos. Bet man 
gribētos, lai šo tehnisko daļu tomēr kāds izdarītu. Tāpēc, ka es ar premjeru par to vieno-
jos... Viņš akceptēja. Nu nevajag arī no manis daudz prasīt!

D.: Izdarīsim tā!...
G.: Zini, neviens labs darbs nepaliek... Par visu, ko esmu labu darījis, pēc tam esmu 

dabūjis... Un man, zini, bļ...!
D.: Nu tas vecais princips un tā tālāk... Paklau! Es domāju tā! Es piezvanīšu Kinnam un 

teikšu, kāda ir reālā situācija. Un ja... Katra ideja ir sodāma! Un ja viņam šī ideja bija, lai 
viņš sāk savākt tos CV no pārējiem brekšiem... Ko Klubam neizdevās izdarīt.

G.: Nu jā! citādi sanāk tā, ka premjera aparātam... Bet vai viņi to gribēs?
D.: Nu noteikti negribēs!
G.: Nu jā! tur taču vesels bars!... Tur taču desmitiem cilvēku... Kuriem nav tā CV. Un ti-

kai žēl, ka nekādi nevaram saorganizēties... Diemžēl viss tas kaut kā... Bet zini, Kinna taču 
neko nedarīs! Tad jau drīzāk tas ir Vents un Šteins, kuri ir lieliski organizatori... Jo viņi paši 
ir šajā sakarā... Vai nevar viņiem tiešām tad pajautāt? Nu viņi abi ir kancelejas darbinieki... 
Viņi taču vienalga to dara: kaut kā regulē organizatoriskos... Tie tomēr ir kaut kādi dati... 
Nu lai viņi tad!... Es, dabiski, pirmajā tikšanās reizē Arnim to visu atdošu!... bet... mums 
jau bija saruna! Es saku: „Es tagad gaidu, lai redzētu, kam ir... Man visi solīja...” Un tā 
tālāk. Varbūt, lai Māris! Bet ko tur Kinna?... Varbūt lai Māris ar Gunti Benti to pamēģina!

D.: Nu viņi savāc pašlaik... Būs tie CV no tiem pieciem cilvēkiem, kurus viņi iedeva... 
Kuri bija no tā vēlēšanu centra...

G.: Nu varētu taču viņiem pajautāt! Nu kas cits no tiem puišiem uzrakstīs? Tu uzrakstīji 
un saki: „Nu vecie, palīdziet mums šajā visā...”. Nu viņi taču var nosēdināt savas mei-
tenes... Viņiem ir vesels aparāts! Nu lai visiem zvana: bojāriem un brešiem, un buteļiem. 
Un visiem, nafig! Pacels viņus no pelniem.

D.: Jā... Jā.
G.: Nu lai viņi... Un pavēles kārtībā! – „Beidziet muļķoties... Lai būtu!” Nu man tāds 

priekšlikums! Lūk, Māri Šteinu un Gunti – viņiem ir organizatoru talants... Tā es to red-
zu.

D.: Nu zini, tā! Pavēlēt viņiem es nevarēšu. Viņi nav Klubā. Bet es varu pamēģināt 
viņiem zvanīt...

G.: Bet viņiem taču arī kaut kāds morālais gandarījums rodas, maigi runājot!
Dinevičs saka, ka viņš ar šo jautājumu tomēr palūgs nodarboties nevis tos divus 

cilvēkus, bet kādu Ilzi Dambi.
G.: Nu tad, Jāni, dari kaut ko! Es, protams, darīšu visu, kas ir no manis atkarīgs. Bet 

šie papīri man ir vajadzīgi! Citādi tur viņi gulēs valdības mājā atkritumos, kamēr nebūs 
savākti. Nu premjers arī nevar uzrādīt papīrus, kuri atbilstoši noformēti... 

D.: Neapšaubāmi!
G.: Labi. man te pašlaik ir cilvēks. Labi!
D.: Labi!
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Izejošais. Gūtups – Lilitai Gaborei.

Gūtups: Gribēju tev paziņot, ka šodien paliek spēkā... Tur tikai izmainīja to... Nu par 
to „Saules banku”!

G.: Ā!... Viņi izmainīja to... Ne pa to apjomu, bet tikai par to... Par to apjomu, kurš gāja 
uz kontu.

Gūtups: Jā, jā, jā!
G.: Pareizi, jā!
Gūtups: Bet viņi tur, zini... Tā otra puse, zini... Tur tādi mākslinieki! Atkal visādi, 

zini...
G.: Bet kas vēl?
Gūtups: Nē, nē!... Ne tiesas procesā! Tur viss bija mierīgi. Bet tur, zini, visādas dziļas 

kaislības vibrēja. Šī banka tur ņēmās ar tādu Kibermaņa kungu... Un ar to Tiesu izpildītāju 
departamentu. Nu viņiem tiešām ir interese!... Dabiski, ka tur...

G.: Nu jā. Viņiem arī, paskaties, kādi procenti, un – ne par ko!
Gūtups: Nu jā, nu jā... Tā ka tur... Zini, es nākamajā nedēļā gribētu pienākt! Varbūt tad 

es piezvanu pirmdien?
G.: Jā, jā, jā. Un tad sarunāsim!
Gūtups: Nu jā! Kā tu jūties?
G.: Nu tā – nekas. Man iesnas.
Gūtups: Nu pēc balss kaut kā jūt.
G.: Nu nekas. Darbs mani nomocījis. Bet tas, kā vienmēr. Jā! Labi! Sarunāts!
Gūtups: Labi. es tev piezvanīšu pirmdien!

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Es te to sarunu noformēju un pārskaitīju to naudu. Bet mums tur laikam vajag vēl 
vienu lietu... Tur tā viena namu pārvalde, kas mums te ietiesāta. Kas bija tajā kompānijā! 
Mums bija tā doma, ka viņi varētu apstādināt to lēmuma izpildi... Vai kā to apstādināšanu 
sauc juridiski?... Un laikam tas ir jādara tajā pašā tiesā, kurā pieņemts lēmums. Tā ir 
Augstākā tiesa! Tur faktiski būs tāda motivācija, ka par tām pārējām tagad ir nozīmēta 
ekspertīze... Un prasības priekšmets ir viens un tas pats... Un, teiksim, var parādīties kaut 
kādi jauni apstākļi, kuru dēļ... Nu tad var būt arī uzskatāms...

G.: Nu tad man vispirms vajadzīgi visi šie papīri!
K.: Nu patiesībā es lūdzu Natālijai uzrakstīt to iespējamo tekstu... Tad es varbūt nosūtīšu 

viņu pie tevis ar visu to materiālu, lai tad... Nu tā materiāla tur nav īpaši daudz... Bet 
jebkurā gadījumā...

G.: Paklau... Labi, ja? Kad viņš tad pie manis?
K.: Pirmdien vai otrdien varbūt.
G.: Nu otrdien, jā. Zini, es vakar sazvanījos ar Andri Bērziņu – tavu priekšnieku... Mēs 

atšuvām to Apeleni. Apelenis... Atceries?
K.: Jā, jā, jā.
G.: Tā ka es vakar viņu apsveicu svētkos... Viņš man pats atzvanīja. Viņš man ap 

pieciem piezvanīja un tad es viņam paziņoju, ka...
K.: Nu tad labi!
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G.: Jā... Lai tu zinātu! Es viņu apsveicu svētkos un teicu, ka Apaleni mēs atšuvām. Tas 
bija pie palīga... Nu, lūk, lai tu vienkārši zinātu!

K.: Nu labi! Paldies.

17.11.1999. Izejošais. Gūtups – Zigai Vruļevskai.

G.: Paklau! Tad mēs divos kur? Turpat augšā?
V.: Klausies! Es, starp citu, jau taisījos zvanīt!
G.: Nu, nu?
V.: Man kaut kā negribas.
G.: Jā?... A kas noticis?
V.: Nu...Es vel nevaru spēkus savākt! (Smejas.) Man, zini, kā vecmeitai tagad! 

Zini, jo vairāk es staigāju un domāju, jo viss smagāk man paliek. (Smejas.)
G.: Jā?... Nu ko tad padarīsi?
V.: Tu tikai neuzskati to par kaut ko... Tās ir manas iekšējās kolīzijas! Tas neat-

tiecas uz tevi! Tas attiecas uz to, kāds man ir raksturs un kā es to visu sapratu vispār 
visu laiku!

G.: Jā... Labi, labi.
V.: Man nedaudz tam jāpārkāpj pāri!
G.: Labi, labi, meitenīt! Labi! Nu tad mēs atliekam to, ja?
V.: Tad to mēs atliekam. Bet 13. decembrī mēs tiekamies zālē!
G.: Protams! Bet es vēl pirms trīspadsmitā atnākšu...
V.: Labi! Nāc!
G.: Davai!

Ienākošais. Andrejs Eņeralovs – Ersenam.

G.: Šie, Lūk, maksājumi, principā... „Ugļeavtomatikas”... Viņi man ir!
K.: Labi!
G.: Otrs jautājums...Sakarā ar pilnvaru! Tu zini, es apskatījos un man skudriņas 

noskrēja! Lieta tāda, ka tās pilnvaras, kas bija uz to Sušinski un Vohļiku... Tās tika izs-
niegtas 1998. gada 5. janvārī un spēkā esamības termiņš bija 1999. gada 5. janvāris.

K.: Nu, lūk! Labi, ka mēs... Nu un kā tagad?
G.: Un kas iznāk? Iznāk tas, ka, pat ja tagad Sušinskis, pieņemsim, izsniedz pil-

nvaru... Bet tur ir cits cilvēks, kuram arī ir pilnvara! Ja viņš to izsniedz, pieņemsim, 
tur, Ukrainā... Pat ja ar notāru un tā tālāk... Tas ir, tulkojums... Un ja uzmanīgi lasīt, 
tā it kā pēc termiņiem tur „ļa–ļa–ļa”! Tāpēc es jau sazinājos ar cilvēkiem, kuri seko 
tām ofšoru kompānijām, par to, lai viņi steidzīgi iztaisītu pilnvaru kaut vai uz to 
Vohļiku ar apostille. Svaigu!

K.: Jā, jā, jā! Noteikti!
G.: Un tur pat būs good standing sertifikāts.
K.: Kāds sertifikāts, es nesadzirdēju?
G.: Certificate of good standing! Mani interesē jautājums: tas certificate of good 

standing principā netraucēs?
K.: Netraucēs! Bet galvenais – tas ir apostille.
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G.: Bet uz tā tad arī jābūt apostille? Uz tā sertifikāta?
K.: Nu laikam. Lai atzītu visādus...
G.: Labāk?
K.: Labāk, jā! Jo visi, kuri skatās, saprot tā: ja ārvalsts dokuments, tad apostille. 

Ja ne – tad neko nezinām.
G.: Jā! Tātad ģenerālā pilnvara ar apostille uz to cilvēku! Un attiecīgi es ar viņu 

vienojos iztaisīt speciālu pilnvaru uz mani vest, Lūk, konkrēto lietu.
K.: Jā, jā, uz jums. Un pēc tam jau jūs izsniegsiet... Nu, es nezinu! Laikam Gūtups 

ies uz ordera pamata.
G.: Labi! Bet vienalga ar pārpilnvarojuma tiesībām! Lūk, to es pasūtīju. Viņiem 

man dienas laikā jāatzvana un jāpasaka, kad to viņi var izdarīt. Es palūgšu... Ja ir 
iespēja, pieņemsim, paātrināt šo procesu... Cik tas maksās?

K.: Mēs jau tā... Gūtupa kungs jau izdomājis, kāds būs tiesnesis šajā lietā. Tā ka 
tur varēs jau visu sākt... Tiklīdz viss būs gatavs. Un vēl trešais jautājums – tie ir konti. 
Varbūt tomēr... Lai uzliktu arestu.

G.: Lūk, konti!... Man pirmdien – otrdien Gaidis pateiks, vai viņš ir kaut ko 
atradis, vai nav. Un līdz nākošajam... Burtiski pirmdien – otrdien... Būs kaut kāda 
skaidrība šajā jautājumā. Es ceru, ka viņi tomēr varēs ātrāk iztaisīt...

K.: Lai tos visus trīs miljonus latu sagrābtu! (Smejas.)
G.: Dolāru!
K.: Nē! Nu, jūs taču teicāt, ka tagad Latvijā...
G.: Nē, nu pareizi! Mums ta dolārus vajag, nevis latus! Mums pietiks dolāros! 

(Smejas.)
K.: Pusi kaut vai! (Smejas.)
G.: Jā, jā, jā! Skaidrs.
K.: Labi.
G.: Sarunāts! Es tad zvanīšu, tiklīdz man būs jau viss uz rokām. Tātad tos 

maksājumus kopā ar tām pilnvarām atvest, ja?
K.: Es tā domāju! Jā!
G.: OK! Labi, sarunāts!

19.11.1999. Izejošais. Gūtups – Zigmundam Gentam.

Gentam jubileja. Gūtups saka, ka gribētu apsveikt Gentu jubilejā un aizsūtīt pie viņa 
savu palīgu, Endiju, ar mazu sveicienu.

Gents pateicas. Viņš pasūtīs caurlaidi Endijam.

Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

G.: Nu, tu Latvijā esi vai kur?
N.: Jā! Paklausies! Vajag iedot tavam dēlam telefonu!... Es, godīgi sakot, toreiz 

nepaņēmu viņam telefonu... Un lai viņš piezvana tam Kiselam.
G.: Viņš jau bija! Viņš taču atšuva!... Tas Kisels teica... Velns viņu zina, kad... Viņš pie 

Kisela vispār netika!
N.: Paklausies! Nu paņem viņa telefonu!
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G.: Jā!
N.: Un tad viņš gaida to zvanu! Kaut vai tagad var zvanīt. Viņš principā ir darbā.
G.: Labi! Paldies, Jāni!
N.: Kā tev citādi?
G.: Nekas! Strādāju!
N.: Tu pie darba, ja?
G.: Jā, es esmu darbā!
N.: varbūt tad es pieskriešu pēc kāda laika. Apskatīšos... Un noteikti piezvanīšu!
G.: Davai! Davai!

22.11.1999. Izejošais. Gūtups – Jurim Bujāram.

Gūtups zvana sakarā ar plānoto apbalvošanu ar Triju zvaigžņu ordeni sakarā ar 
neatkarības deklarācijas gadadienu. Pagājušajā nedēļā viņš ir sarunājis par to ar 
Bujāru un lūdzis viņu sagatavot autobiogrāfiju. 

B.: Ziniet, es jau izteicu jums savas dziļās šaubas, vai man vajadzētu tagad 
pretendēt uz Triju zvaigžņu ordeni un it īpaši, vai šo lietu vajadzētu organizēt Šķēles 
kungam un Gūtupa kungam! (Gūtups smejas.) Tas manī izraisa dziļas un pamatotas 
šaubas, jo Šķēles kungam pašam draud nepatikšanas, kā jūs zināt, un man no viņa 
rokām... (Smejas.) Nu nekas! Negribas...

G.: Bet tas taču ne no viņa rokām nāk! Nē! Es tikai gribu teikt to, ka te taču ir 
tā!...

B.: Viņš organizē visus šos Triju zvaigžņu ordeņus!
G.: Nē, nē! Nu, viņš piekrīt piedāvāt! Tur taču nav nekāda... Es domāju, ka šis 

1990. gada 4. maija fakts stāv ārpus jebkuras konjunktūras robežām... Ticiet man! 
Man tur nav nekādu konjunktūras interešu. Vienkārši...

B.: Nē! Nu, es varu ticēt! Bet es tomēr negribētu, lai Šķēles kungs organizētu manu 
apbalvošanu ar Triju zvaigžņu ordeni. Nododiet viņam manu sirsnīgo pateicību!

G.: Jā! Bet nav tik vienkārša visā šī lieta! Te vai nu visiem, vai nevienam!
Bujārs saka, ka viņš ir par to, lai visus citus apbalvotu. Bet pats viņš atsakās no 

ordeņa. Tā viņš ir nolēmis. Lūdz Gūtupu to nodot Šķēlem.

Ienākošais. Jānis Dinaričs – Gūtupam.

D.: Arni, tu zini, es tajā momentā nevarēju runāt! Es tieši pie Jurkas Bojāra sēdēju!
G.: Nu, dabūji no viņa pa galvu?
D.: Dabūju, dabūju. (Gūtups smejas.) Nu tur apmēram... Nu labi ! OK! Tas papīrs ir.
G.: Ir no viņa?
D.: Jā.
G.: Nu tu viņu pārliecināji... Bet viņš tur briesmīgi uzstājas laikam, ka Gūtups un Šķēle 

ir žuļiki...
D.: Nu, viņš to saka, jā! Bet viņš grib, lai tur nevis Šķēle pasniegtu, bet no Kluba tiktu 

pasniegts. Nu es iztaisīšu viņam no Kluba! Nu kāda starpība?
G.: Nu bet tu viņam paskaidroji, ka tur taču nav nekāda...
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D.: Es viņam paskaidroju! Bet viņš baidās, ka šefs paziņos, teiksim: „Jā, visiem 
pienākas, bet šitam – nē.”

G.: Kurš? Šķēle šito paziņos?
D.: Nu jā!
G.: Bet Šķēle taču neko nevar paziņot! Nu tas arī!... (Smejas.) Nē! Nu, man viņš pirmajā 

reizē apsolīja! Tagad es viņam piezvanīju... Es saku: „Nu, kas noticis? Kādēļ neatnesi?” 
Viņš saka: „Jā!” Zini, tur ir tā... Nu, es it kā jūtu, ka viņam i hočetsja, i koļetsja!

D.: Nu jā, nu jā. Un tas, ka klubs uzrakstīs, viņam liekas, ka tas ir tas, kas vajadzīgs.
G.: Aha, aha...
Norunā, ka Dinevičs atnesīs viņam to CV kopijas, kuras viņš ir savācis. Gūtups saka, 

ka šodien viņam atnesa savus CV Dobelis un Cilinskis. Bet viņš vēl nav visus cilvēku ir 
varējis atrast, tādēļ būs vajadzīga Dineviča palīdzība. Šonedēļ viņš piezvanīs Dinevičam, 
lai norunātu tikšanos.

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Atvaino, ka es tevi raustu! Vienkārši šie mani rausta visu laiku: „Vai nav kas jauns?” 
un „ Kas notiek?”

G.: Nu, mēs pagaidām noskaidrojām, ka tur tam iesniegumam vēl nav bijusi nekāda 
kustība... Par to lēmumu. Nu, acīmredzot es rīt pats iešu! Bet mēs tur kaut kā... Palicis līdz 
beigām!... Mēs nevienojāmies tur par tiem visiem...

D.: Es tev kaut kā rīt varētu uztaisīt...
G.: Labi! Zini, rīt sazvanīsimies! Es aiziešu pie tās dāmas... Es rīt noteikti aiziešu un 

tad noskaidrošu pilnībā.
D.: Varbūt rīt pēcpusdienā mēs varam norunāt kaut kādu tikšanos?
G.: Noteikti! Jā. Sarunāsim tā: es atnākšu un tev pats piezvanīšu. Es nezinu, cikos! Man 

vēl jāsarunā vizīte.
D.: Labi...
G.: Rīt sazvanīsimies!
D.: Es sagatavošu kādu daļu! Vai patikšu, lai viņi man iedod kādu daļu...
G.: Nu jā, nu jā! kaut ko jau vajadzēs! Labi! Davai!

23.11.1999. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Paklau! Es gribēju kaut kā uz neilgu laiku pieskriet... Uz kādām piecām minūtēm... 
Papļāpāt.

D.: Jā?
G.: Jā. Es varētu, zini, kaut kur ap divpadsmitiem, pēc divpadsmitiem.
D.: Nu, tajā laikā jā! Mums te būs tūlīt sapulce – līdz pusvienpadsmitiem. Ilgāk neies... 

par tiem divpadsmitiem.
G.: Labi! Tad ap divpadsmitiem!
D.: Tad es būšu. Jā, jā! Labi!
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Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

G.: Es biju tur! Šī lieta tiks nosūtīta uz apgabaltiesu.
D.: Tas ir labi vai slikti?
G.: Tas ir labi! Tas ir labi, jā. Jo tur, izrādās, jau kāds ir gājis, lai atceļ paši. Bet pašiem 

atcelt – tur tas, zini... Tas neiet cauri. Tad ir vajadzīga ļoti stipra motivācija. Nē! Es 
baidījos!... Redzi, tur bija divi papīri: par termiņa atjaunošanu un tā tālāk!... Un man bija 
svarīgi... Nu nav telefona saruna!

D.: Es varbūt piebraukšu pie tevis pēcpusdienā? Es paņemšu arī kaut kādus 
argumentus.

G.: Labāk rīt no rīta, zini!
D.: Cikos?
G.: Nu, 9.30 tu vari?
D.: 9.30 es varu būt pie tevis.
G.: Nu, tad parunāsim, ja?
D.: Tas mums it kā pēc laika ilgs ceļš, ja? 
G.: Nu jā... Es tev izstāstīšu visu! Tur taču 1. decembrī vēl tā prasība... Nu 9.30 tad! Ko 

mēs pa telefonu? Tad arī parunāsim. Ja? Es tev izstāstīšu, kāda ir situācija.
D.: Labi!

24.11.1999. Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

Endijs saka, ka gribētu atnākt pie Šablovska parunāt par vienu lietu, kas tiks izskatīta 
nākošo ceturtdien.

Šablovskis neiebilst. Vienīgais, viņš nevar pagaidām konkrēti nosaukt laiku, kad Endijs 
var pie viņa atnākt, sava ciešā grafika dēļ. Piedāvā piezvanīt viņam šodien uz mobilo ap 
četriem.

Norunā.

Ienākošais. Aleksandrs Vasiļjevs – ar Endiju.

Vasiļjevs zvana, kā norunājis ar Gūtupu.
Endijs cenšas savienot ar Gūtupu. Pēc kāda laika saka Vasiļjevam, ka Gūtups tagad ir 

ļoti aizņemts un lūdz nodot, ka lietas izskatīšana notiks 15. decembrī. Pilns tiesnešu sastāvs 
Gūtupam pagaidām nav zināms, taču tuvākajās dienās viņš to uzzinās.

Vasiļjevs piezvanīs piektdien.

Izejošais. Gūtups – Ojāram Drikam.

G.: Paklau! Kā būtu, ja es rīt pieskrietu?
D.: Lūdzu!
G.: Kā tev? Es varu kaut kur...
D.: Es būšu uz vietas visu dienu.
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G.: Ja tas būs ap vienpadsmitiem?
D.: Nu davai, jā!
G.: Labi! Sarunāts!

Izejošais. Gūtups – Jurim Frimanim.

F.: Prieks tevi dzirdēt pēc tik ilga pārtraukuma!
G.: Nu jā! Gribētu pie tevis ieskriet rīt. Tu uz zāli ej?
F.: Es rīt eju uz zāli, jā! Bet cikos tu būsi?
G.: Kā tu vari!
Norunā, ka Gūtups atnāks pie viņa rīt 12.30.

25.11.1999. Izejošais. Gūtups – Mārītei Kallapai.

G.: Tu zini... par to vakardienas jautājumu!
K.: Jā!
G.: Es šodien no rīta jau runāju ar priekšnieku. Es domāju, ka visas tavas vēlmes tiks 

ņemtas vērā!
K.: Jā?
G.: Absolūti. Jā.
K.: Paklau! Tu teici, ka tu ar mani runāji vispār?
G.: Nu...
K.: Nu, kādā pakāpē? Lai es zinātu, ja man par kaut ko jautā.
G.: Nē, nē! Es tikai pateicu, ka es... Nu bez šaubām! Nu, es šodien pie viņa ne... Bet, zini, 

mūsu viedokļi vispār šajā jautājumā, par kuru mēs vakar runājām...Mans un priekšnieka 
vispār sakrīt! To viņš man arī šodien... Viņš teica: „Es atceros par šitiem...” Bet... Nu, tu 
saproti! Es tikai pateicu, ka es... Nu, neko lieku! Tā es tev gribu pateikt. Bet mums nav 
nekādu ar priekšnieku domstarpību.

K.: Jā, jā! Bet praktiski, ja man par kaut ko jautā, es varu teikt, ka ir bijusi kaut kāda 
saruna?

G.; Jā, protams! Jā!
K.: Labi! Ļoti labi! Es tev, starp citu, gribēju zvanīt.
G.: Jā, jā! Es jau šodien no rīta!... Jo es nezinu, cik ātri tur viss iet. Viņš teica: „Mierīgi.” 

Un par to, ko es tur nosaucu, viņš teica: „Jā, jā... Labi, labi!”
K.: Jā?
G.: Jā! Viņš teica: „Jā!” Es tikai aizmirsu, zini, to trešo... Vienu es atceros!...
J.: Jā, jā, jā! Es sapratu!
G.: Nu varbūt tu tad varēsi! Es negribu pa telefonu... Tad tu tur precizē.
K.: Labi, labi. Jā!
G.: Nu, lūk, tā!
K.: Labi!
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Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Paklau! Es tā domāju, ka man jāuzaicina tevi uz pusdienām. Tu tāda bēdīga staigā... 
(Viļno smejas.)

V.: Bet es staigāju uz zāli šodien visu dienu!
G.: Tu visu dienu cīnies?
V.: Principā jā.
G.: Bet mēs šodien varam pēc trijiem, četriem papusdienot? Es negribu iet pie zobārsta! 

Es labāk ietu ar tevi pusdienās. (Viļno smejas) Es tev saku pilnīgi atklāti. Man trijos jāiet... 
Bet man nemaz nedeg ar to zobārstu!

V.: Nē! Nu vispār ļoti labi! Bet es tev saku: es esmu zālē. Es pat nezinu, cikos es 
atbrīvošos.

G.: Nu, bet ap diviem tas nevar būt?
V.: Nē! Turklāt man vēl jāuzraksta viens steidzams spriedums, ar kuru jāskrien uzreiz 

uz Senātu.
G.: Nu, ejam rīt!
V.: Lūk, rīt – jau pavisam cita lieta!
Norunā papusdienot rīt divos „turpat, lielajā zālē”. Gūtups gaidīs viņu vestibilā.

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Vakar piezvanīju uz Rēzekni...
Gūtups: Es zinu! Jā, jā.
G.: Zini, ir tādas ziņas, ka Platacis lietas ar Vladimiru it kā kārto caur tiesnesi 

Šablovski.
Gūtups: Nav taisnība!
G.: Nav taisnība?
Gūtups: Nē!
G.: Tā runā Rēzeknē.
Gūtups: Nav taisnība.
G.: Nu, tad labi, ka tas tā nav.
Gūtups: Es tur... Par šo jautājumu bez telefona parunāsim.
G.: Sapratu, jā.
Gūtups: Un es rīt aiziešu uz to prokuratūras māju.
G.: Jā. Tas būs ļoti svarīgi! Tāpēc, ka vakar viņi izstūma tos divus vagonus, kuri bija 

piekrauti un kuri bija uz laiku apturēti. Un tagad tas puika paņēmis uz sevi... Un viņš 
paņēmis uz sevi to, ka viņš tos apturējis muitas noliktavā un noplombējis. Bet šis atbalsts 
viņam noteikti ir vajadzīgs.

Gūtups: Labi! labi...OK!
G.: Nu, vēl viena lieta par to!... Es pateicu, ka varbūt uz to „Stalkeru” arī var nedaudz, 

tā teikt... Pie viņiem to spēku novirzīt citā virzienā. Es pateicu, ka „Hanzenei” ir tāda 
prasība... Nu tas it kā saistīts ar kaut kādu prasījumu...

Gūtups: Tiem sešiem tūkstošiem, ja?
G.: Jā, jā, jā! Kuri eksistē it kā. „Anro degviela”. Un es tur dzirdēju, ka it kā Blūma tur 

ir ļoti ieinteresēta tajā lietā. Tādēļ, ka viņai it kā tur arī kaut kādas nesaskaņas ar „Stalkeru” 
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bija. Viņa jūt, ka viņu ir pazemojuši.
Gūtups: Bet ko tu?
G.: Es nezinu! Es vienkārši pieļauju, ka...
Gūtups: Tu negribi pats Blūmai to pajautāt?
G.: Nē! Nu mēs varam varbūt šefu palūgt... Lai viņš ar viņu parunā! Bet jebkurā 

gadījumā es domāju, tas var viņus nedaudz, tā teikt, pakustināt.
Gūtups: Nu parunā ar Andri! Es arī viņu pazīstu... Bet varbūt labāk un loģiskāk būs 

tomēr... Ja tur kaut ko pēc tam būs jāprecizē...
G.: Labi! Bet viena lieta tāda... Ka mans šefs ir slims un es nevaru kārtot lietas, kuras 

tagad mums atkal ir uzgāzušās. Izrādījās, ka Skreija mums arī uzrīdījusi Valsts ieņēmumu 
dienestu.

Gūtups: Ā!
G.: Tu nevarētu kaut kā pakārtot šo jautājumu?
Gūtups: Jā, jā, jā...
G.: Nu, mums viss ir kārtībā! Mēs nevaram izdarīt tā, ka mēs runājam... Mēs parādam, 

ka mums viss ir kārtībā. Un pēc tam to izmantot varbūt arī pretējā virzienā? Jo... Nu tā tas 
arī ir! Ka mums viss ir kārtībā un no kurienes tāda „navodka” ienākusi?! Bet ir vēl viena 
lieta! Ja tur vajadzēs vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par kādu faktu pret viņu... Ka 
viņa pārdevusi to kaprolaktānu!

Gūtups: Bet tad tu uzraksti to rakstiski un iedod man.
G.: Jā!
Gūtups: Bet to vajag tad kā oficiālu iesniegumu.
G.: Bet uz kāda vārda man rakstīt?
Gūtups: Uz Sončiku!
G.: Jā, Bet, teiksim, no kā?
Gūtups: No „Unibankas”!
G.: Tādā veidā?
Gūtups: Jā! Jā! Man būtu labāk, ja būtu tas papīrs, un tad... Ja?
G.: Nu, es uzrakstīšu! Bet es tikai varbūt rītdien... Es visu dienu šodien esmu 

aizņemts.
Gūtups: Labi, labi! Davai!
G.: Labi. Paldies!

Ienākošais. Velmo Reinholds– Gūtups.

Reinholds saka, ka šodien viņam solījuši likvidēt visas problēmas Gūtupa mājas ap-
kures sistēmā. Vakarā Reinholds pārbaudīs, vai tiešām viss ir izdarīts.

R.: Tagad par to privatizāciju... Zini, ka es nākošnedēļ braucu komandējumā! Tādēļ 
man gribētos nedaudz...

G.: Kad tu brauc?
R.: Es braucu jau sestdien.
G.: Redzi, kas! Mēs izpētījām un mums arī ir viennozīmīgs slēdziens, ka tā būtu nepa-

reizi rīkoties. Un es te uzzināju, ka viņi vispār tā rīkojas. Bet es tagad... Jūs neesat vienīgie, 
kuri tā apdalīti! Bet, redzi, man jāsagaida lielais priekšnieks, kurš tagad izbraucis uz Parīzi. 
Es gribu viņam pa tiešo to pateikt. Un viņš, man šķiet, tikai šodien vēlu atgriežas. Tā kā 
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vienīgā iespēja ir, pats agrākais, rīt!
R.: Jā.
G: Nu vispār tas nav labi, ka tevis nebūs nedēļu. Atbildīgs brīdis! Vispirms tu man 

tad būsi vajadzīgs. Jo, redzi... Man pašam tagad arī jāsagaida! Es tur gribu visu pienācīgā 
augstākajā līmenī to uzreiz pacelt, lai tur nebūtu čakarēšanās. Lūk, tā! Tā kā tu tur pats 
izlem, cik tev vajadzīgs tas brauciens...Vai nav vajadzīgs. Bet jebkurā gadījumā tas nav īsti 
labi, ka tevis nebūs visu nākošo nedēļu. Bet tu man neuzvel savas problēmas! (Smejas.) 
Izlem pats! Es nelemšu tavā vietā. Taču es saku: man arī vajadzīgs laiks, lai es tur varētu 
tikt galā.

R.: Nu skaidrs...
G.: Redzi, man vajag parunāt! Es nevaru tev dotajā brīdī pateikt.
R.: Manā vietā paliek Ivars Ulmanis un... Un viņš darīs tad visu, ko vajadzēs.
G.: A kāds viņam bija telefons?
R.: Es iedošu viņa mobilo telefonu. Ivars Ulmanis. Viņš ir valdes priekšsēdētājs.
G.: Nu labi!
R.: Viņš ir ļoti labi pazīstams ar visām šīm lietām.
G.: Nu OK! Davai, davai! Es varbūt vēl piektdien tev piezvanīšu tad. Ja?
R.: Paldies!

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Es gribētu kaut kā norunāt vizīti pie tevis! Kad tas ir iespējams. Vai šodien 
pēcpusdienā, kaut kur sākot no trijiem... Tas ir iespējams? Vai tad rīt. Protams, rīt tad labāk 
būtu no rīta... Kā tev ar laiku?

S.: Nu varbūt tu vari šodien trijos!
G.: Jā? Nu būtu ļoti labi! Tad es būšu pie tevis trijos! Cik man tad laika būs?
S.: Nu kāda stunda apmēram.
G.: Labi! Paldies tev!

Izejošais. Gūtups – Tālim Jandzim.

Gūtups lūdz Jandzi atnākt pie viņa rīt. Vēlas Jandzim kaut ko piedāvāt.
Norunā, ka Jandzis atnāks pie Gūtupa rīt desmitos.

Ienākošais. Viktors Lillis – Gūtupam.

L.: Es gribēju zināt, vai ir iespēja tikt pie jums uz pieņemšanu privatizācijas jautājumā. 
Runa ir par vienu objektu, kas mūs interesē – tā ir rūpnīca. Teikšu atklāti – tā ir Vagonu 
rūpnīca... Ar savu bagāto vēsturi, kļūdām un tā tālāk! Ja šī tēma jums ir interesanta, mēs 
varētu ar jums parunāt kādā jums ērtā laikā.

G.: Nu, tikties taču vienmēr var, parunāt. Kādēļ ne? Cits jautājums, ko tur var palīdzēt? 
(Smejas.)

L.: Nu, par to mēs varam padomāt kopā! 
G.: Var pirmdien tad. Pirmdien desmitos varam.
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L.: Pirmdien desmitos no rīta?
G.: Jūs tad pats atnāksiet?
L.: Jā! Es atnākšu ar kolēģi, kurš... Nu, tas ir cilvēks, kurš ir ieinteresēts maksāt par šo 

objektu pieklājīgu naudu. Vienkārši tur viss ir ļoti, ļoti nolaists...
G.: Jā... Jūs zināt, kur es atrodos?
L.: Es zinu, kur jūsu birojs atrodas. Tad pirmdien desmitos!
G.: Jā! Norunāts.

26.11.1999. Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

Gruntbergs gribētu šodien atnākt pie Gūtupa parunāt par turpmākajiem 
plāniem.

Gūtups: Paklau! Davai uz pirmdienu sarunāsim! Es vakar biju jau!... Kā es tev 
solīju. Biju pašā augstākajā līmenī, un solīja! Tu vari mierīgi puikam zvanīt un teikt, 
ka viņš šajā lietā būs pakļauts nevis tam vietējam ar „L” burtu, bet būs pakļauts 
Latgales apgabaltiesai. Lūk, tāda būs rezolūcija! Nu es vakar izdarīju, Armand. Bet 
es šodien vienkārši... Man būtu labāk, ja mēs norunātu uz pirmdienu.

G.: Nu, es saprotu. Ja nav laika – nav... Cikos tas varētu būt? Varbūt mēs uzreiz 
varam norunāt laiku?

Gūtups: Nu jā! Mums taču tad arī par praktiskiem jautājumiem jāparunā.
G.: Jā, jā. Tieši tā.
Gūtups: Davai vienpadsmitos!
G.: Labi, paldies.

29.11.1999. Ienākošais. Guntis Kalviņš (no Vācijas) – Gūtupam.

Kalviņš zvana sakarā ar savu nekustamo īpašumu, kas atrodas Vecrīgā, Vecpilsētas 
ielā.

K.: Judinas kundze un mans radinieks Valdis Tauriņš runāja ar jums šodien? 
G.: Jā, šodien runāja par šo lietu!
K.: Vai jūs lūdzu nevarētu nedaudz izskaidrot, kas tur notiek un ko jūs ieteiktu pēc tā, 

ko zināt?
G.: Jā! Nav zināms, no kurienes tur tie radinieki uzradušies... Tie mantinieki uz šo 

zemi. Viņi pēdējā momentā iesniedza tiesā prasību. Uz to momentu likums bija tāds, ka 
tiesa var viņiem atjaunot, ja uzskata, ka viņi nokavējuši pamatoti un tā tālāk... Vai nepam-
atoti – noraidīt. Tā ka tur viss ir tiesas ziņā. Dabiski... Nezinu, kurš viņus ir atradis, bet tam 
arī nav nozīmes. Nu, var teikt, mēs tur jau nedaudz pastrādājām un domājam, ka tiesā mēs 
varam normāli cīnīties. Nu tāda tur visa tā situācija! Viņi izmanto tos likuma noteikumus, 
ka tiesa var atjaunot, var neatjaunot. Ka viss ir tiesas ziņā.

Gūtups stāsta Kalviņam, kas var reāli notikt, ja tiesa atjaunos šo cilvēku īpašumtiesības 
uz zemi. Tādā gadījumā Kalviņš nevarēs to privatizēt par sertifikātiem, bet gan tikai iz-
pirkt, ja zemes īpašnieki nolems to vēlāk pārdot. Turklāt Kalviņam nāksies maksāt no-
mas maksu, kuras apmērs nav ierobežots ne ar kādiem Latvijas Republikas likumiem. Var 
gaidīt, ka nomas maksa būs ļoti liela.
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Gūtups saka, ka, iespējams, tiesa arī noraidīs viņu prasību un neatjaunos viņiem 
īpašumtiesības uz zemi. Tad Kalviņš varēs privatizēt šo zemi par sertifikātiem.

Gūtupa padoms – cīnīties un nepieļaut īpašumtiesību atjaunošanu uz zemi. Saka 
Kalviņam, ka viņa birojam jau ir zināmas iestrādes un ka viņš domā, ka, pieliekot pūles 
un enerģiju, viņi varēs panākt to, ka šo cilvēku īpašumtiesības neatjaunos. Gūtups saka, ka 
tie nav tukši vārdi un viņš neķeras ne pie vienas lietas, ja viņam nav pārliecības, ka varēs 
palīdzēt.

Kalviņš saka, ka plāno atbraukt ar ģimeni uz Rīgu 30. decembrī un uzturēties šeit līdz 
7. janvārim.

Rīt, saka Gūtups, viņi ir gatavi iesniegt tiesā iesniegumu ar lūgumu atlikt lietas 
izskatīšanu un uzaicināt lietā Kalviņu kā trešo personu. Bet janvāra sākumā viņi tad varēs 
ar Kalviņu tikties un parunāt. Saka, ka tieši tagad Kalviņam vajag pieņemt galīgo lēmumu: 
uzticēt Gūtupam šo lietu vai nē.

Uz Kalviņa jautājumu par honorāru Gūtups saka, ka, cik viņam zināms, Judina jau ir 
pateikusi Kalviņam honorāra summu. Taču, ja šī summa Kalviņam šķiet pārāk liela, viņi 
var to koriģēt, saka Gūtups.

Kalviņš atzīstas, ka nezina, kā novērtēt šo lietu. Lūdz dot viņam laiku, lai viņš varētu 
apspriesties ar savu sievu.

Norunā sazvanīties šodien ap pieciem.

Ienākošais. Guntis Kalviņš – Gūtupam.

Kalviņu interesē, vai vēl kāds, izņemot tagad uzradušos zemes mantiniekus, ja tiesa 
viņus noraidīs, var pēc tam pretendēt uz šo zemi.

Gūtups atbild, ka tas nav iespējams. Kalviņam kā ēkas īpašniekam pēc likuma ir pirmās 
rokas tiesības uz zemi.

Gūtups saka, ka saprot, kas pašreizējā brīdī mulsina Kalviņu – tā ir nosauktā honorāra 
summa. Laikam Kalviņam šī suma šķiet pārāk liela.

Kalviņš to apstiprina. Saka, ka Amerikā maksa par advokāta pakalpojumiem ir kaut 
kāds procents no nekustamā īpašuma, kura aizstāvību viņš veic, vērtības.

Gūtups saka, ka, nosakot honorāra summu, viņi ar Judinu izgāja no summas 400 tūkstoši 
dolāru. Lūdz Kalviņu nosaukt summu, ko viņš ir ar mieru maksāt. Vienoties viņiem vajag 
noteikti šodien, saka Gūtups, jo rīt divos jānotiek tiesai un viņam jāzina, vai veikt kaut 
kādas darbības vai ne.

Kalviņš nosauc savu summu – 30 tūkstoši.
Gūtups saka, ka viņš ir ar mieru par 40 tūkstošiem plus 10 tūkstošiem neparedzētiem 

izdevumiem. Avanss – 20 tūkstoši.
Kalviņš lūdz dot viņam laiku līdz rītdienas rītam. Saka, ka viņam bankā ir tikai 15 

tūkstoši. Tādēļ viņam jāsazvanās ar saviem radiniekiem Amerikā un jāpalūdz viņiem, vai 
viņi piekrīt viņam aizdot trūkstošo summu.

Gūtups gaidīs viņa zvanu rīt no rīta. Saka, ka, kamēr Kalviņš neapstiprinās viņam sum-
mu – 50 tūkstoši, viņš nekādas darbības neveiks.
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30.11.1999. Ienākošais. Guntis Kalviņš – Gūtupam.

Kalviņš piekrīt Gūtupa vakar nosauktajam honorāram 50 tūkstošu apmērā.
Gūtups saka, ka šodien viņa palīgs aiznesīs uz tiesu iesniegumu ar lūgumu atlikt lietas 

izskatīšanu. Saka, ka Kalviņam jādod rīkojums Judinai, lai viņa noņemtu no Kalviņa konta 
„Unibankā” un atnestu Gūtupam 20 tūkstošus – avansu. Kad Kalviņš atbrauks uz Rīgu, 
viņi parakstīs līgumu.

Norunā.

Izejošais. Alliņš – sievietei. Jautā Sara kungu.

Sieviete atbild, ka viņa nav Latvijā. 
Alliņš saka, ka viņu meklē no Gūtupa biroja. Jautā, vai Sarim ir līdzi mobilais tele-

fons.
Sieviete saka, ka viņš paņēmis telefonu līdzi.
Alliņš saka, ka viņi pacentīsies sazvanīties ar viņu pa mobilo.

Izejošais. Gūtups – Arnim Guļēnam.

Gūtups apsveic. Guļēns pateicas un savukārt apsveic Gūtupu.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtups.

Šablovskis apsveic.
Gūtups pateicas. Uzaicina Šablovski atbraukt uz biroju ap trijiem – atzīmēt. 
Šablovskis pagaidām nezina, vai viņam iznāks.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklau, Arni! Man te vajadzēs zvanīt vienā lietā... Tagad no rīta gribēju zvanīt... Tai 
mūsu meitenei! Zini, kurai, ja? No Vecrīgas... Kura tur strādā.

G.: Ā! Jā, jā, jā!
Š.: Pazīstamai personai. Viņai te viena lieta kaut kāda priekšā. Man jāzina tas, šitas... 

Nu, a kā tur vispār? Ja tur kaut kādas runas...
G.: Nē! Tur iet briesmīga konfrontācija.
S.: Briesmīga, ja?
G.: Jā! Bet es viņai zvanu. Viņa man arī zvana.
Š.: Es varbūt arī jautāšu, kā tev tur iet?
G.: Jā!
Š.: Es runāšu tikai par to, par ko man jārunā.
G.: Jā! Jā... Jā, jā! Tur iet briesmīga konfrontācija. Nu tas, zini, nav pa telefonu...
Š.: Jā, es saprotu. Nu, tas jautājums... To, ko Endijs atnesīs iesniegumu...
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G.: Jā! Es domāju, mēs visu atrisināsim! Jā! Es vēl sazinājos ar to ārzemnieku... Un es 
domāju, ka izdarīsim visu, kā pienākas. Ja?

S.: Jā. Nu, protams. Labi!
G.: Tā kā tur viss būs kārtībā!

Ienākošais. Vilmo Reinholds – Gūtupam.

R.: Ir kaut kādi jaunumi?
G.: Nu tā! Šodien es tur tikšos ar valsts pilnvarnieku un apspriedīšu šo jautājumu. Un 

tad būs redzams, ko viņš man pateiks. Tas ir ar aģentūras valsts pilnvarnieku. Tā ka viņš 
būs pie manis šodien birojā. Nu, bet ar to manu mazo lūgumu, kas bija daudz vienkāršāks, 
vēl neesi ticis galā, paklausies! Man teica, ka tur neviena nebija.

R.: Ko!?
G.: Neviena nebija. Tur tikai viens jautājums par vienu „vārdu” četru metru garumā. 

(Smejas.) Neviena nebija!
R.: Nevar būt.
G.: Nu nebija!
R.: Man teica, ka viss ir kārtībā.
G.: Nē, neviena nebija! Man vēl šodien no rīta zvanīja! Tikko zvanīja... Pēc astoņiem... 

No turienes. Neviena vēl nebija.
R.: Skaidrs... Redzi, es arī tikai zinu, ka piektdien viņiem ir valdes sēde, kurā paredzēts 

ieslēgt šo jautājumu.
G.: Labi, labi! Jā. Es šodien tiekos ar valsts pilnvarnieku. Jā... Bet tad tu vari savējos tur 

kaut kā... Lai to četrmetrīgo „vārdu” noliktu. Ja?
R.: Es noskaidrošu.
G.: Nu, davai! Tu man rīt vari arī piezvanīt. Ja?
R.: Labi.

01.12.1999. Ienākošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups saka, ka gribētu šodien atnākt pie Zāvera.
Zāveris būs uz vietas līdz 13.15. Pēc tam ies prom.
Norunā, ka Gūtups atnāks pie viņa 12.30.

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

Gūtups saka, ka gribētu pie viņas šodien atnākt.
Jākobsone atbild, ka šodien viņa visu dienu zālē. Taču, kā tikai atbrīvosies, un tas būs 

kaut kur pēc pusdienas, piezvanīs Gūtupam.
Norunā.
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Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Tu zini, gribu vienu tādu procesuālu jautājumu!... Ar to jauno procesu es brīžiem, 
zini, apjūku. Nu, lūk, teiksim, sākumā es te pārstāvu vienu no atbildētājiem. Un sākumā 
prasītājs uzturēja prasību pret divām bankām – diviem atbildētājiem. Un pēkšņi viņš tur 
maina prasību – vairāk pret vienu neuztur un uztur tikai pret šo manu klientu. Saki, tiesai 
ir jāpieņem lēmums, lai atbrīvotu no atbildētāja statusa?

D.: Nu kā? Tagad prasība vienā lietā ir izvirzīta pret diviem atbildētājiem?
G.: Jā! Jā.
D.: Un ir lēmums...
G.: Nē! Tiesa vēl nekādu... Vēl nav izlēmusi šo jautājumu! Tie ir papildinājumi. 

Papildinājumi pie prasības! Viņš iesniedz papildinājumus, kuros pret vienu vairs neuztur, 
uztur pret...

D.: Sākumā taču lieta bija ierosināta pret abiem?
G.: Jā!
D.: Ar lēmumu...
G.: Jā!
D.: Lūdz vienu it kā noraidīt.
G.: Jā!
D.: Tad jābūt lēmumam, jā! Ar lēmumu jāpārtrauc tiesvedība daļā... attiecībā pret tādu 

un tādu banku sakarā ar atteikšanos no prasības. Jo tā jūs ļausiet sev rīt atkal varbūt... Teik-
sim: „Nē, mēs jau pārdomājām.” Var taču ar lēmumu no viena piedzīt, bet otru noraidīt un 
pārtraukt!

G.: Tiesa var atstāt... Tas... spriedumam, kā ir, un spriedumā tas viss tiek regulēts?
D.: Jā, jā! Nē, nu tā arī var! Speciālu sēdi nav jātaisa, lai pārtrauktu attiecībā uz vienu 

un... Un atkal nozīmēt nākošo sēdi, lai izskatītu pret vienu.
G.: Tad tiesa vispār var pagaidām nekādu lēmumu nepieņemt, bet to kopā ar spriedumu 

izskatīt?
D.: Nu jā! Jums tikai atkal tiesas sēdē tad vajag atgādināt, ka jūs attiecībā pret vienu 

atsaucat...
G.: Nē, nē! Es pārstāvu atbildētāju!
D.: Ā! Atbildētāju...
G.: Mani interesē, lai tas otrs atbildētājs būtu un sniegtu paskaidrojumus! Bet ja tiesa 

pieņems lēmumu un pārtrauks šajā daļā, nu tad man jālūdz viņus kā lieciniekus... Nu, 
viņiem uz rokām ir pierādījumi! Tādēļ mani tas interesē. Bet citādi tad, ja viens otram saka: 
„Jūs esat brīvs!”, tad man jālūdz nopratināt viņus kā lieciniekus!

D.: Ja ir tāda situācija, tad vajag savlaicīgi tiesas sēdē tad nolemt, attiecībā uz kuru 
pārtraukt, bet attiecībā uz kuru tad piedzīt... Un attiecībā pret kuru noraidīt.

G.: Nu, jā! Tad vispār tiesa var pagaidām to atstāt līdz sprieduma taisīšanai gaisā 
karājoties?

D.: Jā, jā, jā...
G.: Nu jā! Es tev gribēju pārjautāt! Zini, ar šito jauno procesu tagad esmu apmaldījies 

trijās priedēs. Trijās priedēs apmaldījies! Es, zini, atceros visu veco procesu. Tas ir iekalts 
man galvā un traucē tagad!

D.: Nu, tā ir, jā.
G.: Jā! Labi! Paldies!
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 Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Saki, lūdzu, tev kaut kur pēcpusdienā nebūs 10 minūtes? Es ar vienu klientu atnāktu 
uz 10 minūtēm.

G.: Ar kādu?
D.: Nu, ar to, kuru es pārstāvu. Ar to ukraini.
G.: Paklau, un es būšu... Esmu sarunājis tikšanos 12.30 tur. Un pēc tam mēs sazvanīsimies 

ar tevi. Ja? Norunājuši?
D.: Tad man zvanīt cikos?
G.: Kad es atbraukšu no tiesas, es tev piezvanīšu.
D.: Labi! Tas būs uz 10 minūtēm! Viņš brauc prom šodien...
G.: Bet ko viņš grib?
D.: Nē, nu viņš vienkārši grib savām ausīm dzirdēt to, ko es viņam saku... Ko tu saki.
G.: Nu, labi, labi! Es būšu... Tagad man būs, ko runāt!
D.: Labi! Tad mēs kaut kad pēc vieniem, ja?
G.: Davai!
D.: Bet tas puisis būs vienpadsmitos pie tevis!
G.: Labi, labi! Jā. Nu, es gaidu, ja! Viņam līdzi būs arī tas?... Kur tas oriģināls?
D.: Jā!
G.: Paklau, Vili! Vispār briest vajadzība to vīru... Uz rītdienu mēs nevaram dabūt, bet, 

saproti...Tāpēc, ka es baidos no tā, ka, ja mēs kaut kur „izmetīsim” – ka tāds mums ir, ka 
tādu vajag iesaukt – tad tu zini, kādi puikas pie viņa brauks. Ja?... Un viņa apstrādās tā, ka 
viņš sarunās! Vēl pateiks, kā tur tas paraksts tiek taisīts un ka tur... Saproti? Tā kā mums 
vajag apsēsties... Mēs tagad te sēžam, prātojam ar otru atbildētāju...

D.: Nu, tieši šī iemesla dēļ ļoti taču... Viņš taču tāds glums... Bailīgs.
G.: Tu saproti, tur nav... Tas arī ir tavās interesēs. Mums viņu faktiski vajag atvest 

nākošo reizi pašiem! Tad mēs viņu iesaucām, viņš parunāja, un viss! Ja mēs dosim kaut 
nedēļu laika šitiem kadriem, tad viņi viņu atradīs! Un viņš sarunās velns viņu zina ko... 
Atnāks. Viņš sarunās... Viņš pateiks, ka „Vilis mani piespieda!” J... tvoju m... Tā ka mūsu 
interesēs... Es arī Rubenim pateikšu par to. Mums tikai vajag izdomāt kā ar to rītdienu... 
Mūsu interesēs faktiski ir dabūt viņu pirmajiem! Un ja tur tie noķers: „A kur?... Lūk, 
paraksts ir... Lūk, kur viņš pats? Mēs paši gribam...” – Lūdzu! Pēc piecām minūtēm viņš 
nāk iekšā.

D.: Nu jā. Tas taktiski būtu ļoti pareizi.
G.: Nu, bet ko citu? Tiklīdz tu dosi laiku, aizbrauks pie viņa zēni... Viņš nobīsies... Un 

tad, Vili, Dievs zina, ko sāks runāt. A tā viņš parunās – nu un ko no viņa paņemsi?! Viss!
D.: Tad tu domā rīt atlikt, ja?
G.; Nu, es nezinu. Uz rītdienu mēs viņu dabūt nevaram – tas ir skaidrs.
D.: Rīt nevaram.
G.: Nevaram dabūt, ja?... Nu, ja mēs nevaram, tad mums vajag domāt, vai ir vērts 

mums tad vispār kaut kādā veidā atvērties!
D.: Nu, varbūt tiesa ir gatava izskatīt uzreiz?
G.: Bet parādīsies šis uzvārds! Lūk, izmetīsim šo papīru!
D.; Tu domā, Augstākajai tiesai?...
G.: Nē, bet mums taču vajag tagad! Kāda Augstākā?!
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D.: Nē! Es domāju, ka, ja tagad mēs, teiksim, izmetam un tiesa uzreiz noraida viņu 
prasību...

G.: Nē, nē! Nu paklausies! Nu padomā pats! Nu, loģiski... Viņi teiks: „Nu mēs gribam 
paklausīties tomēr. Jā, labi, ir papīrs. Jā, ir paraksts. Bet mēs tomēr gribam paklausīties 
viņu!” A ko mēs teiksim? – Nē! Ja mēs teiksim „Nē!”, viņi teiks; „Ko jūs, slēpjat viņu?...” 
Nu padomā!

D.: Viņi taču ekspertīzi arī var pieprasīt...
G.: Nē! Nu, ja viņš pats atnāk un saka – „Viss OK!”, tad kāda tur ekspertīze?!
D.: Nu skaidrs. Labi!
G.: Tu padomā, lūdzu!...
D.: Es padomāšu, kā viņu atrast!
G.: Nu jā! Nu jā. Davai!
D.: Labi! Tad pēcpusdienā sazvanāmies!

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

Gūtups jautā, vai viņš tagad var pienākt.
Jākobsone atbild, ka viņa tikko izgājusi no zāles. Gaida Gūtupu pēc 15 minūtēm.

Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups: Zini, man rīt 12 Apgabaltiesā ir viena lieta, kur, es noteikti zinu, mums va-
jag faktiski tikai ieiet un muļķības runāt, un atlikt! Vai es varu pie tevis uzkāpt nedaudz 
papļāpāt?

G.: Kādas problēmas? Nav problēmu. Es uz vietas būšu!
Gūtups: Jā. Tas var būt pusvienos kaut kur... Līdz vieniem.
G.: Labi! Sarunājuši!
Gūtups: Es gribu vienu mazu, bet būtisku jautājumu apspriest ar tevi.
G.: Labi!

02.12.1999. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups grib atnākt pie Dedeļa. Precizē, kādā laikā Dedelis ēd pusdienas.
Dedelis saka, ka iet parasti pusdienās pusvienos un apmērām vienos atgriežas.
Gūtups pienāks vienos.

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

Gūtups grib pienākt pie Čarnovskas pēc divpadsmitiem.
Čarnovska viņu gaidīs.
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Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

Gūtups jautā Šablovskim, vai viņš var pēc 10 minūtēm piebraukt pie viņa.
Šablovskis viņu gaidīs.

03.12.1999. Izejošais. Gūtups – Mārītei Kallapai.

Gūtups grib pienākt pie Kallapas. Jautā, kā viņai šodien ar laiku.
Kallapa tagad taisās doties uz zāli. Atbrīvosies ap vieniem dienā.
Gūtups piezvanīs viņai pēc vieniem, lai norunātu tikšanās laiku.

Izejošais. Gūtups – Raivo Gāvelsiņam.

Gūtups jautā, vai Gāvelsiņam šodien ir sēdes.
Gāvelsiņš atbild, ka nav.
Gūtups saka, ka gribētu pienākt pie viņa šodien ap divpadsmitiem, pārrunāt vienu 

nelielu jautājumu.
Gāvelsiņš viņu gaidīs.

Izejošais. Gūtups – Mārītei Kallapai.

Norunā, ka pēc piecām minūtēm Gūtups pie viņas atbrauks.

Ienākošais. Ina Jākobsone – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa tagad nav uz vietas.
Jākobsone lūdz nodot Gūtupam, ka gaida viņa zvanu pirmdien desmitos no rīta.
Endijs saka, ka Gūtups solīja šodien atgriezties birojā. Ja parādīsies, Endijs palūgs viņa 

pārzvanīt Jākobsonei.

Izejošais. Gūtups – Inai Jākobsonei.

J.: Es uzmetu acis tiem abiem!... Nu, kas attiecas uz šo janvāri – tur viss ir kārtībā! Bet 
tas man tur... Nelien nekādos rāmjos laikam. Tāpēc, ka, cik es saprotu, personīgi taču nekas 
nav nodarīts! Un tā sūdzība tikai vienkārši tīri privāta ir iesniegta! Tur es nezinu...

G.: Nu, padomāsim! Mani arī nedaudz tas tur mulsina. Zini, es vēl... Es te paprasīju 
vienam no saviem palīgiem visu apskatīties. Varbūt mēs tad... Pagaidi! Kas tas bija par 
datumu?

J.: Ceturtdien, man liekas. Uz devīto es uzliku.
G.: Zini, tikai... Bet ļoti tas tāds... Diezgan tāds...
J.: Jā! Bet... Es nezinu, ko tur var...
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G.: Paklausies... Bet kā tev nākošnedēļ? Tu visas dienas esi sēdēs?
J.: Pirmdien un trešdien!
G.: Bet otrdien?
J.: Jā! Uzrakstīšu.
G.: Zini ko? Es līdz otrdienai varbūt arī noskaidrošu... Un tad es varbūt piezvanīšu un 

nedaudz tad papļāpāsim par šo problēmu. Ja?
J.: Jā! Jo uz šo brīdi tur nekas... Nekas tur nav gaidāms.
G.: Jā! Nu varbūt, zini... Ja tur vajadzēs laiku, var taču šo jautājumu arī atlikt. Ja?
J.: Jā, bez šaubām.
G.: Labi, Iniņ! Es jebkurā gadījumā gribu pats tikt skaidrībā! Un tad... Ja?
J.: Jā! Jo uz doto brīdi – bēdīgi!
G.: Labi, es sapratu! Labi! Paldies.

06.12.1999. Izejošais. Endijs – Emīlam Raziņam.

E.: Gribēju painteresēties, kā tur mums ar tām lietām Centra rajonā?
R.: Tur ir tā... Es vēl pagājušās nedēļas pirmajā pusē iesniedzu, un Gailīte solīja, ka 

izskatīs. Tieši šodien es atzīmēju viņai pazvanīt un uzprasīt, vai ir tas spriedums, vai nav. 
Tā ka ir iesniegta, un tam spriedumam jābūt no dienas uz dienu!

E.: Ā! Nu skaidrs! Vai es varu lūgt, lai jūs man tad piezvanāt?
R.: Tieši tā! Protams.

Izejošais. Gūtups – Guntai Grīnbergai.

Gūtups: Nu nevajadzētu mums tēju iedzert, nedaudz parunāt?
G.: (Smejas.) Nu?
Gūtups: Kā jūs domājat? Ja nevajag, tad nevajag! (Smejas.) Es domāju...
G.: Nē, nu es nezinu!... Domāju, ka nav vērts! Tāpēc, ka es vienalga tur neko nevaru 

īpaši... Ko es tur varu mainīt? Kā būs, tā būs! Kā Augstākā tiesa lems, tā būs!
Gūtups: Bet mēs taču kaut kad par kaut ko nedaudz jau norunājām... Un tad šīs 

vienošanās divas mums par velti?
G.: Nu, es domāju, ka nav nekādas nepieciešamības! Tādēļ, ka tagad līdz tādam ir 

nonācis!... Tur jūs neparādījāties... Es slima aizgāju... Un viss bija faktiski jūsu labā... Tā 
tiesa! Es redzēju, ka tā arī izskatījās. Bet, tā kā jūs neparādījāties, tad vienkārši paņēma un 
nolēma uz paplašināto!

Gūtups: Nu mēs taču it kā norunājām, ka atliksim tur to... Sazvanīsimies.
G.: Bet ar mani taču nesazvanījās! Un manis vienkārši nebija... Un tāpēc, ka es tajā 

iepriekšējā dienā, es atceros, paliku, zvanīju un skraidīju... Es pati, slima būdama... Uz 
slimības lapas. Gāju uz to tiesu! Dabūju pilnvaru no aģentūras un aizgāju uz turieni... 
Tikai tāpēc to arī izskatīja! Un tikai tāpēc... Ja jūs būtu bijis, tad šī lieta būtu izskatīta! 
Bet tā kā jūsu nebija, faktiski iznāca tā, ka viņi atdeva uz turieni. Jūs taču tur dzirdējāt, kā 
tiesnese skatījās un kā tas viss bija?! Tur viss bija normāli, un tur par visu bija vienošanās! 
Kārtībā! Bet, tā kā tur viss tā iznāca, tad faktiski... Ko tagad mums darīt? Es tur neko ne-
varu ietekmēt vai izdarīt!
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Gūtups: Un uz paplašināto taču dod tad, kad nav vienprātības. Tad dod uz paplašināto! 
Ne tāpēc, ka es neierados, bet tāpēc, ka nav vienprātības.

G.: Nē, nē! Bet, ja jūs būtu ieradies un runājis, un tā tālāk... Es domāju, ka tur varbūt 
arī nebūtu bijusi tāda situācija, ka viņi atdeva uz paplašināto! Viņi būtu izlēmuši uz vietas! 
Bet tiklīdz bija tikai viena puse, tad tā arī iznāca! Un mēs arī nevarējām neiet... Jo man 
izrakstīja pilnvaru un nāca ar mani pārstāvis. Tādēļ es domāju, ka nav nekādas nozīmes 
tagad iepriekš tikties! Jo ir vienalga, kā tiesa lems, tā tur arī būs.

Gūtups: Bet varbūt es kaut ko jums gribu pastāstīt interesantu! Varbūt tikai tāpēc var 
satikties un parunāt?

G.: Nu, es tad padomāšu, un tad es jums pārzvanīšu! Man tagad uz tiesu jāskrien...
Gūtups: Nu labi, labi...
G.: Uz redzēšanos.

Ienākošais. Vilmo Reinholds – Gūtupam.

R.: Es gribēju noinformēt, ka pieņemts valdes lēmums... Un man tikko sāka gatavot 
vēstuli, kurā būs minēts, ka 113 tūkstošus no 500 šajā līgumā viņi akceptē. Tātad acīmredzot 
tiks tas ieskaitīts. Pārējo viņi neakceptē. Acīmredzot tad par pārējo jau pēc izsoles... Nu 
acīmredzot nāksies tiesāties! Caur tiesu.

G.: Paklau! Nu par to es tev teicu! To taču man solīja... Ka tā būs. To valdes lēmumu 
saņēmi, ja?

R.: Vēl es neesmu saņēmis. Bet man gatavo tagad atbildi, un tad es palūgšu, lai viņi 
man arī valdes lēmumu...

G.: Labi, jā!
R.: Bet jebkurā gadījumā, tas tad ir! Un tad par pārējo...
G.: Jā, jā!
R.: Es domāju, ka pārējo pēc tam tad... Varēs patiesāties. man ir tikai viens jautājums, 

kuru es nesaprotu: par šiem dokumentiem, kurus vajag iesniegt. Tur rakstīts: noteiktajā 
kārtībā apstiprināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē. Ko tas nozīmē?

G.: Tas ir pie notāra! Tur taču nekā cita nav.
R.: Ja es pats pārstāvu, tad...
G.: Ja tu pats pārstāvi, tas nevajag! Tu taču saskaņā ar statūtiem esi priekšnieks. Tev ir 

kaut kāda apliecība vai izraksts no statūtiem un viss! Tad nekādu pilnvaru nevajag! Tikai 
tad, ja tu no malas gribi kādu pilnvarot, tad vajag.

R.: Labi.
G.: Davai!

07.12.1999. Izejošais. Gūtups – Valdim Šablovskim.

G.: Kur tu esi? Pa Rīgu tagad?... Kur tev piezvanīja?
Š.: Es esmu pie sevis.
G.: Kā tev šodien ar laiku? Tu „tiesājies” vai kā?
Š.: Jā. Man tagad desmitos viena lieta. Vienpadsmitos man, es jūtu būs atlikts...Tad līdz 

divpadsmitiem arī tukšs... Nu, līdz diviem brīvāk, es jūtu, varu būt!
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G.: Paklau! Es gribu uz neilgu laiku pie tevis ieskriet – papļāpāt... Par dažām tēmām.
Š.: Labi! Kad?
G.: Tūlīt... Nu, ja tas būs vienpadsmitos?
Š.: Es domāju, jā! Es varu vienpadsmitos ienākt zālē... Atlikt... Un tad 11.15.
G.: Jā! Davai! Sarunāts.

Ienākošais. Mārcis Benedikts – ar Endiju.

M.: Es vakar satiku Gūtupa kungu uz ielas... Un viņš paprasīja vienu materiālu viņam 
ienest vai atsūtīt. Es viņam vakar pateicu, ka es to materiālu pazaudēju, bet viss tas nav 
tik briesmīgi, es to izraku. Tātad, pirmkārt, man ir tās divas lapas uz rokām! Otrkārt, man 
laikam kaut kā vajadzētu ar viņu satikties. Kā viņam grafiks? To var kaut kā?

E.: Ziniet, es varu jūs ar viņu savienot! Tas būs vienkāršāk! Tad jūs saskaņosiet...
M.: Jā, jā, jā! ja tas ir iespējams... Ja nav klientu...
E.: Es pamēģināšu, jā.

Mārcis Benedikts – ar Gūtupu.

M.: Es atradu to papīru kaut kādā brīnumainā kārtā! Tas man ir uz rokām. Taču es 
īstenībā... Es vēlreiz apdomāju! Par cik mēs bijām, kā saka, uz ielas un es vēl nebiju 
apģērbies!... (Smejas.) Es tā siltumā arī mierīgāk apdomāju – īstenībā man šī lieta tik 
tiešām nepatīk! Un es... Ne šī konkrētā! Bet... Man beidzot radās šī pilnā bilde. Es gribēju 
padalīties ar iespaidiem minūtes 10. Es varbūt kaut kā pēc pusdienām varu pieskriet?

G.: Jā, vari! Bet, zini, tad... Tad kaut kur uz puspieciem!
M.: Man četros viena tikšanās...
G.: Nu piecos tad, ja?
M.: Es varu pamēģināt piecos... Tas bija Skolas...
G.: Pirmais stāvs...
M.: Jā. Labi! Es būšu šodien piecos!
G.: Davai!

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Tu to izlasīji?... To, ko tas puisis atnesa?
G.: Vēl nē! Esmu iedziļinājies... Pie manis visu laiku ir cilvēki... Man uz galda tas 

guļ!
K.: Tu kaut kā pamēģini ieskatīties! Tur, redzi, kas? Tur viņi lūdz apturēt arī to izpil-

drakstu! Un tur, iespējams, nevajag neko vairāk, kā varbūt sazvanīties un nomenedžēt, 
lai attiecīgi novirzītu pie pareizajiem cilvēkiem izskatīšanai un neizpildītu šo lūgumu par 
izpildes apturēšanu. Un tad jau pēc tam var skatīties tur mierīgi!

G.: Nu jā! Bet man, vienīgais, saproti... Tur es nevaru pa telefonu... Tur man vajag 
aiziet... Es izdarīšu! Pie manis visu laiku cilvēki... Es tagad arī esmu iegrimis papīros... 
Man guļ uz galda!

K.: A kad tu varēsi? Kādā laikā, apmēram?
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G.: Nu pamēģināšu šodien apskatīties, kas tur ir. Tu gribi, lai mēs aizstāvētu Tieslietu 
ministriju... To departamentu? Pareizi, ja?

K.: Nē, nē, nē! Te nav runa par Tieslietu ministriju! Viņi Centra rajona tiesā iesnieguši, 
tātad, prasību ar lūgumu tur pieprasīt lietu... Apturēt un izbeigt... Un nodot Domei izpildei. 
Nu kaut kāds idiotisms!

G.: Man vajag izlasīt, Raimo... Paklau! Bet cik mēs tur par tiem „Siltumiem”? Es varu 
piemest kādus 40 tagad?

K.: Nu, Lūk, visām tām „integrācijām”! Jā!
G.: Kādus 40, ja?
K.: Jā! Es domāju tā.
G.: Davai! Labi!

Ienākošais. Ziga Vruļevska – Gūtupam.

V. Paklau! Es saņēmu vienu iesniegumu par 13. decembri!...
G.: Jā! Es tev visu pastāstīšu. Zini... Es atnākšu!
V.: Nē! Es uzreiz... Es tev gribu pateikt, ka es nesaprotu, kā es to varu izdarīt!
G.: Jā! Nu, to sataisījuši tie, zini... Viņi principā... Atrisināta mierīgā ceļā! Nu, viņi 

to savārstījuši... Es teicu: „Tāda lēmuma taču nav!”
V.: Nu jā!
G.: Un beigās mēs tur, zini, domājām... Sēdējām... Es teicu: „Nu, vienīgais... Nu, ja 

pat prasību var atstāt bez izskatīšanas... It kā tas izriet no tā, ka prasība...” Nu, šito 
veidot tā kā varbūt!

V.: Nu diez vai...
G.: Nu jā! Procesā nekas nav teikts par to. Es nezinu, ko tur darīt.
V.: Pagaidi! Nu, bet viņi vienojās jau par visām?
G.: Tu zini, jā! Bet viņiem it kā tā, zini, ar ko velns nejoko...
V.: Varbūt es vienkārši atlikšu?
G.: Varbūt arī atliec, zini! Es jau taisījos pie tevis iet! Es paņēmu kopiju... Un 

domāju: piezvanīšu un iešu.
V.: Nē! Nu man vienkārši šodien visbeidzot uz galda... Un es tagad tā... Pa īstam 

nevaru saprast!
G.: Nu tur tāda, zini, meitene–jurists, kas atšķiras ar tādu... Nu, oriģinālu... (Sme-

jas.)
V.: Nu ļoti oriģināla meitene! (Abi smejas)
G.: Es viņu arī samulsināju! Es paņēmu procesu, saku: „Kā tad jūs tā?...” Viņa 

man saka: „Bet kā? Mums jau vienreiz tā sanāca. Mēs jau vienreiz... Mums apga-
baltiesa tādu pieņēma...” Es saku: „Nu varbūt... Varbūt...”

V.: Ai! Paklausies! Vienkārši es atceros, ka Ligitai bija kaut kas līdzīgs. Bet tur 
bija vienkārši tā... Nu, mēs pilnīgi jau nezinājām, kā no tās lietas tikt vaļā! (Gūtups 
smejas.) Un tad... Zināja, ka nestrīdēsies, un viss!

G.: Nu es esmu gatavs rīt pieskriet! Kafiju iedzert...
V.: Rīt manis nebūs.
G.: Bet ceturtdien?
V.: Un ceturtdien es arī rakstīšu.
G.: Kad tu būsi? Piektdien?
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V.: Es būšu piektdien. Bet savukārt sēdēšu zālē.
G.: Nu žēl! Tā varētu kafiju iedzert, papļāpāt.
V.: Nu jā... Nu tā arī ir. Man tik daudz neuzrakstītu spriedumu! 
G.: Nē, nē! Es, meitenīt, saprotu! Nu paklausies! Varbūt tiešām tad paņemt un 

viņu atlikt kaut kā? Un vēl padomāt?
V.: Es arī domāju, kā tā daudz... Nu man vismaz vienkāršāk un pareizāk! Un ja 

viņi var pa to laiku izņemt...
G.: Jā! Un ja kaut kas notiek, tad atkal to...
V.: Tad atkal var sākt mierīgi.
G.: Jā... Nu davai! Sarunājuši tad tā.
V.: Un tad, ja patiešām normāli sarunāja... Nu tad atsaukt taču viņi varēs!
G.: Nu jā! Norunājuši tad tā! Tur patiešām tad nav ko... Tad atlikt.
V.: Paklausies! A ko man tad darīt? Laist man to iesniegumu lietā?
G.: Nē! Paturi tad pie sevis. Paturi to... Kaut kur atvilktnē ieliec. Ja?
V.: Jā!
G.: Un vienkārši atliec, un viss. Nu labi! Es tad viņai piezvanīšu – tai jaunajai 

dāmai, un tā arī pateikšu.
Gūtups sarunas noslēgumā jautā Vruļevskai, kad viņai būs brīvākas dienas. 

Vruļevska domā, ka starp Ziemassvētku brīvdienām un Jauno gadu. Gūtups saka, 
ka ņems to vērā.

Ienākošais. Baiba („PIF”) – Gūtupam.

Gūtups atstāsta savu sarunu ar Vruļevsku. Saka, ka vienojies atlikt lietu trīspadsmitajā, 
lai būtu laiks visu apdomāt.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Norunā, ka rīt no rīta Gūtups atnāks pie Zāvera.

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

G.: Es no tevis gaidu kaut kādas ziņas un nevaru sagaidīt! Par to savu dzīvokļa 
jautājumu.

Gūtups: Jā! Nu tur arī nav... Tu varbūt vakar LNT skatījies? Neskatījies?
G.: Neskatījos.
Gūtups: Ā! Nē? Tur bija tāda diskusija. Mani arī tur aicināja! Taču man parādīja tikai 

vienu tur gabalu no tā... Nu ko tev teikt?! Es tuvākajā laikā... Vainīgs un tuvākajā laikā 
pamēģināšu noskaidrot, kas tur ir īstenībā.

G.: Zini, Arni, es tev nekādā veidā negribu kaut ko sliktu teikt... Es vienkārši zinu, ka es 
ļoti sūdīgā situācijā nokļuvu pats. Es palaidu vējā to dzīvokli, kurā dzīvoju... Vienojos, ka 
man tagad... Nu vajag pārcelties! Nu, tas uz mani tā nespiež. Tajā dzīvoklī esmu ieguldījis, 
nu, vismaz 250 tūkstošus dolāru. Nu, tur man ir kaut kur 400 kvadrātmetru. Saproti? Es 
nekad to nebūtu izdarījis, ja tu... Tu taču atceries, ko tu man teici? Tu teici: „Jā, OK! Es šo 
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lietu ņemu”... Un bez tava padoma es to nebūtu darījis.
Gūtups: Nu jā! Bet redzi... Tur viss strauji izmainījās. Atkal tur bija iniciatīva... Tur taču 

kas bija? Tajā laikā, kad mēs par to... Tad taču bija „zaļā gaisma” visām šīm lietām! Pēc tam 
tur Muciņš iejaucās! Kaut kādu likumprojektu sacerēja... Un, zini, tagad kā nepārvarams 
spēks mūsu likumdevējs. Tu pats saproti, ka tur, velns viņu zina... Nu es atceros, jā, mūsu 
sarunu! Dabiski, tajā momentā šī konjunktūra bija absolūti labvēlīga... Absolūti! Bet te viņi 
izbīdīja caur Senātu šo vienu lietu ar politiska spiediena palīdzību un... Zem tās maskas, 
ka raksta likumu! Vienīgais, ka es dotajā brīdī nezinu, kādā stadijā ir tas likums. Bet neko 
nedzirdu par to. Neko nedzirdu. Nu tāda muļķīga situācija!

G.: Tā īpašniece tur mani tagad sākusi terorizēt. Tevi tas maz interesē... Bet zini, kā? 
Es nomainīju visā stāvā segumu. Protams, blakus kaut kur kaut kas ieplaisāja. Tagad viņa 
mani sākusi terorizēt: „Kāpēc tur tā plaisa tur radusies? Agrāk nebija!” Skatās, fotografē 
māju no ārpuses un rāda man... Atsūta faksu, ka es it kā nepareizu izmēru logu stiklu esmu 
ielicis. Kaut arī viņa nesaprot, ka, ja skatīties no apakšas – cits leņķis arī citādi izskatās! Un 
vienkārši jau sācies tāds pretīgs terors! Un, teiksim... Nu es nezinu! Ja tur... Tas prasītājs arī 
it kā varbūt... Nu tā Nekustamā īpašuma aģentūra. Nu neizmirsti! Es tevi ļoti lūdzu!

Gūtups: Nē, protams! Nē, nē! Es tikai tagad... Kad ar to mūsu likumdevēju, tad nedaudz 
tāda bezspēcība! No viņa nekad nevar saprast, kas tur iznāks. Labi, labi!

G.: Nu jebkurā gadījumā, es gaidīšu no tevis kaut kādas ziņas!
Gūtups: Jā! Labi!
G.: Tā ir ļoti personiska lieta, bet... Ļoti svarīga.
Gūtups: Labi, labi! Kā tik būs, es tev piezvanīšu!
G.: Labi! Paldies!

Ienākošais. Ina Jākobsone – Kastiņam.

J.: Es jums teicu par to papīru! Ka varbūt būtu labāk, ja tas būtu.
K.: Papīrs šodien no rīta būs. Es jums pat varu atnest parādīt kādā brīvā minūtē.
J.: Nē! Es dodos uz zāli! Bet es tikai gribēju, tā teikt... Ja nav, tad nav!
K.: Ir! Nu vienkārši cilvēks bija Daugavpilī... Papīrs būs, jā.
J.: Nu labi!
K.: Nu tad rīt tiksimies tiesas zālē.
J.: Acīmredzot! Jā! Labi!

Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

E.: Es varu jūs patraucēt uz minūtīti pa telefonu tagad?
Š.: Jā, klausos!
E.: Es gribēju pajautāt... Jums var būt viena tāda apelācijas lieta – Iekšlietu ministrijas 

Saimnieciskā nodrošinājuma pārvaldes apelācijas sūdzība par Latgales priekšpilsētas tie-
sas lēmumu. Prasītājs lietā – SIA „Strēlnieks A”.

Š.: Viņa pie manis ir?
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E.: It kā bija teikts, ka pie jums viņa būs! Nu kādu laiku atpakaļ... Kaut kur mēnesi, man 
liekas. Nu, viņa bija it kā iesniegta kaut kur šajās dienās!

Š.: Tur ir apelācijas vai privāta sūdzība?
E.: Apelācijas!
Š.: Nu zini, man vajag apskatīties tagad! Es vizuāli tā pilnīgi neatceros.
E.: Tā it kā ar 5. oktobri ir datēta... Tā sūdzība.
Š.: Vai tā ir pie manis?! Bet bija domāta, ja?
E.: Bija domāta.
Š.: Nu ko tev teikt? Es varu vienkārši apskatīties! Nu tu pēc kāda laika piezvanīsi? Vai 

es tev atzvanīšu?
E.: Jā! Nu es varu pārzvanīt!
Norunā, ka Endijs pārzvanīs Šablovskim pēc divām stundām.

09.12.1999. Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

G.: Nu kā tev iet?
Gūtups: Strādāju! Vēl neesmu ticies! Pasūtīja viņš mani pagājušajā nedēļā. Pamēģināšu 

tikties šonedēļ.
G.: Viņa taču pašlaik nav! Viņa, šķiet, ilgi nebūs! Es nezinu, cik viņš tur dienas...
Gūtups: Kur viņš brauc?
G.: Jā?... Nu, gan atgriezīsies! Ilgi taču nebūs. Es domāju, ka sākšu viņam zvanīt nedēļas 

beigās. Viņš atnāca pie manis uz vārda dienu, zini! Mēs te pasēdējām... Bet tur bija liels 
pūlis. Saproti? Kaut kādu stundu – pusotru viņš te bija. Bet zini, kā? Lielā pūlī taču neko 
ne ar vienu... Nu, lūk, tā!

G.: Es nezinu, ko viņš tur perina!
Gūtups: Nē! Nu es taču izdarīšu, ko apsolīju!
G.: Jā, jā... Nu labi! Okei!

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Nu tagad es runāju ar prokuroru.
Gūtups: Pagaidi! Pa telefonu varbūt nevajag runāt, klau! Varbūt tu vari tad pieskriet 

vai kā?
G.: Nu... Es noteikti atnākšu, jā! Bet tur viena tāda lieta, kura... Nu, labi! Es tad varbūt 

uzreiz arī izstāstīšu!
Gūtups: Cikos tad mēs ar tevi varam sarunāt? Kā tev ar laiku?
G.: Velns! Man vispār šodien ļoti sarežģīti ar laiku. Ja var – uzreiz!
Gūtups: Davai!
G.: Bet to puisi jūs negribējāt redzēt? Ne?
Gūtups: To prokuroru?
G.: Jā!
Gūtups: Nē! Nē.
G.: Skaidrs. Labi.
Gūtups: Davai!
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Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Divos atbrauks! Tu varēsi?
G.: Divos... Nu, lai pagaida mani mazliet!
D.: Tad es viņam teikšu, lai viņš tad atbrauc... Būs tāds Valērijs.
G.: Jā... Lai viņš tad pagaida. Man būs līdzi 30 vienības. Un tās 10 vienības es tev 

pirmdien atdošu. Labi?
G.: Labi, labi! Un tad mēs ar tevi arī...
D.: Jā. Labi!

Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

G.: Man tev ir viens lūgums no pavisam citas operas! Mans draugs, kā tu zini, un part-
neris – Juris Savickis. Un viņš ir viens no „VEF bankas” īpašniekiem. Un tur viens viņa 
draugs, kurš to vada, mazliet ielaidis to banku tādā nelielā pakaļā. Un tagad tur viņiem ir 
mazliet problēmas. Un viņi tās mēģina atrisināt. Un atrisinās! Viņi, vienīgais, baidās – lai 
tu nepaņemtu kaut kādu lietu pret viņiem.

Gūtups: Nu, lai viņš tad atnāk pie manis, pasaka laicīgi un tad... (Smejas.)
G.: Nē! Nu es uzreiz laicīgi saku – varbūt!
Gūtups: Es taču nezinu, vecīt! Lai nebūtu tā, ka atnāk te, zini... Viens ofšors strīdas ar 

otru... Lai nebūtu tā...
G.: Nē, nē, nē! Tur parasti... Tur, piemēram, viens konkrēts prasītājs – kaut kāds ofšors 

pret „VEF banku”, piemēram. Piemēram. Kad viņš var pie tevis atnākt?
Gūtups: Nu, lai viņš man piezvana tavā vārdā, un sarunāsim. Un uzreiz varēsim! 

Nākamajā nedēļā varam, kaut vai.
G.: Pagaidi, pagaidi! Nu... Nākamajā nedēļā pie mums tā Maskava var sanākt...
Gūtups: Nu, lai tad man tad piezvana.
G.: Viņš tev piezvanīs un vienkārši atsauksies uz mani.
Gūtups: Labi, labi! Davai!
G.: Bet varbūt neuzsāc uzreiz kaut ko pret viņu!
Gūtups: Jā! Kas segs manus zaudējumus?
G.: Ko?
Gūtups: Segs zaudējumus? (Smejas.)
G.: Nē! Nu viņš, protams, tad visu to izdarīs.
Gūtups: Labi! Davai!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

G.: Vili, paklau! Es tevi reizēm nesaprotu. Te atnāca divi kadri... Es tā sapratu, ka 
atnāks tikai viens censonis... Atnāca divi kadri un tur kaut ko, divu cilvēku klātbūtnē, 
man kaut ko tādu... Kas tie tādi par šausmīgajiem kadriem?

D.: Nu... Tas ar līko muguru...
G.: Uz viņiem var paļauties, klau?



263

D.: Jā, jā, jā! Tāpēc, ka tas... Tas, kuram tā līkā mugura – tas... Atnāca tie divi 
īpašnieki.

G.: Ja?... Nu tas ar to kupri bija līdzīgs killeram!
D.: Nē, nē, nē!
G.: Ko tu man atsūtīji? Viņi abi, pārkāpjot vispārpieņemtās normas, tā... Divu 

cilvēku klātbūtnē vadīja darbības... Man tas kaut kā pavisam nepatika. Paklau! Kur 
tu pats tagad esi?

D.: Es pats Ženēvā!
G.: Mēs te šovakar sagaidīsim jaunumus: varēs vai nevarēs tajā Uzņēmumu 

reģistrā. Bet, ja nevarēs, tad viņiem vajadzēs sasaukt pašiem visu to spēli. Jāsasauc 
tā sanāksme un jārīkojas. Tur tā! Nu, ap sešiem es jau zināšu.

D.: Jā! bet varbūt palielināt to summu?...
G.: Nē! Nu mēs taču tur visu darām! Nu tikai... Sešos es saņemšu ziņas. Mēs ar tevi 

apspriedām visu, kā tur var būt... Pie kādas summas muti aizvērt un neatvērt...
D.: Tieši tā!
G.: Bet ja man šovakar pateiks, ka nevar, nu tad būs jārīkojas! Tad mūsu vara pār 

to beidzas. Tiesu mēs uzvarējām... Nu es nezinu.
D.: Bet kādas var būt problēmas? Kāpēc to nevarēs?
G.: Nu mēs tur tīri juridiski, redzi! Tā kā tad, kad viņi iesniedza, bija aizliedzošs 

lēmums. Nu tagad tā nav! Bet tajā brīdī it kā varēja uztaisīt! Tā! Tajā brīdī viņi 
varēja uztaisīt tādu ierakstu. Nu, paskatīsimies!

D.: Nu, sliktākajā gadījumā viņiem vajadzēs sasaukt jaunu sanāksmi? 
G.: Nu jā! Nu jā...
D.: Es varu tev pēc sešiem vēl pārzvanīt, ja?
G.: Nu pārzvani, jā. Es būšu, būšu! Jā.
D.: Nu labi! Un es viņus sapratu, ka rīt pusdeviņos viņi...
G.: Nu jā! Mēs tad par to pašu jautājumu arī rīt gribam skaidri un gaiši salikt!... 

Un ja tas cipars kaut kā lielāks... Tad es viņiem to saku...
D.: Es viņiem to jau teicu! Tā būs... Cipars! Ja varēs.
G.: Nu jā, nu jā! Es tikai biju pārsteigts... Es domāju, ka atnāks kāds, kas vienkārši 

kaut ko atnesīs, un viss. Bet te atnāca divi purni un divu cilvēku klātbūtnē kaut ko 
tādu, zini...

D.: Nē, nē! Tur nav nekādu problēmu!
G.: Nu labi, labi... Nu davai!

10.12.1999. Ienākošais. Vilis Dimbiņš – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa pašlaik nav uz vietas.
D.: Varbūt kad viņš būs... Pašlaik es neesmu Rīgā, tādēļ nevaru tikt! Ja jūs varat 

nodot viņam sekojošo no manis... Ka manā rīcībā nonākušas divas kasetes, kurās 
cilvēks apstiprina to, ka attiecīgi citi cilvēki gatavi maksāt zināmu naudas summu par 
viltus liecībām pret premjeru. Un ir nosauktas konkrētas naudas summas, konkrētas 
summas... Ja viņu tas interesē! Šī lieta... Varbūt tad jūs man varat atzvanīt? Varbūt 
tas viņam kaut kā noderēs tagad visā šajā lietā.

E.: Skaidrs. Labi!
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D.: Un ja viņu tas interesē un jūs man atzvanīsiet, tad jums tās atnesīs.
E.: Labi! Paldies!

13.12.1999. Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Kā mums iet?
G.: Nu es domāju, ka tur būs normāli! Zigmunds nesazvanījās? Ne?
D.: Zigmunds ar mani nesazvanījās, bet viņš sazvanījās ar to... Ar to priekšnieku.
G.: Tur, es domāju, viss būs kārtībā. Šodien varēs iesniegt... Es te Zigim jau devu in-

strukcijas, kā rīkoties.
D.: Labi! Es pats būšu trešdien.
G.: Tu zvani no robežas?
D.: Jā! es būšu trešdien divpadsmitos, un tad es pie tevis pēc pusdienām piebraukšu, 

nokārtošu visas naudas lietas!
G.: Labi! Labi, labi... Davai!
D.: Un arī par to jauno lietu. 
G.: Jā! Labi, labi!
D.: Okei!

15.12.1999. Ienākošais. Irēna Viļno – Gūtupam.

I.: Paklau! Par rītdienas lietu...
G.: Nu, nu?
I.: Ir viens moments: saproti, mums ir jāsamaksā kundzītei. Tāpēc, ka tā otra puse par 

to man jau kliedz. Citādi, redzi, ja jūs nesamaksāsiet, tad mēs varam tikai atlikt un atdot 
jautājumu vēlreizējai izskatīšanai. Bet, ja jūs man atnesīsiet kvīti par nodevas nomaksu, 
tad mēs atdosim izskatīšanai pēc būtības.

G.: Darīsim, jā.
I.: Un ar to prasības summu... Jūs te man rakstiet, ka kaut kas ap 40 tūkstošiem latu. 

Ja?
G.: Aha.
I.: Nu tad arī no viņas jums acīmredzot ir jāsamaksā nodeva.
G.: Okei!
I.: Nu tad rīt no rīta paņem līdzi kvīti.
G.: Okei! Labi! 

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklau! Tātad es braucu ciemos...
G.: Jā!
Š.: Paredzēts, ka mani tur pieņems ciemos ap divpadsmitiem. Nu es tad pateicu, 

kas un kā... Es saku: „Es tev sīkāk neko nestāstīšu. Es pateikšu vienkārši...” Es pa-
teicu dažos vārdos, ka tā ir vienkārši slikta uzvedība, kas nekur neder. Viņa pati... 
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Viņa saka: „Es tā... Tikai to, ko lasu...”. Nu teiksim tā... Par šo nomas līgumu viņa 
saka: „Nu tas...”. Pēc viņas viedokļa – nekādos rāmjos neiet vispār! Viņa saka: „Var 
patikt vai var nepatikt, bet ja ir kāds turīgs kreditors, tad es neko nevaru izdarīt.” Tu 
zini, ka tur prasība ir izvirzīta, ja?

G.: Jā!
Š.: Par trīs miljoniem... Un visādas tādas... Es viņai saku: „Tu paņem un palasi...” 

Nosaucu viņai to 1361. Es saku: „Un padomā par to, kā es atnākšu”. Viņa teica tā: 
„Nu principā ir jābūt kaut kādam iesniegumam.” Saproti?

G.: Nu jā! Jā, jā! sapratu!
Š.: Ka jābūt konkrētai atsaucei. Tev neizdevās pēc tā atšifrēt?... Pēc tā – cik vietās 

viņi tur atrodas.
G.: Nu nē! Es piezvanīšu, jā.
Š.: Tu kādam uzdod to izdarīt.
G.: Labi, labi! Es vēl šodien piezvanīšu. Nu rīt tu esi uz vietas?
Š.: Rīt es te ņemos! Man tiesas sēdes... Un jebkurā gadījumā līdz rītvakaram visam 

ir jābūt. Un būtu vēlams, kā es jau teicu... Būtu labi, ja šodien tu pieķertos, lai kaut 
kādā veidā rīt kāds pie manis jau iebrauktu!

G.: Jā, jā! Jā, jā...
Š.: Tad es atbrauktu un sagatavotu... Un teiktu: „Redzi, kur!” Un tad jau varētu 

plānot – kā! Citādi tas mans apmeklējuma plāns – tas nav nekas! Lai no oficiālās 
puses nebūtu kaut kādā tāda, ar ko viņi varētu pēc savas iniciatīvas kaut ko darīt! 
Kaut kāds papīrs. Tu šodien pastrādā šajā virzienā!

G.: Es, Valdi, taisu! Man pašlaik jau šī kopija ir uz galda. Es tūlīt zvanīšu, un 
pateikšu, kas mani apmierina un kas mani neapmierina. Ko tas tur uzrakstījis. Tā ka 
es daru visu, kas nepieciešams...

Š.: Lai būtu konkrēti norādīts, kas ir pārkāpts! Kas pārkāpts... Laika ir maz.
G.: Labi, labi! Es taisu, jā. Es taisu. Tu rīt esi Rīgā, ja?
Š.: Rīt es esmu Rīgā.
G.: Labi, labi! Es taisu.
Š.: Okei!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Nu, beidzās laikam veiksmīgi?
G.: Jā, viss ir kārtībā! Paklau, man rīt no rīta būs tas viens puisis... Kaut kā mums rīt 

jāsatiekas.
D.: Jā! Tu man pasaki kaut kādu laiku!
G.: Jā, jā! Tu vari divpadsmitos būt pie manis?
D.: Kā teiksi! Protams!
G.: Nu, sarunājam divpadsmitos.
D.: Rīt divpadsmitos es būšu, un tad mēs parunāsim par visām tām lietām. Un tad 

nokārtosim...
G.: Jā! Jā, jā, jā...
D.: Labi!
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Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklau! Tad sākumā... Tad man meitenei zvanīt?
G.: Jā! zvani! 
Š.: Tad es zvanu!
G.: Jā, jā...
Š.: Viss paliek tāpat, ja?
G.: Jā! jā, jā. Mēs šodien no rīta vēl sazvanījāmies... Un es domāju, ka jau šodien 

saņemšu šo kopiju. Vai pats vēlākais – rīt no rīta. Un tev nogādāšu.
Š.: Es varu arī rīt būt darbā!
G.: Nu ļoti labi!
Š.: Varbūt. Tāpēc, ka man rīt dažādas sanāksmes... šodien kāds datums?... PIecpadsmi-

tais. Tad runāju uz piektdienu, ja?
G.: Jā!
Š.: Labi. Tad es tev atzvanīšu, ko es sarunāju!
G.: Davai! Vienīgais, es būšu desmitos... Man te paplašinātā Senāta sēde. Un es 

domāju...
Š.: Nu, varam sazvanīties kaut vai vakarā!
G.: Nē! Es domāju, ka ap divpadsmitiem jau varu atgriezties.
Š.: Labi, tad es tev pateikšu.
G.: Man jau vienos... Jā! Vakarā man paziņo, ja! Nu ko padarīsi? Nu, tā arī ir!
Š.: Nē! Nu tur jau... Tur jau par to visu bija tā izdomāts... Tur faktiski ir mazāk nekā 

viņš vispār domāja. Un mēs paskatījāmies, kā – tā pareizi.
G.: Labi, labi! Nu ko tur?... Protams!
Š.: Jā, jā... Tā ka vienu lielo porciju viņš...
G.: (Pārtrauc.) Jā, jā, jā! Protams! Protams, Valdi!
Š.: Ieraudzīsim, paskatīsimies, kā būs tālāk. Tu jau pats zini, ka tas īpaši nav muļķis.
G.: Protams! Nē, nē, nē! Nu ko tur?...
Š.: Ko var, to var! Un ko nevar! Augstāk par vienu vietu neuzleksim. Nav vērts.
G.: Protams! Jā!
Š.: Tā! Tātad es tev visu pateicu, sarunāts! Tad viss tur notiek?
G.: Jā! tad mēs sazvanāmies.
Š.: Okei! Pagaidām.

16.12.1999. Ienākošais. Gints Sinkāns – Gūtupam.

S.: Vai šodien būs minūtīte?
G.: Zini, man šodien izrāva sakni. Tā ka vispār slikti jūtos.
S.: Bet es gribēju teikt, ka mums atnāca papīrs par to, ka „Parekss” pret mums Maskavā 

iesniedzis prasību. 
G.: Jā?
S.: Jā! Un arestēja pat vienā bankā mūsu kontu.
G.: Nu jā, nu!... Pagaidi! Tūlīt es paskatīšos... Labi! Tu vari būt pie manis 12:30, ja?
S.: Jā.
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G.: Davai.
S.: Davai!

Ienākošais. Ivo Kavermanis – Gūtupam.

K.: Es atcerējos, saņemot apsveikumu Ziemassvētkos, ka taisījos zvanīt.
G.: Nu redzi, cik labi. Nu?
K.: Ir viena interesanta lieta, kura saucas „Rīnūži”.
G.: Nu?
K.: Šajā lietā ir kāda dalība vai nav?
G.: Paklau! Nu man negribētos pašlaik pa telefonu!... Zini, man 13:15 jābūt apgabaltiesā. 

Varbūt tad es atnākšu un tev atzvanīšu? Ja?
K.: Nu mums tur ir priekšmets, par ko parunāt?
G.: Nu es taču nezinu! Tur taču to piedāvā!... Bet varbūt sarunāsim tā! Es te vienkārši 

meklēju steidzamu lietu... Man ir jāskrien!
K.: Okei! Labi!
G.: Es tev piezvanīšu!

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Sazvanies ar Armandu Grīnbergu! Un vēlreiz atgādini viņam, lai viņš uzsūta to 
prokuratūru un paši pa saviem kanāliem Uzņēmumu reģistrā saņem liecības par to Lidiju... 
Tu zini, par kādu Lidiju ir runa?

K.: Jā!
G.: Cik vietās viņa par to administratoru... Ja? Es viņam jau vakar teicu, bet vajag 

viņam tagad atkal piezvanīt. Vai nu viņi saviem spēkiem, vai arī...
K.: Caur prokuratūru.
G.: Jā! pamēģini uzreiz!
K.: Jā. Te zvanīja no „Saules bankas”. Tomass ļoti grib ar jums parunāt. 
G.: Kas? Tomass, ja?
K.: Jā. Ja jūs varat piezvanīt, tad piezvaniet.
G.: Nu jā! Es tad atnākšu... Davai! Bet tam tu zvani uzreiz!
K.: Jā! Jā.

17.12.1999. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Nu mēs varam šodien kādu tikšanos?... Vai kā tev?
S.: Es tev, Arni, nevaru pateikt! Vai netaisīšu pēc pusdienām savas valdes sanāksmi. 

Bet, ja tas nenotiks, tad tu vari man piezvanīt kaut kad... To es zināšu kaut kad ap... Nu, 
dienas vidū piezvani man!

G.: Labi! Labi, Jāni! Davai! 
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Ienākošais. Georgijs Skudra – Gūtupam.

S.: Nu kā iet?
G.: Nekas! Strādāju, vecīt!
S.: Paklau! Tev atradīsies kāds laiks?
G.: Nu, jāatrod! Prokurora dēļ taču jāatrod!
S.: Es gribētu tad tagad atnākt pie tevis... Nu tur tā uzzīmēšana no foto!
G.: Davai!
S.: Bet tev tur kaut kāds puisis jau būs? Es taču viņu tur varu...
G.: Kā? Atnāksi ar vecīti?
S.: Nē!
G.: Kas? 
S.: Tagad vēl nē! Es tev izstāstīšu!
G.: Labi! Davai, atnāc! Tad tu atnāksi tagad, ja?
S.: Jā! Nu faktiski pēc 10–15 minūtēm būšu.
G.: Davai, davai!

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Par tās dāmas administratores vietām.
Gūtups: Jā!
G.: Tātad pašlaik viņa tikai trīs vietās! Tās ir „Liepājas zivju konservu rūpnīca”, RAF 

un „Tolaram Fiber”. 
Gūtups: Tātad pēc likuma bija trīs vietās...
G.: Trīs vietās, jā. Bet tur tā! Tajā brīdī, kad viņu nozīmēja – četrpadsmitajā datumā, 

tad viņa jau bija trīs vietās! Bet piecpadsmitajā datumā viņa aizgāja... Pēc tam. Nākamajā 
dienā.

Gūtups: Vai var no turienes dabūt izziņu, ka tad, kad viņu nozīmēja, viņa bija četrās 
vietās?

G.: Es domāju, ka var, jā.
Gūtups: Nu tad to vajadzētu pēc iespējas ātrāk. Ja?
G.: Jā! Labi! Labi.
Gūtups: Zini, nu šodien tur strādā! Šodien strādā... Un es pats savienoju dažus posmus. 

Tad es šodien gaidu jaunumus un tev vēl ziņošu.
G.: Jā! Labi! Paldies.
Gūtups: Jā, paklau! Nu paralēli mums jādomā... Ja tur viss izdosies, mums diezgan 

intensīvi jādomā par to kadru. Tāpēc, ka tad būs tā! Šie procesi būs diezgan tuvu laikā. 
Laikā ļoti tuvu. Tā ka tu tur neatslābinies...

G.: Jā, jā, jā!
Gūtups: Nu man pašlaik nav idejas! Saproti, ja tas būtu tur kaut kur... Bet tas – tur! 

Velns viņu zina.
G.: Bet teiksim, ka šie cilvēki tomēr nepiekrīt braukt?
Gūtups: Zini, jā! Starp citu, man ir variants, kurš tur Finanšu ministrijā... Pie Skudras 

biroja ir Eglītis. Viņš piekrīt!
G.: Tas būtu solīdi.
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Gūtups: Jā! Es vakar parunāju. Pieraksti sev! Viņš sēž Kaķu mājā.
G.: Es pierakstīšu, jā...
Gūtups: Nu tur viss kārtībā! Tur es vakar par visu cieši vienojos. Tā ka tu vari Arnim 

teikt, lai tad... Es arī vēl pieminēšu. Un es vakar Andrejam arī noziņoju! Lai faktiski būtu 
viens pārstāvis! Darīsim tikai...

G.: Nu jā! Tas būtu ļoti labi.
Gūtups: Es arī vakar izdarīju! Bet pašlaik mums intensīvi ir jādomā par to kadru! Ja?
G.: Jā! Tāpēc, ka es domāju tā: ja pat šis kadrs būs Rīgas kadrs, tad mēs varētu savu 

cilvēku iekārtot viņam par palīgu!
Gūtups: Nu labi! Es tad arī domāšu! Bet tur... Saproti, kādam dzelžainam tam cilvēkam 

jābūt, velns parauj!?
G.: Jābūt spēcīgam vecim, jā.
Gūtups: Nu davai! Labi! Tad to uzvārdu pasaki Andrim, lai viņš!... Ja?
G.: Jā, pateikšu!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Es viņiem paziņoju!
G.: Jā, jā...
D.: Nu viņi izslēdza visas iespējamās turbīnas!
G.: Jā! tāpēc, ka, es saku, mēs kaut kādā brīdī varam to nenoturēt. Tāpēc, ka 

bez... Lai viņi paši tad saprot, ka tas ir ļoti nopietni.
D.: Viņi jau to... Es viņus pamatoti nobiedēju. Bet tu vari noturēt vismaz līdz pir-

mdienai?
G.: Nu, līdz pirmdienai jā! Bet lai viņi ķeras klāt un dara... Tāpēc, ka tur mežonīgi! 

Vienkārši mežonīgi!... Tur vietnieks ir vai nu nopirkts, vai sazāļots... Viņš tur skraida 
un kliedz!

D.: Endziņš?
G.: Endziņš, jā!
D.: Endziņš, jā... Endziņš.
G.: Jā! viņš tur skraida un kliedz!... Un tad mēs nolēmām, ka mēs prasīsim 

Šadinovam paskaidrojumus. Tā! Varētu Gulbis... Bet viņiem arī tas uz sirds! Lai 
viņi... Tāpēc, ka tas, zini! Ja tas visu tur ietvers – tas ir gandrīz nepārvarams spēks! 
Lai viņi to ņem vērā! Saproti, ja? (Smejas.)

D.: Tā ir taisnība, ka tik šausmīgi?
G.: Nu, viņš pats pirmdien!... Bet kas ar to tiks galā, saki?! Kas ar to tiks galā? 

Nu, tu pats zini!
D.: Jā, jā!
G.: Jā! Labi! Tā ka lai tie mužiki taisa „de facto”! Lai viņi tur nodarbojas!... 

Vienkārši, lai viņi saprot, ka vienā brīdī... Tikai juridiskiem līdzekļiem visas lietas 
nevar atrisināt!

D.: Nu Gulbis noteikti tagad ir pietaisījis bikses!
G.: Nu! Kaut kas tamlīdzīgs, jā. Davai!
D.: Labi!
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20.12.1999. Izejošais. Gūtups – Skaidrai Lādziņai.

G.: Paklau! Kā tu skaties uz to, ja mēs divdesmit septītajā to pasākumu 
organizēsim?

L.: Divdesmit septītajā?
G.: Nākamajā pirmdienā, jā.
L.: Tu zini, varbūt arī varam!
G.: Tu varētu tad ar meitenēm parunāt! Nu cikos mēs varētu? No diviem, no tri-

jiem?
L.: Nu kaut kad tajā laikā.
G.: Tu varētu ar meitenēm par to parunāt!
L.: Okei! Klausies! Es nezinu, vai tur taisīs kaut kādu balli vai netaisīs tajā 

nedēļā.
G.: Bet pirmdien diez vai! Jums taču... Tu teici, ka kaut kas ir divdesmit trešajā.
L.: Divdesmit otrajā. Divdesmit otrajā mums pašiem! Tu saproti? Bet varbūt, ka 

nākamajā nedēļā būs lielā balle – visai tiesai.
G.: Bet pirmdien taču tā noteikti nebūs!
L.: Es arī domāju, ka nebūs pirmdien!
G.: Jā! tā ka domāju, ka tā! Tāpēc, ka man divdesmit astotajā pašam jāiet pie 

Muciņa... Tā ka pirmdien būtu ļoti normāli!
L.: Labi! Es ar meitenēm parunāšu. Kaut kad pēc pusdienām, ja?
G.: Jā! tad tu man vari atzvanīt, lai es uzreiz ieplānoju!
L.: Pēc pusdienām es tev varbūt atzvanīšu!
G.: Davai!
L.: Vai rīt no rīta!

Izejošais. Gūtups – Armandam Gruntbergam.

Gūtups: Nu, kā tur? Kaut kādi jaunumi tev ir?
G.: Nu, pagaidām nav. Viņš kopš rīta tajā vietā... Un tad pēc pusdienām ies!
Gūtups: Nu jā!...
G.: Tikko kā man būs, es piezvanīšu!
Gūtups: Nu jā... Paklau! Vēl par to kadru! Velns viņu zina... Es nevaru saprast...
G.: Nu, tur nepieciešams dzelzs cilvēks!
Gūtups: Tev nav tāds padomā?
G.: Godīgi sakot, tādos apstākļos es pat nevaru padomāt!
Gūtups: Jā! Bet mēs nevaram... Bet uz vietas tur nav kāda kadra? Pie Viktora?
G.: Nē, nē... Redzi! Mēs taču it kā visu laiku strādājam ar citām metodēm.
Gūtups: Nē, nē! Tas ir tā! Bet... Velns viņu zina, tu saproti... Tāpēc, ka, redzi, ja tur iet 

tajā pozitīvajā gultnē – tad mums šausmīgi steidzami nepieciešams. Saproti? Šausmīgi 
steidzami nepieciešams.

G.: Nu tā arī ir, jā.
Gūtups: Nu labi! Es tad gaidu tavu zvanu!
G.: Jā! un par to... Cik vietās attiecīgajā datumā viņa bija...
Gūtups: Nu it kā tur nepārsniedz!
G.: Nē! Nu... Būs rīt kaut kāda izziņa.
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Gūtups: Aha!
G.: Nu vismaz uz vienu dienu sanāk, ka pārsniedz.
Gūtups: Nu jā! jā, jā...
G.: Tieši tajā dienā, kad pieņemts tiesas lēmums.
Gūtups: Nu jā, nu jā! Tas ir tā, zini!
G.: Nu, tas ir tā...
Gūtups: Jā! nu labi! Es gaidu no tevis jaunumus.

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Mēs sarunājām, ka šodien mēs sazvanīsimies un satiksimies. Bet pagaidām mums 
nav zināms vēl, vai ukraiņi maksāja naudu vai nemaksāja. Tā ka es domāju, ka labāk to 
izdarīt vai nu rīt, vai parīt.

G.: Labi, labi! Es būšu uz vietas!
T.: Es rīt tad jums piezvanīšu.
G.: Davai! Sarunāts! 

Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups: Paklau! Kaut kā gribētu pie tevis atnākt uz tikšanos – papļāpāt.
G.: Es arī gribētu! Kaut kā domāju, ka man pie tevis jāpieskrien.
Gūtups: Tad tu pie manis atnāksi?
G.: Es varētu pie tevis aiziet.
Gūtups: Davai! Runā! Nu varbūt divpadsmitos?
G.: Okei! Es tad ieplānošu un atnākšu!
Gūtups: Davai! Sarunāts!

Izejošais. Endijs – Guntaram Aivaram.

Endijs lūdz pieņemt viņu un pakonsultēt par dažiem procesuāla rakstura jautājumiem.
Aivaram nekas nav pretim, bet pagaidām viņš ir aizņemts. Piedāvā sazvanīties un 

sarunāt laiku vēlāk.
Endijs piezvanīs.

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

G.: Sazvanījies ar to dāmu?
Š.: Jā, sazvanījos! Tur tāda situācija... Aizsūtīju viņai to vecīti... To priekšnieku... To 

eksemplāru. Tagad viņa runāja ar to dāmu tur... Nu, viena teica tā... Viņa teica: „Man vajag 
vairākus eksemplārus”. Tāpēc, ka tomēr... Pēc viņas teiktā sanāk, ka viņa vēlas sasaukt 
sēdi un...

G.: Otru pusi!
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Š.: Otru pusi, jā.
G.: Bet viņa pati tad izskatīs?... Vai...
Š.: Nē, nē! Tur izskatīs! Tur izskatīs. Un viņa orientējoši to nozīmēja uz 5.janvāri. Viņa 

teica, ka pašlaik viņa nevar. Viņi sazvanījās un parunāja. Un teica, ka viņai vajadzīgi tie 
eksemplāri... Kurus atsūtīt... Un tad viņa teica: „Nu es nezinu! Varbūt viņa pati palūgs tiem 
vietējiem, lai iedod eksemplārus”. Bet varbūt vienkārši jāpaziņo, lai ienes!

G.: Bet tā nav taisnība? Man bija tāda informācija, ka it kā tiks izskatīta trīs tiesnešu 
sastāvā. Kaut kas tāds... To viņa tev neteica?

Š.: Nē! Nē... Bet kāpēc var būt tāda informācija? Viņš taču nav nekāds tāds! Viņam 
taču nav nekādas vajadzības! Un viņi arī... Ja tas to izskatīs, teiksim... To iesniegumu... 
Un šajā gadījumā tas iesniedzējs... Viņš atnāk... Un viņš taču nav ne kreditors, nekas! Viņš 
vienkārši ir tas, kas vēro likumiskumu. Viņš iesniedzis šo iesniegumu... Nu varbūt... Es 
nezinu! Tagad vēl ir laiks. Varbūt jāpakonsultējas un jāpaprāto par to, ka iesniegumam 
varbūt var pievienoties arī kreditors! Nu tas būtu tā dīvaini... Bet es tā domāju! Varbūt viņš 
arī var?

G.: Nu tad atkal, zini... Atkal otra puse var kliegt un teikt, ka tas ir pēc cita punkta.
Š.: Cits punkts! Tieši tā! Pilnīgi pareizi, jā. Tāpēc, ka viņš tad teiks, ka „tad jums ir 

jāiesniedz prasība par administratora darbību, kura ir jāizskata tiesā”. Teiksim tā: tiesības 
ir, bet ne šajā gadījumā. Tur ir runa par likumu! Un likumā saskatīt var tieši tas, kas ir sa-
gatavojis šo likumu. Nu, lūk! Un tur acīmredzot ir jāsazvanās, lai ienes tos eksemplārus. 
Varbūt, kad ienesīs šos eksemplārus, kopā ar viņiem var arī iesniegt šos papildinājumus... 
Tos īsos, uz vienas lapas... Kur vēlreiz uzskaitīti papildus konkrēti. Izklāstīti. Es viņai 
jautāju, kā viņa noskaņota un tā... Kā viņa novērtē. Nu, viņa teica, ka viņai tur nekā tāda 
nav... Nu ko tur žēlot vai kā! Nav nekā tamlīdzīga! Bet viņa pašlaik rēķinās ar to, ka... 
Ar mežonīgu spiedienu! Ja tas tad būs, tad... Nu, tur aizies!... Kā ellē. Nu, lūk! Tātad tas 
nozīmē, ka tas viss var notikt tā 5.datuma dēļ... Viņa nolika. Un viņa gaida tos papīrus, 
lai varētu nosūtīt otrai pusei. Nu, tad tur atnāks... Un aizies! Bet kā mēs tur sadomājām... 
Tas nesanāk! Tāpēc, ka, acīmredzami, vienlaikus... Tomēr, izskatās, nevar. Ja viņi un 
pēc savas iniciatīvas to dara, tad viņiem, acīmredzami, tas jādara atbilstoši kaut kādiem 
nosacījumiem. Tas taču arī būs pēc tās tiesas iniciatīvas! Šis notikums taču tāds būs! Bet 
viņiem laikam ir jāievēro procedūra. Jāuzaicina... Tas arī laikam izdotos, ja vienlaikus 
kādam kaut ko piespriestu! Aizliegt viņiem izteikt argumentus. Lūk! Bet tur būs viss, 
kas!... Ja viņi saņems – viņi skries... Uz to pusi! Pie tā vecīša, kura krēsls tagad šūpojas! 
Droši vien! Uz Rīgu. Un tur aizies! Būs sūdzība, ja viņi uzvarēs! Tad viņai būs... Zini, vēl 
kaut kas! Saproti, kā tur viss sanāk?

G.: Tev pašam ir tāds iespaids, ka tā dāma, kurai tu zvanīji, vēl neko konkrētu tur tā 
nevar...

Š.: Viņa?
G.: Jā, jā!
Š.: Nē! Viņi par visu parunāja. Viņa teica, ka viņai ir vajadzīgi šie papīri. Viņa runāja 

ar to... Un viņa saka: „Es taču uz viņu nevaru tieši kliegt un tik skaļi...” Nu, lūk, tā! Tas ir 
viens. Un tad es viņai teicu: „Nu, tad kas tālāk?” Tas mums palika tā, ka es līdz piektajam 
datumam ar viņu sazināšos – kā tur izskatās! Varbūt viņa var kaut ko uzzināt. Lūk, tāda 
situācija.

G.: Labi! Es kaut kā pie tevis šodien vai rīt varētu pieskriet.
Š.: Būtu labi, ja tu varētu pieskriet. Tas būtu pavisam neslikti. Tad mēs kaut ko varētu...
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Sarunā, ka Gūtups piezvanīs Šablovskim pēc divpadsmitiem uz mobilo telefonu un tad 
viņi sarunās, cikos Gūtups pie viņa atnāks.

Izejošais. Gūtups – Armandam Gruntbergam.

Gūtups: Nu, īsumā sakot, šī lieta būs piektajā datumā!
G.: Piektajā, ja?
Gūtups: Jā! un būs turpat! Es nezinu, no kurienes tu ņēmi, ka triju sastāvā?... Nē! Tiks 

izskatīta turpat!
G.: Tā lieta, kas pašlaik tiek virzīta, ja?
Gūtups: Nē... Nu, ko rakstīja tas puisis – izmeklētājs!
G.: Nu jā, jā! Tas ir – jā! nē! Tā, kas triju sastāvā – tā saistīta ar to, ko viņa sasauc! Viņa 

sasauc par to arestu... Par to kratīšanu! 
Gūtups: Ā!... Jā, jā, jā! Īsumā sakot, 5.janvārī... Nu, vienīgais, kas tur pašlaik visus 

mulsina – sabiedriskā rezonanse. Nekādu citu faktoru nav. Dabiski, aicinās... Tā kā tas... 
Aicinās tos arī. Lai tur nebūtu tā... Vienīgais – rezonanse! Lūk... Jāpadomā, ko mēs tur 
varam izdarīt. Lūk, kas dara raizes! Un es vakar runāju ar tavu priekšnieku par to kadru... 
Redzi, visu to apgrūtina Daugavpils, velns! Nu viņš... Mēs palikām pie tā, ka viņš tomēr 
zvanīs tam Viktoram... Krolam.

G.: Jā. Nu šodien mēs ar viņu tiekamies.
Gūtups: Tā ka zini... Tāpēc, ka, redzi, tur viss ir jāpasaka uz priekšu, kā ir jādara!
G.: Jā...
Gūtups: Nu, kas attiecas uz lietu – es tur pieķēros. Bet kas attiecas uz iekšējām 

organizācijas... tur visi zina, kā tur. Nu, lūk! Tā ka piektajā! Tur mums vēl ir laiks.
G.: Skaidrs. Jā.
Gūtups: Ā, jā! Un vajadzīgi kaut kādi šī iesnieguma eksemplāri! Varbūt tu vari tam 

puisim piezvanīt, lai viņš ienes tiesā. Nu lai ienes kādus divus trīs eksemplārus. Ja?
G.: Jā. Un tas tai? Tai...
Gūtups: Ar burtu „C”!
G.: Tai, ja?
Gūtups: Aha, aha...
G.: Viņa pati to paprasīja?
Gūtups: Jā! nu viņa tā... Nu, mēs tur caur!...
G.: Jā, sapratu. Labi!
Gūtups: Davai! Ja kas, sazvanīsimies. Ā!... Paklau, Armand! Tur pārskaitīta tā nauda?
G.: Nu jābūt! Es devu rīkojumu pirms kādām trīs dienām. Es pārbaudīšu!
Gūtups: Nu vienkārši pārbaudi!
G.: Pārbaudīšu, jā. labi! Paldies!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Atskrēja tā pretējā puse ar notāra Rodes parakstītu lēmumu, kurš atceļ mūsu 
lēmumu. Jau zini?

G.: Nu man nupat zvanīja tas zināmais cilvēks.
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D.: Ā!... Kāda vispār var būt mūsu rīcība? Kā mēs varam kaut ko?...
G.: Nu kas cits mums paliek, Vili? Mēs varam tikai tiesā!
D.: Tiesā, ja?
G.: Tiesā, jā. Tikai tiesā. Viņš kaut kur aizbrauca!... Atstāja savā vietā...
D.: Un Endziņš to akceptēja, ja?
G.: Aha...
D.: Un mēs varam atkal tikai tiesā apstrīdēt šo notāru?...
G.: Nu jā! Nu jā... Tas taču, saproti pats.
D.: Nu tas uzreiz ir šausmīgs laiks, ja?
G.: Protams!
D.: Tas jāiesniedz apgabaltiesā?
G.: Man šķiet, ka rajona. Bet es vēl varu pārbaudīt. Bet tas ir laiks, protams!
D.: Vismaz mēnesis vai vairāk?
G.: Nu protams!
D.: Nu, tas Gulbis ir jocīgs cilvēks!
G.: Nu jocīgs, jā. Bet viņš, redzi, kādā brīdī saskaitīja, ka viņš to ir akceptējis, to 

reģistrāciju... Un tālāk... Tāpēc viņš sāka nervozēt... Nu tur tā, Vili! Nu, ko padarīsi?
D.: Nu labi!
G.: Jā, davai!

Ienākošais. Armands Gruntbergs – Alliņam.

A.: Nu man bija tāda doma... Un priekšnieks atbalstīja! To, ka tagad to, kas tiks iesn-
iegts tiesā, ir jāaizsūta arī uz Advokātu padomi. Tā kā viņa – advokāte.

G.: Aha! Vai tad prokurors to var izdarīt?
A.: Jā! Un vēl var pielikt plusu!... Mums te kolēģei bija problēmas – aicināja uz Pado-

mi... saistībā ar to, ka viņš ir Šķēles padomnieks. Tur ir jāpaskatās likums „Par korupcijas 
novēršanu”. Ka tur arī noteikts... Uz viņu tas arī attiecas.

G.: Ak tā, ja?
A.: Kā padomnieku.
G.: Sapratu, jā. Nu jā! Jāpasaka šefam, ka tā tikšanās notika, Daugavpilī pie tā puiša. 

Un ka viņš tur... Un ka tur šis dokuments pieņemts attiecīgajā institūcijā. Tā ka oficiāli viss 
tas ir noticis!

A.: Jā!
G.: Viņš zinās, par ko runa.
A.: Aha!
G.: Zini, kur ir lieta? Man gribētos ar tevi vēlreiz pakonsultēties... Iespējams! Nu es 

nedodu ne 5%... Bet iespējams, ka tur var notikt kaut kāds izlīgums ar „Stalkeru” un... Nu, 
mums patiktu, ja mēs varētu iziet no šīs lietas! Lai gan mēs nedomājam pat pārāk, tā teikt... 
Mums šķiet, ka mums šī pozīcija pašlaik ir, un, teiksim, mēs negribētu ar apkaunojošiem 
nosacījumiem!... Bet... Es atgādināšu, ka mums tur ir trīs aizdevuma līgumi! Un katra 
nodrošināšanā ir ieķīlāts nekustamais īpašums, pamatlīdzekļi, debitori un produkcijas 
pārpalikumi. Tas nozīmē, katrā! Un ja mēs pēkšņi te ar viņiem vienojamies! Kā no jūsu 
viedokļa izskatītos, ja mēs uztaisītu divus līgumus. Viens līgums būtu cesijas līgums, kurā 
mēs cedējam savas prasības pret „Tolaram”... Un jautājums ir, kādā apmērā un kā tas viss 
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labāk izskatītos. Un cedējam arī prasības pret divām ķīlām – debitoriem un produkcijas 
pārpalikumu. Un viens cits darījums – par nekustamo īpašumu un par pamatlīdzekļiem, kuri 
pēc būtības ietilpst šajā nekustamajā īpašumā! Tas ir par piederumiem – par aprīkojumu. 
Kāpēc tā? Tāpēc, ka... Nu, viņi nespēj visu uzreiz samaksāt. Tas ir skaidrs! Bet skaidrs 
ir arī tas, ka tomēr šo nekustamo īpašumu ar šo aprīkojumu... Nu, viņi nekur neaizvedīs! 
Tas tomēr ir uz vietas... Un tā faktiski... ņemot vērā, ka mēs varam noslēgt ar viņiem šādu 
nodomu līgumu, kurā mēs vienojamies, ka viņu īpašumā šis objekts pāriet tikai tad, kad 
tiek samaksāta visa šī summa... Nu it kā tāda pārāk liela riska no šīs perspektīvas nebūs! 
Protams, risks ir, ņemot vērā, kāda vispār ir viņu pieeja biznesam. Bet pieņemsim, ka tā 
būs normāla šajā gadījumā. Savukārt ja mēs viņiem atdosim šos produkcijas pārpalikumus 
un debitorus, mēs gribētu, lai viņi uzreiz mums par to maksātu! Tāpēc, ka, redzi! Tur mēs 
nekādi nevaram apdrošināties pret to, ka viņi tos paņems, kaut kur iegrūdīs un nesamaksās 
mums! Un mums vairs nekas nepaliks! Tādēļ ir divi tādi darījumi. Viena – cesija, kur viņi 
maksā uzreiz. Un otra... Pagaidām pašlaik vēl nav notikusi kreditoru sanāksme un nav 
lēmuma par maksātnespēju – līgums par nodomiem pirkt – pārdot nekustamo īpašumu un 
aprīkojumu. Nu, no tādas pieejas. Protams, mēs gribētu... Teiksim, ja mēs tik tālu ar viņiem 
aizejam... Viņi sagatavo savus priekšlikumus...Mēs, protams, gribētu to visu darīt caur 
jums. Nu, es vienkārši izstāstītu, kā tas viss var izskatīties un varbūt jums ir iespēja par to 
padomāt – kādi tur būs iespējamie riski un pret ko ir jānodrošinās.

A.: Jā.
G.: Un es paredzu, ka rīt es varēšu atsūtīt kaut kādus dokumentus.
A.: Jā! labi!
G.: Labi, Alvi!
A.: Jā! Bet tā vēstule, es domāju, tur nepieciešama! Jāpaskatās uz to Likumu par ko-

rupciju.
G.: Jā! okei!

Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

G.: Man ir viens tāds jautājums! Es šodien biju pie Kamaldiņa un viņš parunāja par to 
Milleru. Un tu it kā solīji organizēt tur to tikšanos.

Gūtups: Jā!
G.: Viņš tagad aizbrauca tur, kur tu apsolīji organizēt to tikšanos. Bet tā problēma skar 

ne tikai viņu! Vēl pāris cilvēkus šeit.
Gūtups: Nu?
G.: Vai mēs nevarētu pēc iespējas drīzāk organizēt, lai vismaz līdz jaunajam gadam viss 

būtu skaidrs?
Gūtups: Nu, nākamajā nedēļā! Tur taču nav tik vienkārši. Tu taču nezini, cik aizņemts 

ir tas...
G.: Nu, es iedomājos! Nē! Nu, Lainis uzņemas kaut ko organizēt!
Gūtups: Jā! labi, labi! Nu, mēs it kā ar Laini tur parunājām. Man tikai vajag... Ja tu 

varētu man tagad iedot visus tos likuma punktus... Es taču to likumdošanu nezinu, kas tur...
Lai es varētu pats visu izlasīt. 

G.: Nē! Nu, te likums vai kas... Noteikumi par to pieeju. Protams, es tev varu viņus 
atrast!
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Gūtups: Nu, atrodi!
G.: Bet jautājums ir, ka man vienkārši guļ uz galda... Pašlaik man ir jāraksta rīkojums 

– atbrīvot viņus visus no dienesta! Laika vairs nav!
Gūtups: Jā, jā... Es sapratu, jā! Bet tu man nevari tad tos noteikumus?... Man to nav.
G.: Es tev varu tos atrast! Es tev rīt no rīta atsūtīšu!
Gūtups: Davai! Sarunājam!

Ienākošais. Armands Gruntbergs – jautā Alliņu.

Endijs saka, ka viņa pašlaik nav uz vietas.
Gruntbergs saka, ka tūlīt pa faksu Alliņam nosūtīs vienu dokumentu uz AS „Stalkers” 

veidlapas. Lūdz viņam šo dokumentu nodot.
Endijs nodos.

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Paklau! Es gribētu kaut kā pie tevis... Es nevaru rīt kaut kā uz brīdi ieskriet?
D.: Nu, tu vari ieskriet, jā!
G.: Man tur piecas minūtes, zini... Par to Daugavpils tēmu es gribēju mazliet parunāt. 

Nu Rēzekne, Rēzekne!
D.: Bet tur... Es vakar zvanīju – viņa nebija darbā! Un viņa man teica, ka kad viņa 

parādīsies, man piezvanīs. Bet nezvanīja.
G.: Zini, būtu labi, ja tu tur piezvanītu.
D.: Varbūt viņa aizmirsa. Bet vakar man nepiezvanīja... Viņa teica, ka viņa kaut kādā 

Rēzeknes augstskolas eksaminācijas komisijā.
G.: Zini, būtu labi, ja tu viņai piezvanītu! Pateikt, ka tev arī ir tāda kļauza!... Nu, tā kā 

tur, zini...
D.: Tur jau kaut kas pateikts?
G.: Nu bija tur manā vārdā viens puisis! Viņas kolēģis. Un parunāja. Bet tu taču to vari 

arī nezināt?
D.: Nē, nē, nē! Mani interesē tikai tas, ar ko viņš runāja?
G.: Nu ar to pašu!
D.: Ā! Labi. Es tūlīt piezvanīšu, jā.
G.: Nu labi. Es tad tev varbūt rīt kaut kā varu uzzvanīt?
D.: Jā! Labi.

22.12.1999. Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Paklau! Es tevi varu rīt dienas pirmajā pusē satikt uz piecām minūtēm? Vai arī 
šodien pēc četriem?

V.: Nu šodien gan nē. Tāpēc, ka mums tajā Palātā ir eglīte. Palāta un Senāts taisa kopīgu 
eglīti. Klau! Zini, ko es tev gribēju teikt par to, ko mēs aizsūtījām uz Latgales apgabaltiesu? 
Sakarā ar to „Fiber”...
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G.: Nu, nu, nu?
V.: Ar to kundzīti! Labi, ka tā otrā puse neskopojās. Viņi nesāka skaitīt!
G.: Jā, jā!...
V.: Viņi samaksāja 40 tūkstošus...
G.: Par to mūsu lielais priekšnieks tajā reizē teica.
V.: Jā! Bet, draudziņ... jums taču pēc likuma par trim gadiem ir jāsaskaita. Un tie ir 300 

tūkstoši. Un jums kundzītei ir jāsamaksā 2 tūkstoši 20!
G.: Nu, piemaksāsim!
V.: Nu, izņemot to, ko jūs tur samaksājāt... To starpību! 600... Cik tur? Bet jūs to izda-

riet līdz tam, kā sāks izskatīt! Citādi viņiem atkal ir iemesls atstāt bez virzības.
G.: Jā, jā, meitenīt! Alliņš piemaksās.
Sarunā, ka rīt ap astoņiem no rīta Gūtups aizbrauks pie Viļno.

23.12.1999. Izejošais. Gūtups – Mārītei Kallapai.

Gūtups apsveic ar gaidāmajiem Ziemassvētkiem. Aicina atzīmēt tos pirmdien.
Kallapa pateicas par ielūgumu. Saka, ka Lādziņa viņu par to jau informēja.
Kallapa nodod klausuli Lādziņai, kura arī grib parunāt ar Gūtupu par tikšanās 

vietu pirmdien.

Gūtups – ar Skaidru Lādziņu.

L.: Arni, paklau! Vai tad mēs varam tur iet? Mums taču par to jāskata lieta!
G.: Par ko? 
L.: Par to māju!
G.: Nu, iesim uz citu vietu. Man vienalga.
L.: Paklau! Varbūt tad tiešām nevajag? Tu tur vēl neko neesi pasūtījis?
G.: Nē!
L.: Tad izdomāsim kaut ko citā vietā. Tu zini, lai nesanāk nesmuki.
G.: Nē! Tur taču nav nekāda tieša sakara! Tu taču saproti!
L.: It kā tieša sakara nav, bet saproti... Velns viņu zina!
G.: Jā, jā! Kas neievēro tur...
L.: Tu zini ko? Mēs vēl apspriedīsim! Tu pagaidām neko nepasūti! Mēs tev 

pārzvanīsim vēlāk!
G.: Nu davai! Man taču vienalga. Kur mēs varam, tur arī iesim. Davai!

Ienākošais. Mārīte Kallapa – Gūtupam.

Kallapa saka, ka viņas ar Lādziņu apsprieda jautājumu par pirmdienas tikšanās 
vietu. Nolēma atstāt pirmo variantu. Tikšanās laiks paliek iepriekšējais – 15:00.

Gūtups lūdz pabrīdināt arī Vandu. Viņš pats viņai arī zvanīs.
Gūtups saka, ka gribētu ar Kallapu vēlreiz parunāt divatā, bet ne pirmdien, bet 

kādā citā dienā līdz jaunajam gadam. 
Kallapa ir ar mieru.
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Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

G.: Es tev to neesmu sūtījis... Bet es šodien biju pie ģenerālā, un kopā mēs parunājām 
par to lietu! Palika tā: pamēģinās sagatavot, vēstuli Saeimai, ka vajadzīgi labojumi. Kuros 
izdarīs tādu mazu, kā saka, šķirbu, ka SAB direktoram vai ģenerālprokuroram būs tiesības 
īpašos gadījumos, izvērtējot dzēstas tiesības, skatīt tās atsevišķi.

Gūtups: Jā! Tu kaut ko teici arī par manu interesi?
G.: Nē!
Gūtups: Aha! Nu labi!
G.: Es saprotu, par ko tu runā! Principā uz šodienu jau ar Laini sarunāts. Tas Valentīns 

uzrakstīs vēstuli. Kamēr tas tad pie viņa būs atlikts līdz tam laikam, kamēr šis atbilstošais 
likums neizies caur Saeimu. Un uz to sankcijas neattieksies.

Gūtups: Jā! Nu, ļoti labi! Davai! Vienkārši super! Paldies tev!

Ienākošais. Inta Avakuma – Gūtupam.

A.: Es gribēju vienu klientu iedot...
G.: Nu? Kas tas ir?
A.: Un otrā puse tur ir Platacis.
G.: Ja? 
A.: Jā! tas ir „Kvadrāts”. Tas „Kvadrāts” ar savu reorganizāciju!!
G.: Riebīga lieta, vai ne?
A.: Nu, tur visāda vārīšanās. Es pārāk lielas juridiskas problēmas nesaskatu. Bet tur ir 

nepieciešams atbilstošs pretinieks.
G.: Jā... Nu davai lai atnāk otrdien!
A.: Otrdien cikos?
G.: Nu kādos desmitos varam, ja?
A.: Jā! Es domāju, ka viņi varēs.
G.: Tas ir divdesmit astotajā 10:00. Bet kas tur atnāks?
A.: Tāds Martiņenko. Sarunāts! Labi!

24.12.1999. Izejošais. Gūtups – Aivai Kožkinai.

Gūtups ziņo, ka saņēmis apsveikumu Ziemassvētkos. Pateicas.
Kožkina arī saņēmusi viņa apsveikumu. Jautā Gūtupam, kur viņš taisās atzīmēt 

Ziemassvētkus un Jauno gadu, vai neplāno braukt pie ģimenes.
Gūtups atbild, ka svētkos plāno būt mājās. Nekur nebrauks. Saka, ka jaungada pusnaktī 

izies varbūt pie Brīvības pieminekļa.
Kožkina interesējas, kā iet viņa dēlam. Viņa dzirdējusi, ka viņš taisa lielu veikalu.
Gūtups saka, ka katru dienu ar viņu tiekas. Stāsta, ka puisim daudz enerģijas, strādā kā 

traks.
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Ienākošais. Māris Gullis – Gūtupam.

G.: Mums te interesanta lieta ar tiem „Rīnūžiem”! Tāpēc, ka mēs taču faktiski ļoti 
gribētu visu tur ieturēt likuma rāmjos un tā!... Bet mums bieži... Tāpat manu uzvārdu iz-
manto... Nevarētu mēs šodien satikties un paskatīties varbūt jūsu viedokli?

Gūtups: Bet kas tur tāds? ... Man tikai Agris zvanīja! Tur kaut kas...
G.: Nē! Nu tur tagad kaut kāds tiesas lēmums! Un mēs ar Endziņu domājam, kā to var 

izpildīt! Un mēs vienkārši varbūt ar jums varam parunāt...
Gūtups: Tas ir kaut kas no Centra reģiona?
G.: Tas ir Centra reģions, jā.
Gūtups: Bet, paklau, Māri! Man nav nekāda saka ar šo Centru. Es nezinu, kas kaut ko 

tādu inspirēja. Saproti?
G.: Nē, nē! Es nedomāju par to, ka tur... Bet vienkārši, kāda, teiksim, jūsu pozīcija!...
Gūtups: Jā, jā! Paklau! Man ir šāds priekšlikums!... Jūs tur pašlaik darbā, ja?
G.: Jā.
Gūtups: Zini, vai nevaram sarunāt tā? Tā kā šodien ir divdesmit ceturtais... Man te 

visādi plāni... Ka atnāks tūlīt Zigmunds Kastiņš! Viņš tūlīt piezvanīs un vienosies.
G.: Labi!
Gūtups: Viņš tad pilnīgi manā vārdā... Un viss. Ja?
G.: Labi!
Gūtups: Paldies! Es tūlīt... Un viņš tev atzvanīs!
G.: Paldies.

Izejošais. Kastiņš – Mārim Gullim.

Sarunā tikšanos. Kastiņš atnāks uz Reģistru 11:30.

Ienākošais. Mareks Sedziņš – Gūtupam.

S.: Gribēju parunāt par tādu lietu! Grigulis, tas atlaistais... Viņš uzrakstīja iesniegumu, 
lai es viņu iepazīstinu ar dienesta izmeklēšanas lietu! Es iepazinos... Tur mazliet pastudēju 
likumu... Nu kā jādod atbildes! Tur tā atbilde it kā 15 dienu laikā ir jādod. Tagad es viņam 
aizsūtīju atpakaļ, jo viņš savā iesniegumā nav norādījis adresi...

G.: Vienu minūtīti, ministra kungs! Man otrais telefons... Es tūlīt!... (Runā pa mobilo 
telefonu.) ...Es uzmanīgi klausos.

S.: Tātad viņš uzrakstīja iesniegumu, ka viņš grib iepazīties ar dienesta izmeklēšanas 
rezultātiem. Es izpētīju, kā izskatās viss iesniegums un paskatījos normas... Tas nozīmē, 
ka 15 dienu laikā ir jādod atbilde. Šīs 15 dienas es, dabiski, ievilku. Tagad ir 15. diena... 
Viņš iesniedza otro iesniegumu. Bet likums paredz, ka iesniegumā ir jānorāda adrese. Tā 
ka šodien es viņam atdevu atpakaļ, jo... Nu nav adreses! Es nezinu, kur viņam sūtīt! Nu 
viss ir likuma rāmjos! Bet sāku domāt... Kā labāk no taktiskās puses: man stiept vai labāk 
atdot viņam to dienesta izmeklēšanas slēdzienu?

G.: Labāk stiept! Tāpēc, ka par to, ko jūs man lūdzāt – es izdarīju. Vairāk neko pa tele-
fonu es negribu...
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S.: Jā! Jā, jā!
G.: Un labāk pastiept.
S.: Ā!... Es jau pastiepu 15 dienas... Es viņam vienkārši nedevu! Tagad viņš uzrakstīja 

iesniegumu... Es jau pirmajā reizē ievēroju, ka nav tās adreses! Iesniegumā nav adreses... 
Lai cilvēks norāda adresi!

G.: Nu, varbūt tad ir jāuztaisa kaut kāda izziņa? Tā kā nebija adreses, tad nebija, uz 
kurieni sūtīt. Varbūt sekretāre tad...

S.: Nu kā! Un tagad jau, kad viņš iesniegs ar adresi – atkal 15 dienas!
G.: Jā! Un tur uz to brīdi sagatavoti. Tur – vienā vietā.
S.: Skaidrs! Labi!
G.: Labi!
Apsveic viens otru ar Ziemassvētkiem.

29.12.1999. Izejošais. Gūtups – Irēnai Garai.

Gūtups: Tu zini, es vakar visu dienu tev zvanīju. Bet tu laikam biji šausmīgi aizņemta 
procesā...

G.: Nu tur viss kas bija!
Gūtups: Tu zini, kas? Es janvārī braukšu pie tevis! Tu zini, man te gada beigās kā 

nenormāli, zini!...
G.: Nu tā arī ir! Man arī šodien nāk...
Gūtups: Zini, visādi ČP un tā...
G.: Pat ČP, ja?!
Gūtups: Nē! Nu ne tādi ļoti! Bet viss kas tāds –”palīgā”!... Un līdz gada beigām visi 

grib visu izdarīt... Tu zini, es tā padomāšu! Kaut kad janvāra pirmajā pusē es uzzvanīšu tev 
– pēc svētkiem. Ja?

G.: Labi!
Gūtups: Bet tu neapvainojies! Es tev pats apsolīju, zini...
G.: Nē, nē, nē! 
Gūtups: Sarunāts, ja?
G.: Jā! es taču visu saprotu!
Gūtups: Vēlreiz – laimīgu jauno gadu!
G.: Tev arī!

Izejošais. Gūtups – Zigmundam Gentam.

Gūtups: Tu zini, es gribētu pieskriet pie tevis!... Padzert kafiju un papļāpāt.
G.:Labi! Labi. Cikos?
Gūtups: Kā mēs sarunāsim! Es varu pie tevis būt ap vienpadsmitiem... kā tev ar laiku?
G.: Es domāju, ka var! Mūs desmitos Mārtiņš aicina... Parunāt tur kopā. Bet pēc tam 

man nekā tāda...
Gūtups: Nu, cik jūs tur esat? Pa stundu jau...
G.: Es domāju, ka ilgi tur nevar būt. Tur par tiem uzvārdiem: „Siskins” un „Šiškins”... 

Kur bija tie...
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Gūtups: Ā! ... Nu jā, nu jā!
G.: Tie noraida, zini... Raksta tur „h”. Nu tad, ja Bušujevs, tad nu Bushujevs. (Smejas.) 

Tad atkal apvainosies! Es tādu piemēru izvirzīju! (Smejas.)
Gūtups: Labi! Tad es ap vienpadsmitiem būšu pie tevis! Davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – ar Kastiņu.

Š.: Paklau! Es zvanīju Arnim. Viņš teica, lai es tev piezvanītu. Vai nav pierakstīts kaut 
kur viņa dēla Viktora mobilais?

K.: Tūlīt paskatīšos...
Š.: Paldies!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Kastiņam.

D.: Vienos būs tas izpildraksts!
K.: Nu, tomēr ir jāuzbrauc! Jāiet pie tiesas izpildītājiem, lai prasītu sākumā labprātīgi 

izpildīt.
D.: Jā! varbūt tad to izpildrakstu es tev nogādāšu?
K.: Nu negribētos! Negribētos. Mums ar šiem tiesu izpildītājiem nav pārāk labas 

attiecības. Mēs te vienā lietā esam pret viņiem. Pašiem ir jāiet. Mums bija viens skaļš 
skandāls par vairākiem miljoniem dolāru.

D.: Jā... Nopietni. Vai bija iemesls skandalēties?
K.: Jā... Diemžēl.
D.: Tu tomēr uzskati, ka pašiem ir jāiet?
K.: Vajag pašiem. Lai viņu tur mierīgi strādā. Nu viņi sākumā piedāvās izpildīt 

brīvprātīgi! Desmit dienu laikā. Tad Gulbis viņiem dos kaut kādu atbildi. Lai Gulbis jus-
tu!... Man šķiet, ka viņš tomēr šajā situācijā mazliet raustās! Tāpēc, ka tad, kad es viņam 
piezvanīju, viņš pēkšņi, kā reveransā, atzvanīja man un teica, ka viss tur jau piereģistrēts!

D.: Nu, piereģistrēts! Bet tur taču tas iepriekšējais lēmums atsaukts!
K.: Nu jā! Tur tik viltīgi! Jebkurā gadījumā, ja kas, tad jūs varat uzskatīt, ka jūsu valde 

un padome ir likumīgi. Nu tā! Iziet... Ja jums kāds par kaut ko jautā... Kādās attiecībās ar 
pretējo pusi. Tāpēc, ka... Nu, tas viss ir strīdīgi.

D.: Jā, labi! Par to skaidrs. Par to maksātnespēju pašlaik... Tu nezini, kad varētu būt 
tiesa?

K.: Nu nezinu. Vēl lieta nav nodota tiesnesei.
D.: Tu to nepakontrolēsi?
K.: Jā, jā! Es kontrolēju katru dienu. Un mums vēl ir jāraksta sūdzība par šo izpildītāja 

lēmumu! Mēneša laikā no pieņemšanas dienas ir jāiesniedz.
D.: Mēs arī to varam apstrīdēt mēneša laikā?
K.: Jā, varam. To tikai nesen pieņēma! Kaut kādā datumā... Domāju, ka jaunajā gadā 

mēs uzreiz varētu pamazītiņām sākt mētāt kauliņu!
D.: Labi... Labi! Skaidrs! Paldies! 
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Ienākošais. Gints Sinkāns – Gūtupam.

S.: Vai ir minūtīte?
G.: Paklau...
S.: Ja nav, tad nav!
G.: Kā tev gāja?
S.: Es vienkārši gribēju teikt, ka viss ir kārtībā! Ka mēs sākām kontrolēt procesu! Un 

ka varbūt mēs pat varēsim savā labā izmantot to, ja pēkšņi mums te neizdosies ar to spēka 
esamību.

G.: Aha... Paklau! Tu saņēmi no turienes kaut kādu papīru?
S.: Nē, nekādu papīru es neesmu saņēmis! Bet sāka notikt tā, kā mēs gribējām. Un 

pagaidām mēs palūdzām atlikt. Atlika līdz 12.janvārim. Un pašlaik jau saskaņojam... Teik-
sim, ar tiesu saskaņojam savas darbības.

G.: Aha, aha! Ļoti labi! Ļoti labi!
S.: Man ir ideja, ka, ja pēkšņi mums te Rīgā ies kā pa diedziņu... Ka mēs tur viņus pi-

eturam un tad izskatām pēc būtības. Tā kā viņi tur iesniedza.
G.: Nu vai tu saņēmi visus tos viņiem iesniegtos papīrus? Vai arī tev tie jau bija, Gint?
S.: Tur jau nebija nekā īpaša!
G.: Bet kā tur attieksme? Likās, ka bija normāla?
S.: Nu attieksme tāda... Ka viņi tur paši lidoja, bet mēs paņēmām spēcīgus advokātus. 

Un ka viņi teica, ka ja mums nekādas tādas pretprasības nav, tad tas nav nopietni. Un at-
tieksme tāda! Ka parasti taču par to nerunā! Ja? ... Ja viņi tur visu nokārtotu! Bet tagad tā, 
ka mēs pārtveram to iniciatīvu. Viņš saka: „Sakiet, kā jums vajag”.

G.: Skaidrs! Nu vienkārši super, klau!
S.: Uz jauno gadu tā!... Nu, uzlabojās garastāvoklis. Tā ka, teiksim, mums pat šis 

process vairs nav tik traģisks... Varam uzvarēt! Uzvarēsim – uzvarēsim, neuzvarēsim – 
neuzvarēsim!

G.: Jā... Labi, labi! Nu man šis ir kaut kādā mērā principa jautājums! Tu saproti? (Sme-
jas.)

S.: Nu jā! Man arī!
G.: Mani „vecais” tracina un visu dara!... Parazīts!
S.: Nu jā. Tādas cūcības taisa... Viņam tur saplānotas lielas cūcības! Tā ka, teiksim... 

Tagad es saku: „Jūs tur mazliet drošāk!” Tāpēc, ka tagad viņi no turienes jau nevar atpakaļ 
izlīst! Viņi paši iesnieguši prasību!

G.: Okei! Davai!
S.: Tur jau kaut kad pēc Jaunā gada... Kad tur vajadzēs to kustināt.
G.: Labi, labi! Jā!
S.: Bet manis agrāk nebūs... Ā! Nu, divpadsmitajā man tā tiesa! Tad būšu trīspadsmitajā 

vai četrpadsmitajā... Jau pēc tā. Ja?
G.: Labi! Davai! Paldies, Gint!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Es gribu rīt ienest tos argumentus kā tādus.
G.: Jā! paklau...
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D.: Es tikai nevaru no rīta! Es tikai, sākot pēc pusdienām...
G.: Nu ap divpadsmitiem?
D.: Es domāju, ap divpadsmitiem būs okei!
G.: Davai!
D.: Pie manis ir piecas vienības!
G.: Labi, labi!
D.: Un tad parunāsim, kā tur tālāk. Labi! Tad es rīt divpadsmitos!
G.: Labi!

30.12.1999. Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

G.: Pēdējā darba diena šajā gadsimtā! Tā kā mēs savācamies uz eglīti plkst. div-
padsmitos, tad es nevaru solīties, ka tev šodien vēlāk piezvanīšu.

Gūtups: Jums darbā vēl eglīte, Paša?
G.: Nu jā! tāda kopāsanākšana.
Gūtups: Ā! Tu zini, es vakar biju... Aizvakar biju pie lielā priekšnieka!
G.: Jā!
Gūtups: Par to pašu jautājumu! Vispār normāli parunājām. It kā visas attiecības 

noskaidrojām. Un tāpēc man atkrita nepieciešamība, zini...
G.: Nu skaidrs! Es tā arī sapratu, ka atrisināsies.
Gūtups: Nu jā! Bet viņš man tā arī pateica... Nu aprobežoties ar šīs lietas 

izskatīšanu! Un viņš saka, ka viņam ir jāparunā ar tevi. Nu tā! Lai tu zinātu. Ka mēs 
tur tā normāli parunājām... Tas bija tik maz...

G.: Nu viņš nomierinājās pašlaik ar visiem tiem Saeimas... Tiem papīriem. Nu ko 
teikt? Nu tāds vecais gads! Zini, visādi gājis. Es gribu tev novēlēt, lai jaunais gads 
varbūt labāk būtu labāks par iepriekšējo. Mazāk grēku... Un lai mazāk ķidā avīzēs!

Gūtups: Nu jā, Paša! Paldies! Klausies! Un tu man apsolīji iedot vienu sarakstiņu. 
Atceries, ja?

G.: Jā! es domāju, pēc Jaunā gada es tev to iedošu.
Gūtups: Jā!
G.: Nekas jau nedeg! Bet...
Gūtups: Jā!
G.: Labi, Arni!

Ienākošais. Māra Guļļa sekretāre – ar Kastiņu.

– Guļļa kungs šodien ļoti gribēja satikties ar Gūtupa kungu laikā no diviem līdz četriem, 
ja tas ir iespējams. Neilgi.

K.: Nu, diemžēl Gūtupa kungam darba diena šodien jau ir beigusies. Vai ir iespējams 
ar Guļļa kungu parunāt?

– Guļļa kunga pašlaik nav uz vietas.
K.: Es tad viņam piezvanīšu uz mobilo telefonu! Painformēšu.
– Jums ir Guļļa kunga mobilais?
K.: Man ir mobilā numurs, jā.
– Labi. Paldies!
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30.12.1999. Ienākošais. Māris Gullis – Kastiņam.

K.: Es sazvanījos ar Gūtupa kungu pēc jūsu sekretāres zvana. Viņš atvainojas, ka viņš 
šodien jau nevarēs ar jums...

G.: Jā! nu, vienīgais, redziet, pēc mūsu domām... Vai, pēc manām domām, pilnīgi ne-
pamatota ir jūsu „pīle”, ka es paņēmu 15 tūkstošus – 10 atdevu. Tas vispār ir kaut kāds ab-
surds! Es šodien runāju ar visiem drošībniekiem... Un es izstāstīju visu šo situāciju. Ja kāds 
kaut ko paņēmis un nedeva!... Man vispār nekas... Man piedāvāts! Bet es vispār neesmu 
redzējis šo naudu, un arī neesmu turējis to rokās, un tā tālāk!

K.: Guļļa kungs! Es nesaprotu, par ko jūs runājat?!
G.: Man šodien... Es jūtos šantažēts ar to, ka es paņēmu 15, bet 10 atdevu jums atpakaļ. 

Nu kaut kādas absolūtas muļķības!
K.: Es pirmo reizi kaut ko tādu vispār dzirdu!
G.: Tāpēc es arī gribēju parunāt! Vai arī tas nāk no... Tāpēc, ka man šie drošībnieki 

jau brauc virsū! Bet viņi arī ļoti labi seko šai lietai. Viņi ļoti labi zina! Es vēlreiz saku, ka 
skandāls ir pārvērsts par absolūti citu skandālu. Es vēlreiz saku, ka mēs ar Gūtupa kungu 
vienojāmies, ka mēs tiekamies... Mēs varētu palīdzēt likuma ietvaros! Bet Gūtupa kungam 
nav laika ar mums tikties! Nu, tas jau, teiksim, tā...!

K.: Nē! Nu varbūt pie tādas informācijas es viņam vēlreiz piezvanīšu un painformēšu, 
kā notikumi attīstās!

G.: Es vēlreiz saku! Man patiešām piedāvāja... Es teicu, lai šo naudu sūta atpakaļ 
Gūtupa kungam... Un nekādus 5 vai 10... Neko es neesmu redzējis! Un to es uzrakstīju 
arī drošībniekiem... Un es tā teicu. Ja grib, lai skatās un tā tālāk! Un, ka kāds kaut ko 
piesavinājās, tad tas!... Manas aizdomas krīt uz vienu cilvēku – uz vienu advokātu. Bet 
nekādā mērā... Es vispār neko neesmu redzējis. Un tā ir ļoti nepamatota „pīle”, kas ir pal-
aista!

K.: Es arī pirmo reizi dzirdu par šādām lietām! Es nezinu.
G.: Nu, tieši tā. Bet es domāju, ka Gūtupa kungs tomēr atradīs pusstundu! Mēs varam 

jebkurā kafejnīcā...
K.: Labi! Es viņam piezvanīšu vēlreiz!
G.: Es negribu arī pārmest! Vienkārši man pašlaik ir jātaisnojas kaut kādiem 

drošībniekiem un tā tālāk!
K.: Jā... Visu labu!
G.: Gaidu jūsu zvanu!

Ienākošais. Gūtups – Kastiņam.

G.: Tu vari viņam piezvanīt! Pie manis nupat atnāca elektriķi, visu izdarīja... Es varu 
arī agrāk!

K.: Nē! Bet viņš, redz, pats agrāk nevar! Viņš tur izteica izbrīnu, kaut kādā vietā! 
Bet...

G.: Viņš ir dīvains. Tā ir normāla vieta! Nu jauns puisis, zini!
K.: Nu man liekas, ka te... Mazliet kaut kā iestrēba karstu.
G.: Viņš bija tāds nobiedēts?
K.: Viņš bija ļoti uztraucies.
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G.: Aha... Tad viņš ko domā? Ka mēs kaut kādu tādu informāciju?
K.: Nu, es tā sapratu! Ka gandrīz vai tā!
G.: Aha... Nu labi, ja! Tad paliek uz diviem tur? Ja?
K.: Divos tur, jā! Viņš beigās piekrita.
G.: Labi! Davai!
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2000. gads
Uzņēmēja pazaudētais miljons
1997. gadā mazpazīstamais, taču izcili turīgais uzņēmējs Juris Bara-

tinskis bija noslēdzis ar vēlāko Hansabanku līgumu par vērtspapīru kontu 
atvēršanas un apkalpošanas līguma tiesiskumu.

Taču 1999.–2000. gadā J. Baratinskis gan tiesā, gan Ekonomikas policijā 
vērsās ar prasībām un sūdzībām par bankas rīcību: Hansabanka neesot 
pildījusi līgumu par vērtspapīru iegādi, līdz ar ko viņam radušies iespaidīgi 
zaudējumi.

Šos zaudējumus J. Baratinskis aplēsa gandrīz 800 tūkstošu latu apmērā, 
vēlāk – tuvu miljonam latu, taču ne Ekonomikas policiju, ne tiesu viņa argu-
menti nepārliecināja.

Savukārt ziņu aģentūras LETA 2004. gada informācijā par kādu no tiesas 
sēdēm bija teikts:

„Hansabankas interešu pārstāvji – bankas Juridiskās nodaļas vadītāja 
Ketija Tola un advokāts Andris Grūtups – Baratinska prasību iepriekš 
novērtēja kā juridiski nepamatotu.

Atbildētāju ieskatā Baratinskis prasību tiesā iesniedzis, lai atgūtu Krievi-
jas finanšu krīzē zaudēto naudu. Prasība tiesā celta par it kā no bankas puses 
neizpildīto līgumu par Krievijas parādzīmju iegādi un dzēšanu.

Gan Tola, gan Grūtups apgalvoja, ka visi Baratinska rīkojumi bankas 
darbiniekiem ir precīzi izpildīti un bankai nebija jāuzņemas atbildība par 
iespējamo risku šajos darījumos.

Savukārt Baratinskis apgalvoja, ka rīkojumu par naudas operācijām 
nemaz nav devis.”

Apsūdzētā tiesnese
2006. gada 30. martā Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Diāna 

Mašina iesniedza oficiālu atlūgumu no tiesneses amata, to pamatojot ar savu 
veselības stāvokli.

Šajā brīdī tika ziņots, ka par D. Mašinu, kura par tiesnesi strādāja kopš 
1994. gada, saņemtas vairākas nopietnas sūdzības. Viņa bija arī saņēmusi 
tiesnešu disciplinārkolēģijas rājienu par nepienācīgu darba pienākumu 
pildīšanu un kādas civilietas izskatīšanas novilcināšanu.
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D. Mašina ir apsūdzēta arī kādā krimināllietā, par kuru ziņu aģentūra 
LETA 2007. gada jūnijā informēja:

„Rīgas apgabaltiesa šodien uz nenoteiktu laiku atlika krimināllietu, 
kurā par apzināti nelikumīgu lēmumu pieņemšanu un ļaunprātīgu dienesta 
stāvokļa izmantošanu apsūdzēta bijusī Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese 
Diāna Mašina. (..)

Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas proku-
rors Aldis Pundurs secinājis, ka Mašina apzināti gatavojusi nelikumīgu 
lēmumu par prasības nodrošinājumu un ļaunprātīgi izmantojusi dienesta 
stāvokli. (..) 

Prokurors uzskata, ka ar savām darbībām bijušā tiesnese nodarījusi 
būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai, kā arī ar likumu 
aizsargātām cietušo interesēm, jo cietušais nelikumīgi izstumts no nekustamā 
īpašuma, apķīlāta cietušo manta, ar ko pārkāptas cietušo tiesības uz objektīvu 
un taisnīgu lietas uzskatīšanu un Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu.

Mašina savu vainu neatzīst.”

Ordenis visiem Neatkarības deklarācijas pieņēmējiem
2000. gada 8. februārī Valsts prezidentes Vairas Vīķes–Freibergas preses 

sekretāre paziņoja, ka itin visiem bijušajiem Augstākās Padomes deputātiem, 
kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības deklarācijas 
pieņemšanu, tiks piešķirts trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

Lēmumu oficiāli bija pieņēmusi Triju Zvaigžņu ordeņa dome, un tas, kuri 
bijuši šī lēmuma atbalstītāji un iniciatori, presi faktiski neinteresēja. Paši ap-
balvotie ordeni gandrīz vienbalsīgi saņēma ar pateicību un tikpat vienbalsīgi 
arī klusēja par apbalvojuma organizēšanas detaļām.

Vienīgais, kurš izkrita no vispārējās klusi pateicīgās nostājas, bija šajā 
laikā par „vienīgo Latvijas čekistu” atzītais Juris Bojārs: no ordeņa gan 
viņš neatteicās, taču paziņoja – šādā situācijā, kad valsts viņam neuzticoties, 
ordeņa piešķiršana esot dīvaina (Saeimas deputāts Jānis Lagzdiņš lietoja 
citu apzīmējumu –„absurda”).

Ordeņa piešķiršana notika laikā, kad Ministru prezidenta amatā trešo un 
pēdējo reizi bija Andris Šķēle, – viņš pats savu oficiālo viedokli par ordeņa 
piešķiršanu izteica tikai pāris nedēļas pēc Triju Zvaigžņu ordeņa domes 
lēmuma: jā, visiem bijušajiem deputātiem šis ordenis pienākoties.

03.01.2000. Izejošais. Gūtups – Mārītei Kallapai.

Gūtups saka Kallapai, ka gribētu šajā nedēļā pie viņas aiziet. Sarunā, ka viņš atnāks      
6. janvārī plkst. 10:00.
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Izejošais. Gūtups – Andim Birziņam.

G.: Paklau! Kaut kā gribēju tevi uz pāris minūtēm satikt – atrisināt to praktisko 
jautājumu. Atceries, par ko tev teicu?

B.: Jā! Tad cikos?... Mājās, ja?
G.: Nu es nezinu! Kā tu... Nu jā! Vispār tur vajadzētu. Tu tur kaut ko remontē? Vai 

kā?
B.: Jā. Es būšu šodien... Es ap pieciem, domāju, jau būšu tur.
G.: Aha! Cik ilgi tu tur būsi?
B.: Es domāju, ka es palikšu šodien vakarā.
G.: Es pieņemu, ka tu būsi, sākot no 17:00... Un tad es trīs reizes piezvanīšu pie 

durvīm!
B.: Jā! Vai 450!
G.: Jā, jā! labi, jā! Davai tad! Nu, man tur vajag 5 minūtes!
B.: Labi.

Izejošais. Gūtups – Aigai Zaliņai.

Apsveic viens otru ar jauno gadu.
Gūtups saka, ka gribētu šodien aiziet pie Zaliņas uz īsu brīdi – parunāt par vienu 

jautājumu. 
Zaliņai nekas nav pretim.
Sarunā, ka Gūtups atnāks pie viņas 14:30.

Izejošais. Gūtups – Jurim Berezovskim.

Gūtups pateicas Berezovskim par apsveikumu Jaunajā gadā.
G.: Zini, gribu kaut kā uz piecām minūtēm satikties un mazliet parunāt par vienu 

tēmu.
B.: Nu nav problēmu.
G.: Saki, kad mēs to varam izdarīt? Man ir svarīgi līdz rītdienas divpadsmitiem uzzināt 

tavu viedokli. Vislabāk būtu, ja mēs varētu šodien! Zini, man pustrijos jābūt Augstākajā 
tiesā. Es atgriezīšos ap trijiem. Mēs varam sarunāt uz pusčetriem? Tu varētu pieskriet?

B.: Pusčetros...
G.: Nu, četros!
B.: Redzi, man pussešos beidzas darbs! Un es negribu tik agri aiziet. Man vislabāk būtu 

piecos.
G.: Nu davai tad piecos!
B.: Tad piecos es pie tevis! Labi! Sarunāts!
G.: Davai!
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Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Labdien vēlreiz! Šodien avīzē „Biznes & Baltija” bija raksts par to pašu shēmu, kas 
ir arī tā mūsējā. Un pie mums pienāca viens cilvēks, kuru tādā pašā veidā nopirka caur to 
inkaso un tā tālāk! Tā ka tā ir tāda diezgan izplatīta lieta.

G.: Jā... Tom! Tu varbūt iedod tur juristam kopiju! Dod Dāvidam! Lai viņš man pie 
iespējas nodotu. Ja? Kopiju.

T.: Jā. Vienīgā problēma, ka šis cilvēks... Tas ir pie mums tā bija! Ka šodien tas parādījās 
avīzē... Un tie „Rīnūži”, kurus kazahi kaut kā privatizēja... Viņi nozīmēja kaut kādu direk-
toru, kurš veidoja arī to kredītlīgumu... Un tur garantēja... Nu, īsāk sakot, atkal caur inkaso. 
Un tas cilvēks pastāstīja arī to, kā viņš izlasīja šo rakstu par mums avīzē!... Un teica, ka 
mēs tur viņu apmānījām par mazāku summu pēc tādas pašas shēmas. Ka no viņa firmas 
prasīja naudu inkaso veidā tieši ar tādu mērķi! Tā ka varbūt, ja tas izdosies, tad palīdzēs 
mums.

G.: Labi! Labi, Tom! Paldies par informāciju!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Kastiņam.

D.: Nu ir kaut kas jauns par maksātnespēju?
K.: Nu rīt būs, es tā saprotu, tā lieta ir nozīmēta.
D.: Ā!... Rīt būs nozīmēta, ja?
K.: Jā... Karājas gaisā, jā.
D.: Skaidrs. Labi! Es tur visu noskaidroju! Nu neko tādu tur nenoskaidroju, kas mums 

būtu īpaši bīstams. Ir kaut kas jauns no jūsu puses?
K.: Nē. Pašreizējā brīdī nav.
D.: Labi! Paldies.

04.01.2000. Ienākošais. Valdis Šablovskis – ar Kastiņu.

Šablovskis jautā Gūtupu.
Kastiņš atbild, ka Gūtups nupat kā izgājis no biroja uz pusstundu.
Š.: Nu, lai viņš, ja viņam sanāk, uzzvana man. Esmu darbā.
K.: Jā! Labi! Noteikti pateikšu.
Š.: Tu par šo lietu interesējies, ja?
K.: Nu par to „Navalu”, jā.
Š.: Nu ir tāds!
K.: Kad mums ir termiņš? Kad ir jāpiesakās?
Š.: Uzrakstīts, ka tas ienāca divdesmit otrajā. Šodien tikko kā saņēmu. Uzrakstīšu 

šodien lēmumu. Laikam tas būs no šodienas vai rītdienas datuma.
K.: Tad no rītdienas datuma sākas piecas dienas?
Š.: Tā var būt, jā.
K.: Jā! skaidrs...
Š.: No rītdienas ir jāseko tam.
K.: Tad rīt ir jāsagatavo... Skaidrs! Paldies!



291

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Kastiņam.

D.: Gribēju pajautāt, vai nav zināms kaut kas par tiesu?
K.: Ir zināms! Nu, sākot ar nākamo dienu, iespējams pieteikt kandidātus administra-

toram! Jāuzraksta tāds iesniegums...
D.: Uzrakstīts!
K.: Jā!... Tad varbūt jūs varat man pa faksu atsūtīt paskatīties?
D.: Noteikti izdarīšu.
K.: Tad es teiktu, ka tur varbūt ir jāpalabo... Tad noskaidrotu.
D.: Jā. Un kad ir sēde?
K.: Sēde... Sēdes nav! Tiks pieņemts lēmums par maksātnespējas procesa sākumu. Pie-

cu dienu laikā varēs pieteikties administratori... Dos viņam uzdevumu izzināt, vai tiešām 
tur ir tā maksātnespēja, vai nav. Un tad būs gala apstiprinājums! Nu šis process kopā 
aizņems kādu mēnesi.

D.: Skaidrs! Bet šī mēneša laikā, teiksim, tas administrators jau var kaut ko darīt?
K.: Nevar darīt! Viņš tur pēta un konstatē, vai ir maksātnespēja vai nav! Un tad, kad 

viņš konstatē, ka ir tā maksātnespēja, tad viņu galīgi noformē par administratoru... Tad viņš 
sāk darboties ar šo vārdu!

D.: Skaidrs. Labi! Tad šodien atsūtīšu!
K.: Jā! Un tad noprecizēsim, vai tur kaut kas ir jāprecizē. Un es teikšu, kādā secībā ir 

jāiesniedz.
D.: Ļoti labi, ļoti labi... Bet par kaut ko citu? Par varonīgo ierēdni nekā jauna nav?
K.: Nav nekā jauna diemžēl! Tas mūsu paziņa arī nav atgriezies no ārzemēm! Un tik 

drīz, izskatās, nebūs. Vispār tur var palikt, šķiet! (Smejas.) Ja cilvēks var tik ilgi uzturēties 
ārpus valsts... Tad lai viņš tur arī paliek!

D.: Jā... Labi! Sazvanīsimies!
K.: Labi!

Ienākošais. Ieva Miljone – Gūtupam.

Uz Miljones jautājumu, vai viņam ir laika ar viņu parunāt, Gūtups atbild, ka pašreizējā 
brīdī viņš ir aizņemts.

Miljone paskaidro, ka zvana sakarā ar personisku lietu un ka var to izstāstīt divos vārdos 
– viņai vajadzīgs darbs.

Gūtups saka, ka saprata.

05.01.2000. Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Tu šodien ej uz lietu?
V.: Es eju uz lietu šodien desmitos, jā. Bet tu zini, ar šo rītdienas lietu!... Tur jums nekas 

nesanāk. Tur viss ir galīgi šķērsām. Ja tu gribi parunāt, tad atnāc vakarpusē. Un es tev 
pateikšu, kāpēc tik galīgi šķērsām. Tāpēc, ka tur groza, kā grib! Tur nekas...

G.: Bet cikos apmēram tu atbrīvosies?
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V.: Nu, zini, kādos... Nu ne agrāk par četriem. Tāpēc, ka mums ir lielā sēdēšana. Agrāk 
– nē.

Sarunā, ka Gūtups piezvanīs Viļno ap četriem.

Izejošais. Gūtups – Vitoldam Skuram.

G.: Vakar noklausījos tavu uzstāšanos... Tu biji apbruņojies ar grāmatām, likumu!...
S.: Nu kā tad! Visu laiku tikai runā paši no sevis! (Smejas.) Jā!
G.: Labi, labi!
S.: Nu, to es negaidīju! Man vakar pēc pusdienām teica: tā un tā! 
G.: Zini, bet redzams, ka kaut kas ir gaisā! Tāpēc, ka vēl vakar pēc pusdienām man ar 

vārda brāli sanāks kaut kāda saruna, zini...
S.: Aha, aha!
G.: Un, zini, vispār gribētu ar tevi tikties... Tēju vai kafiju...
S.: Okei!
G.: Es varbūt varētu atnākt... Tu taču tur „Kaķu mājā” sēdi?
S.: Jā!
G.: Varbūt es varētu sākot no pieciem pie tevis piekāpt?
S.: Klausies, Arni! Vai nevar mazliet agrāk?
G.: Redzi, man četros ir jābūt Augstākajā tiesā. Tad es pabeigtu tur un ietu uz centru... 

Un varētu pie tevis...
S.: Labi!
G.: Ja man kaut kas mainīsies, es tev piezvanīšu.
S.: Tu man tad piezvani mazliet agrāk. Labi! Tad es būšu uz vietu!

Ienākošais. Māris Vīvols – Gūtupam.

G.: Māri, klausies! Man ar tevi mazliet jāparunā par vienu jautājumu. Bet ne pa tele-
fonu, zini.

V.: Jā.
G.: Kā tev vispār ar laiku?
V.: Nu ap trijiem šodien!
G.: Redzi, šodien trijos man viens pasākums. No trijiem. Un pēc tam man, zini, 

Augstākajā tiesā ar dāmām jāsēž... Varbūt mēs varam rīt?
V.: Nu kaut kad no 10:30, 11:30?
G.: Jā! mierīgi! Es varu būt 11:30!
V.: Jā! 11:30!
G.: Man pie tevis aiziet? Vai kā mēs darīsim?
V.: Ja tev ir iespēja, tad jā. Tāpēc, ka es te uz vietas... Pie manis līdz šim pasākumam 

un uzreiz pēc tam arī!
G.: Jā! Tad 11:30 pie tevis!
V.: Labi!
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Izejošais. Gūtups – Tomam Tsopasam.

T.: Es gribēju pajautāt: tas mūsu praktiskais jautājums... Tur viss pozitīvi atrisinājās?
G.: Jā! es šodien visu izdarīju! Nupat kā atgriezos. Viss kārtībā!
T.: Tur cilvēks normāli jūtas?
G.: Jā, jā. Jā, protams. Bet šodien es to izdarīju, jā!
T.: Labi! Tad...
G.: Rīt 11:30!
T.: 10:30.
G.: 10:30. Labi! Sarunāts! 

Ienākošais. Velta Gaidīte – Gūtupam.

G.: Jums izdevās ar to parunāt?
Gūtups: Jā! man izdevās parunāt. Bet es sarunājos... Es sarunājos, sarunājos! Bet es 

sarunājos ar vienu vietnieku. Tāpēc, ka, izrādās, viņš pats ierosinājis!... Viņš pats. Tur tā 
var būt! Es apmēram to sastāvu visu zinu...

G.: Kāpēc es pašlaik zvanu? Tāpēc, ka mani šodien jau uzaicināja iepazīties ar to lietu. 
Un tad es izlasīju to uzstādījumu... Tā ka, visticamākais, viņi janvāra sākumā mani tur...

Gūtups: Jā... Nē, nē! Es parunāju... Un tad mēs satiktos un varētu apspriest šo taktiku. 
Es ar Guziņu parunāju! Tāpēc, ka viņš pats ierosināja... Es patiesībā nezinu, kāpēc tur... Es 
gribu sākumā parunāt ar visiem citiem un tad varbūt pašās beigās ar viņu... Ja?

G.: Jā.
Gūtups: Lūk, tāda man doma. Viņš tikai man teica vienu! Viņš teica: „Galvenais jau tur 

teica, ka vienkārši...” Nu, kļūdījās! Viss! Nu ko tagad? ... Es nezinu! Acīmredzams, kāds 
tur gāja un kaut ko darīja.

G.: Ā! Tad es varu iedomāties, kas tas. Man te konflikts ar Vonsoviču!
Gūtups: Nu tad viņš var būt, jā! Tāpēc, ka es jautāju! Es saku: „Redzi... Tur vienam 

nenozīmē lietu vai futbolē. Kāpēc tur neierosina?”. Viņš saka: „Jā! nu, Lūk, smieklīgi...” 
– „Bet ja pēkšņi tā kaut kā...”

G.: Tas ir tāds variants, jā! tāpēc, ka pie manis pēkšņi arī visādi... No Birkava kunga 
lūdz pēkšņi paskaidrojumus un... Un tie arī! Tad laikam viss saistīts ar viņu klientu.

Gūtups: Jā! Un Gruziņš man tā teica... Viņš teica: „Var tad izdarīt tā, ka vienkārši 
aprobežojas ar izskatīšanu un viss! Nekas vispār!...” Nu, izskatīs un viss! Un tur tas sastāvs 
tāds, ka, es domāju, es varu uz 60% palūgt, lai tā tas arī būtu.

G.: Jā.
Gūtups: Nu, tā tas izskatās! Bet jūs gribējāt?...
G.: Es gribēju, lai vispār man tur nebūtu jāiet! Tāpēc, ka tad sanāk tā, ka tas cilvēks 

savu panāks. Un tad sanāk, ka viņš durvis vienmēr atver ar kāju.
Gūtups: Varbūt vienojamies tā! Es vēl rīt... Vai pats vēlākais – parīt pats aiziešu pie... Es 

patiesībā to procedūru!... Es saprotu, ka jūs nevēlaties vispār rādīties?
G.: Jā! pašlaik esmu iepazinusies ar lietu! Man ir tiesības tagad rakstīt kaut kādus 

lūgumus vai vēl kādus paskaidrojumus. Es varu uzrakstīt lūgumu, lai tomēr neierosina...
Gūtups: Jā! Var noformulēt tā: tehniska kļūda... Zemtekstā domāts: vai neesat apzināti?... 

Tas ir zemtekstā. Vai nav apzināti ignorēts likums?
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G.: Bet es arī to uzstādījumu pašlaik lasu! Un, principā, kāds man ir viens no apvaino-
jumiem? Ka es izskatīju bez pusēm! Bet es pusēm paziņoju... UN viņi pie manis neatnāca... 
Un, protams, es izskatu bez viņiem! Nu ko man tad ar viņiem? Vai tad es viņus varu vilkt 
uz sēdi?!

Gūtups: Nē! Es nezinu, cik tur precīzi... Viņš tikai teica: „Lūk, redzi... Pēc mūsu likuma 
šeit konstatēja juridisku faktu!...”. Un it kā šādi uzstādījumi arī nav izpildāmi.

G.: Nu tur var strīdēties! Tāpēc, ka saruna ar Krieviju ir tieša! Tāpat arī civiltiesībās 
mums ir jāatzīst! Un tāpat no civiltiesībām izriet īpašas tiesvedības kārtība...

Gūtups: Nu jā! tā arī jāraksta...
G.: Bet es varu pat nestrīdēties! Jā, es varu rakstīt, ka praktiski ļoti maz un...
Gūtups: Jā! tieši tā!
G.: Un šo jautājumu vispār ir diezgan maz. Un tādēļ, tiešām, es varu pielaist kādu 

kļūdu. Tāpat varu rakstīt! Ka nākamajā reizē varbūt uzmanīgāk... Un kaut kādu tur īpašu 
uzmanību pievērst!...

Gūtups: Jā... Varbūt tad es varu saņemt jūsu šī papīra kopiju?
G.: Jā!
Gūtups: Un tad vēlreiz atgriezties rīt – parīt pie tā jautājuma, lai to neierosina. Ja? Tā, 

ja?
G.: Jā! Es vairs nezinu! Varbūt vēl tad tādu lietu var izdarīt? Tur pēc Skrastiņa protesta! 

Varbūt Skrastiņš varētu... Es varu to saņemt... Ka viņš arī kaut kādu papīru uzraksta: ka, lai 
gan uzstādījums ir atcelts, bet nebija domāts ierosināt disciplinārlietu pret tiesnesi. Tādu 
es arī varu saņemt.

Gūtups: Ļoti labi!
G.: Ja?
Gūtups: Būtu ļoti labi! Jā! Un tad es vēlreiz aizietu un... Bet to var rīt – parīt, teik-

sim?...
G.: Es nokārtošu šo jautājumu. Tad, cerams, atzvanīšu.
Gūtups: Jā! es būšu visu laiku uz vietas. Rīt un parīt uz vietas. Ja?
G.: Labi!

Ienākošais. Velta Gaidīte – Gūtupam.

G.: Nu es te sazvanījos un vienojos... Un it kā visu tur sāku nokārtot. Bet tikai divdesmit 
devītajā runāšu ar Skrastiņa kungu. Es domāju, ka man būs no viņa puses tā vēstule! Bet 
es nezinu... Tad tur agrāk laikam nekas... Ar pašu! Varbūt tur apkārt var! Bet ar pašu, man 
šķiet, tad... Tāpēc, ka izskatās, tā arī ir! Es te vēlreiz visu rūpīgi pārlasīju un apdomāju. Ka, 
redzams, tā arī ir: ka tas bija vienkārši tāds moments, lai nebūtu kaut kā...

Gūtups: Nu, es padomāšu! Jā! Bet kad es to varu saņemt?...
G.: To uzstādījumu?
Gūtups: Nē, nē! Jūsu to... Nu paskaidrojuma kopiju, es domāju. Lai varu mierīgi 

izlasīt.
G.: Jā.
Gūtups: Es piekrītu vai nu rīt... Vai parīt es varu. Es tikai vienkārši sākumā gribēju 

pazondēt, kāda tur tā situācija.
G.: Jūs pie manis tad ienāksiet?
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Gūtups: Es varu kādu atsūtīt! Man trijos viens tāds pasākums... Varētu atnākt kāds no 
palīgiem! Cikos var, sakiet?

G.: Nu vienalga! Šodien es sakopēšu...
Gūtups: Nu var pēc stundas?
G.: Var pēc stundas, jā! trijos, ja?
Gūtups: Jā! Tad varbūt pie jums atnāks Endijs Vēvers.
G.: Labi!

Ienākošais. Andrejs Zuzis – Gūtupam.

K.: Te augšējais kaimiņš! Es varbūt varētu pie jums uz piecām – desmit minūtēm ieskri-
et? Es ne par vakardienas sanāksmi, kuru palaidu garām! Lai gan jums pilnīgi piekrītu... 
Es sapratu, par ko ir runa! Ja tā ir – viss ir jāmaina. Es pat esmu gatavs piemaksāt, kā jau 
teicu, ja mums tur tanī plānā būs normāli kadri. Es vienkārši jums gribu pamest domu, 
ka... Ziniet, kas? Mums jau tur stāv, manuprāt, videomagnetofons! Pārbaudiet, varbūt kāds 
kasetes no turienes izņem? Tāpēc, ka visus zināt pēc sejas nav iespējams, to nosaka lietu 
kārtība! Bet tā man vienkārši ideja, ziniet, kā tur... Atmiņas! Visdrīzāk jums var... Tāpēc, 
ka cilvēks var neuzzināt, kurš, kad un kāpēc staigā!

G.: Protams, protams... Jā. Bet tur tagad stāv videomagnetofons?
K.: Varbūt vienkārši raksta. Pilnīgu video! Vai pie jums, vai pie Volodjas, vai kur... Tur 

taču stāv tās kameras! Un vienkārši tālāk vajag... Neko nedarot, vienkārši brīvajā laikā 
paskatīties kaut kur kaseti. Un tad jau katrs izdara savus secinājumus!

G.: Jā, jā, jā... Bet tur, Andrej, tiešām ir kasete?
K.: Es, redz, baidos, ka ir! Tāpēc, ka kad vakardienas kaimiņi pastāstīja attiecīgu 

piemēru... Man uzreiz radās doma... Nu piedodiet, es runāju... Lai zinātu cilvēkus šajā 
pilsētā... Par jūs, zinot praktiski visu pilsētu... Nu, redzes atmiņai ir jābūt unikālai! Bet, ja 
iet tāda precīza informācija, tātad tiek jau dokumentēts, es teiktu! Bet tad vispār tas nekādos 
vārtos neiet, jo tur mēs visi nokļūstam!... Un jo vairāk, strādājot jūsu tajā konkurējošajā 
finanšu organismā!... Tur taču strādā šajā sfērā pazīstams cilvēks, un viņiem tur viss jau ir 
sakārtots!

G.: Jā, jā, jā...
K.: Tāpēc vajag ne tikai nomainīt, bet vēl arī pārbaudīt, kā tas notiek... Pats process!
G.: Aha, aha... Andrej, paklau! Bet mēs varam rīt? Es te mazliet aizņemts, zini, ar vienu 

lietu...
K.: Nekādu problēmu! Nu es varbūt varu pat divos vārdos pateikt pa telefonu! Šodien 

ministrijā jau bija lēmums... Un principā komisija vienbalsīgi... Es tur arī biju tajā komisijā... 
Izskaidroju situāciju! Tātad tas līguma paraugs, kurš it kā jau izgāja cauri, un tajā vai citā 
formā visa komisija to apstiprināja! Tā kā viss tur gāja oficiālo ceļu, tā ka tur viss... Teica: 
„Jā, mēs it kā zinām kompāniju...” . Un visi tie komisijas locekļi... Tur bija viņu cilvēki, 
es nezinu, cik... Vairāk nekā 10 noteikti. Neviens pret to neizteicās! Tātad šis priekšlīgums 
praktiski jau ir! Es gribētu vienkārši pienākt, un apspriest dažus šī līguma punktus... Jau 
konkrēti un ar termiņiem... Par visu!

G.: Saki, vai varam rīt? Vienpadsmitos tu nevari?
K.: Bez problēmām! Tas jautājums mums ir diezgan svarīgs!
G.: Nu davai rīt vienpadsmitos, ja?



296

K.: Jā! labi! Pat to, par ko es teicu, jūs arī padomājiet! Tāpēc, ka es domāju, ka varbūt 
tas pat... Vai pats Edgars!... Kāpēc?... Ziniet, vēl kāda interesanta lieta? Pēc tās sarunas, 
kas notika... Es taču vēlāk piebraucu! Jūs jau aizbraucāt! Vienīgais cilvēks, kas piezvanīja 
– tas mājas pārvaldnieks!

G.: Ak tā?!
K.: Nu viņš man piezvanīja un sāka uzdot jautājumus! Viņš saka: „Bet vai tas ar mani 

saistās? Un vispār, kāds jautājums tika apspriests?” Es saku: „Tas jautājums ar jums 
nesaistās! Bet saistās, piemēram, ar vienkāršu mājas iekšējo kārtību.”

G.: Bet kā viņš vispār varēja zināt to?
K.: Nu!... Visi jau brauca prom acīmredzot un runāja! Viņam kaut kas teica, ka visi 

sanāca un apsprieda. Un viņš nez kāpēc aizkavējās. Nezinu, kāpēc... Nu tā, vai ne? Ja cilvēks 
uzdod jautājumu, tas nozīmē, ka viņš kaut ko zina vai kādu informāciju ir saņēmis!

G.: Jā, jā, jā... Piekrītu tev! Jā... Jā! Interesanti!
K.: Tāpēc, ka... Paskatieties, kā? Ja kāds no tiem puišiem!... Viņš taču dežurē... Viņi 

mainās! Tātad, viņam ir jāsarunā ar diviem! Tas ne vienmēr ir variants! Nu tas nozīmē, ka 
divas dienas nedrīkst ielaist jūsu darbā un mūsu... Skaidrs! Variants var būt tikai viens – tas 
notiek pastāvīgi! Bet ja pastāvīgi, tātad notiek... Lūk, tā es paredzu, ka varētu būt!

G.: Labi! To mēs pārbaudīsim!
K.: Nu jums ir iespēja – paskatieties! Tāpēc, ka iespējams, ka vienkārši notiek dien-

nakts... Vai arī ne diennakts, bet kaut kāds ieraksts dienas garumā.
G.: Labi, labi... Paldies! Davai līdz rītam!
K.: Es pie jums tad pieskriešu uz vienpadsmitiem!

Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

Gūtups jautā, vai viņš tagad var pie viņas atnākt.
Viļno viņu gaida.

06.01.2000. Izejošais. Endijs – uz prokuratūru. Prasa Jāni Skastiņu.

Sekretāre atbild, ka Skastiņa pašlaik nav uz vietas. Bet no desmitiem viņam būs 
sanāksme.

Izejošais. Endijs – uz prokuratūru. Prasa Oļegu Šabarski.

Sekretāre atbild, ka Šabarskis ir slims. 

Izejošais. Gūtups – Veltai Gaidītei.

Gūtups: Gribēju izstāstīt! Bez tiem diviem lielajiem priekšniekiem es piezvanīju 
vakar arī Jānim Muižniekam... Un piektdien pie manis bija saruna ar Zariņas kundzi.

G.: Jā...
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Gūtups: Nu, es domāju, ka tur tomēr, tā teikt, pārrunas notika pilnīgā savstarpējā 
sapratnē. Nu... Es te vēl padomāšu, kā es varu!... Tā ka es gribēju jums tikai teikt, ka 
es te nesēžu rokas salicis, bet es strādāju!

G.: Jā! liels paldies! Vienpadsmitajā man ir jāiet uz to sēdi... Un man arī proku-
rors kaut kā pēdējā brīdī... Šodien, es domāju, saņemšu kaut ko rakstiskā veidā. Nu 
tā! Nezinu... Tad būs redzams, kā tur ies. Bet... Es sapratu, ka ja nebūs uzlikta tā 
prasība, tad viss kārtībā! Un ja būs – nu tad... Patiesībā pēc gada man tas termiņš 
beidzas– priekšsēdētājs! Tagad sāku domāt – varbūt šajā aspektā kāds strādā?

Gūtups: Nu it kā nē! It kā nē!
G.: It kā arī nē... Es neko tādu līdz šim neesmu dzirdējusi.
Gūtups: Nu es vēl padomāšu par vienu otru kandidatūru, ar ko parunāt. Bet 

pagaidām izskatās tā...
G.: Ko es gribēju?... Tā, intereses pēc! Vakar atkal man bija ministrijas pārbaude. 

Vonsovičs atkal jaunu sūdzību par mani uzrakstījis! Viņš tur pārstāv Latvijas 
Banku... Un pirms mēneša vajadzēja būt lēmumam. Uzstādījums ir! Un divdesmit 
astotajā, tieši tad, kad mums bija tā eglīte, viņš atnāca un jautāja pēc uzstādījuma. 
Mans palīgs teica: „Rīt būs gatava kopija.” Bet nē, viņš uzreiz uzrakstīja sūdzību 
tādā aspektā, ka motīvi nav pilnīgi gatavi un ka es atkal pārkāpu likumu.

Gūtups: Jā... Labi! Es domāju, ka kaut kādā brīdī ar to mūsu ministru es arī 
parunāšu. Tāpēc, ka viņš jau kaut kāds tāds!...

G.: Nē! Nu mums tur arī tāda situācija, ka pie manis nāk pārbaudīt... Un ziņo min-
istram... Es saprotu, kas ziņo acīmredzot, ka tur ir tas pārkāpums! Tāpēc, ka ministrs 
prasa, lai es uzrakstu paskaidrojumu! Es jau kādus trīs esmu uzrakstījusi... Kamēr 
viss bija klusu... Šajā lietā atkal man tas mazais puika saka: „Nu jāuzraksta pas-
kaidrojums.” Lai gan no lietas ir redzams, ka... Nu, viss ir kārtībā! Es tā saprotu, ka 
Vonsovičs nolēma... Viņš ir tāds! Darba jautājumus jauc ar kaut kādām personiskām 
antipātijām... UN ja es neizlemšu viņam par labu, tad viņš mēģinās man atriebties 
tagad šādā veidā.

Gūtups: Es domāju, ka ar ministru es vēl parunāšu. Labi, labi! Bet to es tad 
pieņemšu zināšanai... Un es domāju, ka pie izdevības arī parunāšu. Es te vecajā gadā 
satikos ar ministru, bet tas bija tāds saviesīgs pasākums. Es kaut kā uzprasīšos uz 
audienci, lai parunātu. Te mums tuvojas arī juristu forums! Tas ir 14.janvārī... Nu jā! 
Es ar jums esmu pilnīgi vienisprātis! Šis puisis ir izvēlējies tādu ceļu savā advokāta 
metodikā.

G.: Jā! tāpēc es arī saku! Viņš tikai šo procesu, redzams, sākotnēji ir apguvis un 
tagad kaut kādā veidā... Nu pilnīgi maldīgi! Pilnīgi maldīgi. Tāpēc, ka viņš man... 
Tajā pašā dienā es viņu satiku... Viņš bija mūsu tiesā citā lietā. Nu pajautātu man! 
Nē! Ne vārda! Un uz ministriju! Vispār jau vienu reizi viņš mani arī brīdināja! Viņš 
teica: „Nu es rakstīšu sūdzību uz ministriju”. Un mūsu ministri arī ļoti, ļoti mudīgi 
reaģē uz visām šīm sūdzībām. Agrāk kaut kā tā nebija. Man šķiet, ka šis puisis, kurš 
mūs pārbauda – tas ir tāds... Nezinu... Pārspīlē!

Gūtups: Bet kas viņš tāds ir, patiešām?
G.: Nu, tas taču tas pats Ivo! Un es skatījos arī no tās ministra vēstules... Nu, viņš 

to sagatavoja... Nu ko? Ministrs taču nepārbauda! Kā viņam sagatavo, tā viņš arī šo 
jautājumu uztver!

Gūtups: Protams! Jā...
G.: Un Vonsovičs... Tagad viņš pat savā vārdā uzrakstījis to sūdzību! Bet visbiežāk 

viņš slēpjas aiz klientiem.
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Gūtups: Nu jā... Labi! Tikko kā man būs kaut kādi jaunumi, es piezvanīšu!
G.: Jā! Un es tad atzvanīšu un pastāstīšu, kā man tur gāja.
Gūtups: Labi!

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Zini, man bija tik slikts noskaņojums, ka es vispār tev nezvanīju!
S.: Nu?
G.: Nu jā! tāds pārsteigums bija, ka... Ka prātā sajukt! Bet kāpēc es tev zvanu? Es negri-

bu pa telefonu tā gari... Man tas Stašāns atsūtīja... „Nedēļai” viņi gatavo... Tu laikam zini... 
Vai nezini...Viņš man atsūtīja faksu! Tur bija rakstīts: „Sakarā ar to, ka ģenerālprokurors 
Jānis Skrastiņš izvēlēts par raidījuma „Nedēļa” cilvēku, vēlamies uzdot jums šādus 
jautājumus...” Man! Nu, sākumā tur rakstura iezīmes, bet pēc tam seko tur: pirmā demisija, 
otrā... Kādi iemesli. Zini, es gribēju tev piezvanīt... Nu kas tas Stašāns – to es zinu! Bet 
kāda viņam saistība! Kā man vispār darīt? Nu, viņš atkal velk to, ka mēs esam draugi... Un 
kaut ko tādu tur!... Kā tu domā?

S.: Es domāju... Kāpēc tas ir jāslēpj? Kas mums velkas no tiem laikiem, kad Prokuratūrā 
iepazināmies... Ka pēc tam tu biji advokāts un ar mums daudz strādāji kā ar īpaši svarīgu 
lietu izmeklētājiem: gan ar mani, gan ar Gūtupu... Un ar to grupu! Un kad tu biji deputāts! 
... Un ka tevi prokurori aicina lasīt lekciju Prokuratūrā par to reformu!... Un ka sākām 
sadarboties... Un tad es piedalījos tavu komentāru Pilsonības likumam izstrādē... Nu ne 
izstrādē! Bet, ka tu, teiksim, devi man tos recenzēt... Un ka, ņemot vērā to, ka mēģina mūs 
kaut kādā veidā saistīt... Ka mēs diemžēl, protams, tiekamies, ļoti reti!... Un ka tu vari tikai 
izteikt cerību, ka pēc tam, kad es, kā saka, aiziešu pensijā, mēs varēsim normāli, kā cilvēki, 
turpināt mūsu normālās un draudzīgās attiecības.

G.: Jāni! Bet par demisijas apstākļiem, es domāju... Ja viņi mani tur spiedīs... Es teikšu: 
„Nu ziniet, tas ir jautājums pašam ģenerālprokuroram. Ko jūs man jautājiet?”

S.: Nu jā! Nu vienīgais, ko es gribu teikt!... Es vakar uz Šķēli šausmīgi apvainojos...
G.: Nu?
S.: Ka viņš tagad saka: „Jānosauc politiķi, kas izdarīja politisko spiedienu.” Nu tad 

paņem brilles, paskaties apkārt! Un visiem ir redzams, kas izdarīja politisko spiedienu!
G.: Jā, jā! Nu mani te rīt sauc uz „Lauku Avīzi”.
S.: Es tā domāju! Ka tieši tā arī vajag...! Tev jāsaka, ka par šo pirmo gadījumu tu negribi 

atbildēt! Tāpēc, ka visticamāk, ka tas bija saistīts ar Ādamsona parakstu ieilgušo lietu... Un 
ka katrs cilvēks, kā saka, tādā situācijā atrodas dīvainā stāvoklī! Un tu tāpat zini arī, ka es 
tāpat nevarēju būt mierīgs!

G.: Protams! Protams!
S.: Un ka tādā gadījumā vispār nav iespējams komentēt! Vienkārši visiem jāņem un 

jāizlasa viss, kas no 19. septembra Latvijā teikts par Prokuratūru un prokuroru! Un tad 
atkritīs jautājums, vai jānosauc, kas politisko spiedienu...

G.: Nu jā! Tāpēc, ka, redzi! Es piektdien iešu uz „Lauku Avīzi”. Bet tur, zini, skaidra 
attieksme...

S.: Nē! Nu to es saprotu! Jo naidīgāk!...
G.: Jā, jā, jā! Un tāpēc katru mani vārdu mēģinās...
S.: Tev tur var pajautāt, teiksim, arī par to miljonu lietu! Bet tu saki, ka tad jau daudz 
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interesantāk, kā vēlāk lietā par 3 miljoniem tu ieraudzīji, situācija, kurā ir Panteļējevs un 
Inkēns... Izmeklēšanas komisija... Nu, kas viņu kredītkartītes apkalpoja... caur ko šī nauda 
pēc tam tika...

G.: Jā, jā! Protams!
S.: Es domāju, Arni, ka noteikti ir jāiet! Citādi viņi atradīs kādu pilnīgu nedraugu!
G.: Nē... Viņš taču mani nelūdza atnākt! Viņš man atsūtīja... Viņš man zvanīja! Drīzāk 

demonstrēs manu portretu un tad kaut kādu tekstu!... Es domāju, Jāni, ka būs tā!
S.: Bet tu taču vari pajautāt! Ka, varbūt labāk, lai... Zinot, ka viņi ne vienmēr īpaši 

godīgi pret mani izturējušies... Lai viņi tad uzaicina tevi uz svētdienas tiešo ēteru. Pajautā 
viņiem!

G.: Aha... Jā, jā! Tāpēc, ka pēc „Lauku Avīzes” man rīt skaidrs! Tur plaša intervija... 
Tur es iešu un mierīgi parunāšu. Bet te, tu zini, kā! Attieksme tāda, ka katru vārdu mēģinās 
pa savam! Tur jau vari runāt, ko tu gribi! Viņi pēc tam dos tādu komentāru, kāds viņiem 
vajadzīgs! Labi! Es tad, zini...

S.: Tāpēc, ka es zinu arī to, ka, teiksim, ja man kāds par tevi prasīs, es nemaz necentīšos 
noslēpt, ka mums ir ļoti normālas un draudzīgas attiecības. Bet ka mēs, kā saka, nesaistām 
tās ar profesionālu pienākumu pildīšanu. Ka bijušie prokurori – advokāti – zina, ka vienmēr 
un ja laiks atļauj un viņiem ir kāda oficiālā... Sūdzība, kas iesniedzama Prokuratūrai... Tad 
es pieņemu visas! Un to iespējams apstiprināt, kā saka, gan Kovaļevska, gan Antoms, gan 
Kalnmeiers un visi citi.

G.: Protams, protams!
S.: Tā ka vairs nav ko baidīties! Nu, es vienmēr saku, ka tu esi viens ļoti izdevies jurists 

un ka man ļoti patīkami parunāties par juridiskām tēmām.
G.: Kā tu, Jāni, vispār jūties? Sūdīgi, vai ne?
S.: Sūdīgi, protams! Bet es domāju, ka tas ir vienīgais pareizais solis. Tāpēc, ka tālāk 

nevar izturēt tādu... Un kā tu redzi, Muciņš kaut ko tādu aizdedza... 
G.: Jā! Nenormālu! 
S.: Nenormālu! Un kopā ar to tas Likums par izmeklēšanas komisiju izskatīs un tad tās 

attiecības kļūs vēl nenormālākas! Un pašlaik Guļāns arī ir pilnīgi zem sitiena. Tāpēc, ka, kā 
saka, var redzēt, ka ar viņu mākslīgi tiek radītas saspringtas attiecības. Un viņi noteikti... Ja 
tur Guļāns, teiksim, vienu reizi atliktu, viņi tiešām izmainītu šo likumu un pieņemtu tādu, 
ka atkal... Pieņemtu atkal veco redakciju un es būtu brīvs nevis no 3.aprīļa, bet varbūt jau 
no 23.janvāra! Tā, Arni, tas viss...

G.: Nu jā... Nu jā. Nu, paklau! Laikam nākamajā nedēļā piezvanīšu un varbūt atnākšu. 
Ko nu mēs pa telefonu?

Ienākošais. Jurijs Zīlītis – Gūtupam.

Zīlītis taisās pēc pusstundas atbraukt pie Gūtupa. Jautā Gūtupam, kur atrodas viņa bi-
rojs.

Gūtups izskaidro. Saka, ka piecos pie viņa jāatbrauc Stašānam. Tāpēc lūdz Zīlīti at-
braukt mazliet vēlāk – kaut kad pussešos. 
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07.01.2000. Ienākošais. Armands Gruntbergs – Gūtupam.

G.: Divas lietas! Viena lieta... Es te tagad runāju ar kreditoriem: kā viņi ir noskaņoti... 
Nu, un viņi, cik saprotu, paši jau izvirzīs to jautājumu par neuzticēšanās izteikšanu.

Gūtups: Jā! jā! 
G.: Tas ir viens. Otrs ir tas, ka vakar šefs runāja ar Edmundu! Un Edmunds teica tā: ka 

viņš savu daļu it kā uztaisīs... Bet lai šo jautājumu sāktu virzīt Valsts ieņēmumu dienests.
Gūtups: Jā! jā... Belovs, ja?
G.: Jā. Aigars Belovs, jā. Nu būtu labi, ja mēs šodien varētu vismaz kaut ko jau!... Par 

kaut ko vienoties. Vai varbūt paskatīties to filmu?
Gūtups: Redzi, tu varētu!...
G. Tad varbūt mums uzrakstīt pilnvaru? 
Gūtups: Jā, jā! es tev varu teikt: ko tu vari... Nu varbūt ne pa telefonu... nu! Tev ir 

Sončika mobilais?
G.: Nē! Man tā nav, nē!
Gūtups: Pagaidi, tūlīt! Es tev tūlīt pateikšu, kā mēs izdarīsim... Tā! Tu vari viņam 

mierīgi piezvanīt, atsaukties uz mani un palūgt audienci. Ja viņš kaut ko jautā pa telefonu, 
tu mierīgi pasaki, ka tas ir saistībā ar to maksātnespēju. Un tad tā! Ja? Par pārstāvi. Un 
mierīgi aizej pie viņa... Un ja kas, tad zvani man. Bet es domāju, tu mierīgi saki: „Arnis 
lūdza mani rīkoties saistībā ar to un ar šito... Tāds tehnisks jautājums.” Un ja kaut kas, tu 
man atzvani.

G.: Bet viņš zina par šo pilnvaru, ja?
Gūtups: Nu, mēs vispār runājām par to Eglīti tad... Ka apvienot pārstāvjus. Bet tu 

viņam secīgi izstāsti. Nu, „ar jums jau Gūtupa kungs runāja kaut kā... Ko mēs gribētu, lai 
tur priekšsēdētājs būtu normāls...” Es ar viņu principā runāju. Es nerunāju ne par Belovu, 
ne par pilnvarām... Es teicu, ka varētu būt apvienotais pārstāvis Ienākumu dienestam un 
Finanšu ministrijai. Un ka tas būs ne jau tai dāmai!

G. Saprotu.
Gūtups: Kam viņš pilnībā piekrita.
G.: Jā. paldies!
Gūtups: Tā ka tu vari mierīgi, Armand, tehniski viss tur... Un ja kas, tad, noteikti zvani 

man!
G.: Okei! Paldies!
Gūtups: Davai!

10.01.2000. Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Tu mani lūdzi piezvanīt piecos!
G.: Jā. Paklau! Nu, es nezinu! Man tomēr ļoti nepatīk, vecīt, kā jūs tur izdarījāt. 

Dzirdi mani?
D.: Dzirdu, dzirdu!
G.: Saproti, man šausmīgi nepatīk! Es tomēr tur informāciju savācu... Tur tomēr 

pilnīgi bez pamata atsaucās uz mani un darīja, klau... Es nezinu. Es domāju, ka diez 
vai tādos apstākļos mēs, Vili, varam tur turpināt.

D.: Bet, bet...
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G.: Nu vecīt! Tas sanāk galīgi bezkaunīgi! Izmantot tā manu vārdu... Tādām 
darbībām! Nu par tādām lietām taču cietumā var ielikt! Ja tā dara!

D.: Nu es taču to ļoti labi saprotu! Man šausmīgi grūti pašlaik uzņemties kaut 
kādu daļu atbildības!

G.: Nu jā, nu jā! Bet, vecīt... Saproti, ka tas šausmīgi nolika presi, vecīt, uz visu 
šito... Es šodien tev nekādu atbildi vēl nevaru pateikt. Es te vēl, dabiski, pats gribu 
noskaidrot... Bet man šausmīgi tas nepatīk! Tāpēc, ka tā rīkojas...

D.: Tu domā tieši par tā cilvēka sarunu ar to tur?...
G.: Protams, protams! Jā! Protams!
D.: Bet tu nedomā, ka viņš varēja arī pārspīlēt? Ka tas nav tik...
G.: Nu es nezinu!
D.: Lai gan es, protams, nevaru atbildēt par šiem cilvēkiem: kā viņi runāja...
G.: Nu jā! nu tu pats paņem un noskaidro! Tev tur ir tādas iespējas. Bet man vēl 

nav skaidrības, vecīt, ar to...
D.: Tāpēc, ka par to... Teiksim, saistībā ar to summu... Atšķirība! To es noskaidro-

ju! Tur neaizskar nekādas... Tur vienkārši tā sakritība! Tāpēc, ka sākumā tiem citiem 
cilvēkiem... Mēs tur devām kaut ko citu... Un tas neaizgāja līdz galam!...

G.: Nu es nezinu!
D.: Nu varbūt ir kaut kāds honorārs, par kuru tu vienkārši tam uzspļausi un...? 

Es, tiešām, cik tikai varēšu pašlaik no Āfrikas kontrolēt!... Censties kontrolēt, lai tur 
nekādā veidā neiejauktos nekādas trešās puses!

G.: Nu jā, nu jā! Es nezinu... Es tev šodien vēl nevaru dot gala atbildi! Man 
vienkārši pašlaik cilvēki...

D.: Kad man tev piezvanīt?
G.: Piezvani kaut kad rīt. Pēc pusdienām... Kaut kur ap četriem.
D.: Es centīšos!
G.: Davai!

11.01.2000. Ienākošais. Guntars – Gūtupam.

G.: Es, zini, ko tev gribēju jautāt? Es, principā, domāju, ka, acīmredzams, jāraksta uz 
prokuratūru par tiem viņa rīkojumiem! Vai varam to darīt?

Gūtups: Nu jā, jā! tikai... Pašlaik tur arī... Tu taču zini, kā tur pašlaik ir!
G.: Jā, jā! Es saprotu! Bet ko man darīt?! Nu, kaut kādā veidā viņu... Viņš vispār pārkāpj 

reglamentu un likumu! Vienīgais, ja tur kāds palīdzētu no prokuratūras puses... Principā, 
visi šie rīkojumi ir jāatceļ! Tie ir nelikumīgi.

Gūtups: Nē! Nu, tu vari gatavot! Tikai tad ir jāpiezvana, kas tur pašlaik var... Zini, kāda 
tur tagad situācija?

G.: Nē! Tur it kā ir kaut kāda Prokuratūra! Ja es nemaldos – priekšnieks ir Ziediņš. Un 
it kā saskaņā ar to likumu, principā, viņi ir atbildīgi par to. Tāpēc, ka es nezinu, ko ar viņu 
darīt! Viņu nevar apstādināt! Viņš vispār vairs nerubī fišku! Un tagad tas Admirālis viņam 
aiz muguras... Nu tagad mauc divatā!

Gūtups: Nē! Nu, protams! Vajag! Es tikai nezinu, kā tur tagad... Tu zini, kā? Nu labi! 
Tā nav telefona saruna. Sagatavo to papīru!...

G.: Okei! Man to sagatavos!
Gūtups: Tu man iedod kopiju! Tur tur sūti oficiāli.
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G.: Jā, jā. Es domāju, ka piektdien no rīta tev piezvanīšu... Un tad es ienesīšu un mēs 
parunāsim, ko darīt tālāk.

Gūtups: Jā! Piektdien būtu normāli dienas pirmajā pusē!
G.: Tu varētu vienkārši pazondēt, kā tur situācija. Ja?
Gūtups: Jā... Labi!
G.: Un tad... Tāpēc, ka vakar runāju ar Gundaru! Un painformēju viņu!. Nu es vairs 

nezinu, ko darīt! Nu nevar taču kā āzim stāvēt un gaidīt, kamēr tev sit pa purnu! Tas būtu 
stulbi. 

Gūtups: Nu labi. Davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklau, tu intereses pēc nedabūji tekstu?
G.: Nedabūju! Es šodien pamēģināšu zvanīt... Šodien to noteikti saņemsi! Šodien tur ir 

kreditoru sanāksme.
Š.: Tad jāpaskatās, kas tur rakstīts... Un ar kādiem motīviem.
G.: Protams! Jā.
Š.: Vai... pēc būtības! Vai arī ar kaut kādu... Kaut kādu citu!
G.: Es tev uzreiz dabūšu! Pats atnesīšu un apspriedīsim. Ja?
Š.: Jā... Davai! Noteikti apspriedīsim.
G.: Davai!

Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

R.: Man te, tā teikt, ienāca informācija, ka mēs atkal gandrīz vai uz vienu lietu ejam!
G.: Nu, nu?
R.: To par lidmašīnām.
G.: Bet ko tu tur pārstāvi par lidmašīnām?
R.: Man pašlaik... Vēl neesmu noslēdzis vienošanos. Tas ir „Air Baltic”.
G.: Ā!...
R.: Es nezinu, ko darīt, godīgi sakot.
G.: Nu varbūt tad nevajag! Varbūt mēs vēl varam sazvanīties? Es mazliet papētīšu to 

situāciju.
R.: Nu jā! Tāpēc, ka tur bija tā... Tur bija tā, ka viņi man vēl vasarā... Nē – kaut kad 

oktobrī! Viņi man uzbrauca...
G.: Tev jau ir līgums vai nē?
R.: Man nav līguma! Viņi man tad oktobrī uzbrauca, un viņi teica, ka šī prasība var būt 

kāds miljons... Un tad mēs tur strīdējāmies un diskutējām par honorāru! Viņiem bija tas 
par daudz un tas par daudz... Un tas mēs atlikām līdz prasības iesniegšanai... Bet es redzu 
šo prasību... Un kad tā jau ir tāda, kāda ir, tad... Tad es pašlaik sāku domāt. Un kad es 
uzzināju, ka tu tur arī esi, tad es sāku domāt citādi...

G.: Paklau! Zini, es tur pie puišiem noskaidrošu... Davai, sazvanīsimies! Bet man ce-
turtdien tur būs darīšanas... Rīt droši vien gatavošos. Varbūt mēs varam, Emīl, tad piekt
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dien sazvanīties?
R.: Jā! Tāpēc, ka es vienkārši domāju: ja tur tā lieta ir tāda... Ka tur tāds cipars ir... Ka 

tur var par kaut ko vienoties... Nu noslēgt tādu mierizlīgumu, galu galā! Tad kāda vaina 
paņemt lietu?

G.: Nu jā! Es arī par to tagad domāju!
R.: Ja jūs tur vienkārši ejat uz visu lielo summu principā! ... Nu tad tur...
G.: Nē! Es domāju, ka mēs piektdien ar tevi vēlreiz sazvanīsimies un tad sarunāsim 

kādu tikšanos!
R.: Jā!
G.: Piektdien sarunāsim pa telefonu vispārīgi, kā mēs ar tevi!... Un tad parunāsim.
R.: Tu no rīta būsi birojā, ja?
G.: Protams, jā!
R.: Labi! Sarunāts!

13.01.2000. Ienākošais. Velta Gaidīte – Gūtupam.

G.: Es gribēju teikt, ka man otrdien viss ar to pārdzīvojumu labi beidzās!
Gūtups: Es vakar tur zvanīju, Gruziņam! Es interesējos.
G.: Jā! Tur man patiešām pilnīgi nekā!... Atstāja tikai izskatīšanai... Bet man ir divas 

lietas, kuras jums ir jāizstāsta! Kad jūs būsiet manā pusē?
Gūtups: Ziniet, priekšsēdētāj, man šodien te lielas tiesas – desmitos un divos. 

Paskatīsimies, kā man tur divos. Ja tur tā lieta tiks atlikta... Vai ja laicīgi beigsies, tad es 
varbūt piezvanīšu jums! Tikko kā iziešu no zāles. Kā jums šodien?

G.: Nē! Nu es pat nezinu! Tur tā...
Gūtups: Kaut kas steidzams, ja?
G.: Es pat nezinu, vai steidzams! Kā tur tie notikumi risināsies. Bet jebkurā gadījumā... 

Atkal notika tāds liels brīnums, par kuru gribēju pastāstīt. Par kuru varbūt tiešām ir vērts 
padomāt. Tīri tādā aspektā... Vispār, kas notiek! Kas notiek ar Tieslietu ministriju un 
tiesnešiem.

Gūtups: Labi, labi! Sakiet, tad pēc pusdienām, ja tas ir labs laiks?...
G.: ... ā! Tāpēc, ka dotajā brīdī tur it kā nekas nav noticis. Es zinu, ka man draudēja ar 

to, ka runās ar ministru! Un tā... Nu, lai viņi runā! Nu var jau pēc tam runāt kaut ko savu. 
Gūtups: Nu es domāju, ka es... Kad man tā pēdējā lieta beigsies... Līdz cikiem jūs 

šodien būsiet darbā?
G.: Es būšu līdz pieciem... sešiem. Līdz darba dienas beigām.
Gūtups: Varbūt tad tā, priekšsēdētāj! Tad es vispirms piezvanīšu! To laiku mēs pašlaik 

nekādi nevaram noteikt, jo es nezinu, kad man tur beigsies. Tā varam?
G.: Varam, varam! Jā! es uz vietas visu dienu... Es saku: līdz pieciem vai sešiem es 

sēžu. Vai ilgāk! Man vienkārši gribētos izstāstīt tāpēc, ka ... Nu kaut kas tur patiešām nav 
kārtībā...

Gūtups: Labi, labi! Jā! tad es jums apsolu, ka, tikko kā man beigsies, es zvanīšu... Un 
tad mēs runāsim. Ja?

G.: Labi!
Gūtups: Labi! Paldies.
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Izejošais. Alliņš – Irēnai Viļno.

A.: Es gribēju pajautāt... Šodien ir tāda lieta „CMR International”!
V.: Jā! ir tāda!
A.: Nu, Arnis man to pirmdien atdeva, palūdza pieslēgties. Nu man ir tāda situācija, 

ka tas vienīgais pilnvarotais – priekšsēdētājs – vēl nav atgriezies no šīs firmas atrašanās 
rajona... Lai gan bija paredzēts.

V.: Tas ir kurš?
A.: Dainis Kalvāns.
V.: Jā, ir tāds. Viņš pārstāv to... Ko viņš pārstāv? „Merkuru”? Nē!
A.: To „CMR” es sapratu, to pašu.
V.: „CMR”, jā, viņš pārstāv. Jā, jā!
A.: Sakiet! Es nezinu, vai jau ir atlikta vai nē... Jums nebūs nekas pretim, ja es sakarā ar 

to, ka man ir pārāk maz laika iepazīties un ka viņa paša nav, palūgšu atlikt?
V.: Man vajadzīgs kaut kāds iesniegums!
A.: Būs, protams!
V.: Tad iesniedziet man kaut kādu iesniegumu!
A.: Jā. Un mēs arī atnesīsim... Es saprotu, ka tur lūdza kaut kādus pārskaitījumus. Tad 

es tos apstrādāšu un mēs iesniegsim.
V.: Jā, jā! tur prasīja!
A.: Bet oriģināli palika pie viņa paša. Es tad atnesīšu tās kopijas.
V.: Jā. Nu, labi!

Izejošais. Gūtups – Veltai Gaidītei.

Gūtups: Labdien vēlreiz, priekšsēdētāj! Nu es atgriezos no tiesas un varu pie jums 
atnākt!

G.: Nu, labā noskaņojumā?
Gūtups: Normālā, normālā. Jā, jā!
G.: Jā, labi! Man četros ir sanāksme ar tiesnešiem. Bet pašlaik esmu uz vietas un 

brīva.
Gūtups: Tad es pēc minūtēm 10–15 būšu pie jums, priekšsēdētāj!
G.: Labi! Liels paldies!

Izejošais. Endijs – Antai Priedei.

Endijs precizē, vai tiešām uz 21.janvāri ir nozīmēta „Hipotēku bankas” lietas 
izskatīšana.

Priede apstiprina, ka tiesas izskatīšana Havkes Hiršmanes un Margaritas Karļinas 
prasībā pret „Hipotēku banku” ir nozīmēta uz 21.janvāri plkst. 11:00.

Endijs jautā, vai viņš kādā dienā līdz tiesas sēdei var ienākt pie viņas.
Priedei nekas nav pretim. Saka, ka var pie viņas pienākt trešdien vai ceturtdien.
Endijs atnāks trešdien. Iepriekš piezvanīs.
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14.01.2000. Ienākošais. Emīls Raziņš – Gūtupam.

R.: Es par tām lidmašīnām!
G.: Jā! Tūlīt es paņemšu kalendāru... Nākamajā nedēļā tad runājam! Vai varam otrdi-

en?
R.: Cikos? Varam no paša rīta. Nu, šajā laikā!
G.: Bet tu nevari drusku vēlāk?
R.: Man desmitos ir jābūt Vecmīlgrāvī.
G.: Nu tad liekam uz trijiem.
R.: Trijos, jā! Ļoti labi. Es tad šodien ar viņiem satikšos un parunāšu!
G.: Labi, labi!
R.: Paldies!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Nu, izlasīji „Dienu”?
G.: Kādu, kādu?
Š.: Šodienas.
G.: Par ko?
Š.: Tur „Apšauba Tolaram Fibers nomnieka izvēli”. Skarbs raksts.
G.: Ā, jā! Un „Neatkarīgajā” arī! Es to atzīmēju un atdevu Alvim. Tur kaut kas...
Š.: Paklau! Tur tāds citāts, ka tur interesējās... Un ka tas prokurors, viņš raksta, varēja 

atkārtoti vērsties ar prasību šajā jautājumā. Ka viņš uzskata, ka vajadzētu nopietni izvērtēt. 
Nebija pats labākais un tā tālāk! Varbūt... Es nezinu! Kā tu domā? Atsaucoties uz to avīzi... 
Varbūt man piezvanīt tai dāmai?

G.: Bet tu pēc tam neesi zvanījis?
Š.: Neesmu.
G.: Varbūt piezvani un pajautā... Jā! Saki: „Nu kā tu tur?...” 
Š.: Es teikšu: „Šodien atkal, paskaties, skarbs... Izlasi to rakstu!...” Es viņai teikšu: 

„Izlasi... Kāpēc tā notika? Kas tur vispār bija?” Un teikt: „Redzi, kā raksta avīzes...” Ja 
kaut kas nebija nostrādāts, tad jāļauj un... Un otrajā reizē jāskatās... Turpat! Tāpēc, ka tajā 
11. februārī!... Tur dažādas aizdomas. Izlasi vispār to rakstu!

G.: Nu, es atdevu Alvim, lai iešuj lietā! Es tikai uzmetu aci...
Š.: Izlasi! Izlasi to! Labs raksts! Un diezgan daudz... Un tur pieminēta franču kompānija, 

kura bija gatava investēt un ielikt milzu naudu... Un tur šausmīgi pretrunīgi paskaidrojumi, 
ko tā meitene dod. Un ka tas „Stalkers”, gandrīz vai visi kreditori, tajā pašā skaitā šo 
dedzīgi pieņēma – tā viņa skaidro. Nu, saproti, tas tāds dīvains variants. Es varu viņai 
piezvanīt, painteresēties. Teikt, lai to palasa. Ja viņa nav lasījusi, teikšu: „Izlasi un pēc tam 
parunāsim!”.

G.: Vismaz jāzina, kad tur patiesībā zem šī ir. Tāpēc, ka te Alvim jau teicu... Nu man te 
pieslēgts. Lai zvana, kur tas uzstādījums? Lai var sākt tur rīkoties!

Š.: Tam vecim... Tam vajadzēja saņemt uz rokām!
G.: Jā, jā, jā!
Š.: Cik tad viņš jau?... Ja viņa stundu laikā uzrakstīta un iespiesta... Sen jau viņam uz 
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rokām jābūt.
G.: Nu jā!
Š.: Es varbūt viņai varu pateikt! Nu varbūt lai viņa parunā ar to! Kāds viņai viedoklis! 

Vai arī viņa vēlas... Es teikšu tā: vai nu viņa grib, lai to izdara citi uzraudzības kārtībā, vai 
arī viņa pati to var nokārtot!

G.: Jā! varbūt tikai vienīgais... Nu jā! Viss ir atkarīgs no tā, kā tu varēsi runāt! Tu taču 
ar to vecāko dāmu vari parunāt, acīmredzami, patiešām atklāti?

Š.: Nu tā! Principā varu tā, jā... Jā. Es teikšu... Tāpēc, ka viņa pati man pameta to ideju 
par to uzraudzību. Tā iniciatīva nāca no viņas! 

G.: Nu jā! Tu tagad zvanīsi? No rīta?
Š.: Es domāju, ka tagad!
G.: Tad tu man atzvani! Es būšu uz vietas.
Š: Intereses pēc! Ko viņa man...
G.: Paklau! Kaut kā... Tu taču būsi šodien divos?
Š.: Jā! Es būšu!
G.: Zini... Redzi, tur to Gailīti šausmīgi apvaino... Es nezinu, bļ...
Š.: Es vakar runāju ar Gailīti pa telefonu! Es viņai teicu: „Ka tavu māti, nu kāpēc to 

ir jāpieļauj?” Es viņai teicu! Es saku: „Uzraksti – citas biedrības loceklis! Uzraksti tam 
Bičkovičam...” Vispār tā Tiesnešu biedrība, es tev teikšu... Kaut kādā miskastē palikusi! 
Tur visi cilvēciņi tādi bezpalīdzīgi! Un pilnīgi pretīgi uz turieni iet. Paskaties! Notiek viss 
tas bardaks ar Skrastiņu. Ar visu prokuratūras likumu „Par tiesu varu”! Borovkovs gandrīz 
vai galvenais vecis!

G.: Jā, jā... Turklāt viņi pieņēmuši lēmumu... Es lasīju...Tāpat arī, zini, šausmīgi bez-
zobains.

Š.: Jā! Viņš ir galvenais pārstāvis! Bet Tiesnešu biedrība, kuru tieši aizskar... Pilnīgas 
muļķības! Kaut kāds pilnīgi miris variants. Es viņai teicu: „Tu viņam uzraksti...” Tai 
Gailītei. Es vakar teicu!... Tāpēc, ka tur aizsūtīja arī manu lietu! Tam puisim. Es tev stāstīju. 
Pie viņas pašlaik! Un viņa dos tam... Agrim!

G.: Jā! Es sapratu!
Š.: Dos tam Agrim...
G.: Jā... Es sapratu, jā... Paklau! Nu, es nezinu. Varbūt tev arī vajag kaut kā... Tas Bir-

kavs jau šodien arī kruķīsies. Varbūt tev ar to Birkavu apmainīties pāris vārdiem? Kas tur 
patiesībā ministrijā, velns... Kas tur to dara?

Š.: Jā! Tu zini to viņa gadījumu? Par to... Kad parādījās!...
G.: Jā, jā! es zinu! Par kompjūteru, jā!
Š.: Tad jau nav sankcionēta pārmeklēšana!
G.: Nu jā, nu jā!
Š.: Viņš domā: kompjūters... Tāpēc, ka nav nekā cita... Tas ir tas pats kā tava piezīmju 

grāmatiņa... Vai, teiksim, kaut kāda kopējā burtnīca, vai telefona grāmatiņa, vai kastīte. 
Tas arī ir kompjūters! Un tagad ienāk kaut kādi veči un saka: „Nu, davai, parādi man te...” 
Varbūt man ir kaut kādas intīmas lietas, un vēl, velns zina, kādas... Tas ir mans personis-
kais! Tāpēc, ka var būt Tieslietu ministrijas kompjūters... Bet mans personiskais! Un saka: 
„Atver un parādi!” Kaut ko... Es nezinu.

G.: Nu davai! Tad piezvani man, Valdi!
Š.: Jā, jā! bet kā ar to veci? Ar to... Tur viss ir kārtībā? Kā mums tur palika?
G.: Par to pēdējo jautājumu, kuru tu skatīji?
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Š.: Jā.
G.: Būs, būs kārtībā. Es domāju, ka pirmdien! Es pie tevis būšu, tad... No sākuma 

piezvanīšu. Vai otrdien! Kā tev pašam?
Š.: Otrdien. Otrdien.
G.: Davai!
Š.: Okei! Davai!

Ienākošais. Ančāns – jautā Gūtupu.

Kastiņš atbild, ka Gūtupa nav.
Ančāns saka, ka viņš ar Gūtupu vienojās par tikšanos Gūtupa mājā Lielupē. Lūdz 

Kastiņu sazvanīties ar Gūtupu un pajautāt, cikos Gūtups rīt būs Lielupē. Ančāns saka: „Tas 
ir jautājums par izsoli... Par Tvaikoņu ielu.”

Kastiņš saka, ka mēģinās sazināties ar Gūtupu. Lūdz pārzvanīt viņam pēc kāda laika.

Ienākošais. Ančāns – Kastiņam.

Kastiņš saka, ka nevarēja sazvanīt Gūtupu.
Ančāns piezvanīs vēlāk.

19.01.2000. Izejošais. Endijs – Valdim Šablovskim.

Endijs interesējas, kad varētu atnākt un saņemt lēmumu Elpera lietā.
Šablovskis atbild, ka šis lēmums atrodas pie viņa sekretāra.
Endijs atnāks desmitos.
Šablovskis jautā, vai ir Gūtups.
Endijs ar viņu savienos.

Valdis Šablovskis – ar Gūtupu.

Gūtups saka, ka vakar ne reizi vien mēģināja Šablovski sazvanīt, bet neveiksmīgi. 
Jautā, vai šodien pēc pusdienām Šablovskim atradīsies laiks.

G.: Es mazliet gribētu pie tevis ieskriet. 
Š.: Tu saņēmi papīru?
G.: Jā! Viņi man arī ir. Bet es gribu ieskriet pie tevis par vienu praktisku jautājumu.
Š.: Nu jā!
G.: Es taču tev arī atdošu!... Tās kopijas!
Š.: Intereses dēļ... Kas tur notiek.
G.: Jā, jā, jā.
Š.: Tu lasīji jaunākās avīzes?
G.: Nu jā! Viņi mani tur „Rīgas Balsī” izķengājuši... Parazīti!
Š.: „Rīgas Balsī”!... Un tur „Neatkarīgajā” arī bija.



308

G.: Bet „Rīgas Balsī” mani izķengājuši.
Š.: Jā, jā. „Neatkarīgajā” tevi arī pieminējuši.
G.: Ja?
Š.: Jā, jā! tas bija... Pateikšu... Tajā pašā dienā... Nē! Nākamajā dienā! Uzreiz pēc tam, 

kad piektdien Neatkarīgajā... Tur bija vesels raksts par to visu. Un bez tam... Nu tur kaut 
kā tā...Īpaša nekā tāda nebija!... Tāda!... Tāda!... Par ko tev vajadzētu uztraukties. Bet 
vienkārši piemin, ka tu kaut kādiem singapūriešiem devi padomu... Un kam tur vēl... Tā! 
Nu tā nekas briesmīgs. Bet „Rīgas Balsī” laikam kaut kas bija...

G.: Jā, jā! bet tas taču, saproti, pilnīgs absurds. Es te vēl padomāšu, ko darīt. Pilnīgs 
absurds!

Š.: Jā, jā! Un tur viņi traki... Tu taču zini! Abi! „Mazais”...
G.: Jā, jā, jā.
Š.: Viņi taču izveido to visu!...
G.: Jā, jā, jā.
Š.: Un pat tik tālu, ka... „Mazajam” tur bija viena lieta! Nu nozīmēja... Nu tur tāda, uz 

kuras viņam ir jābūt!... Kurā viņš ir dziļi ieinteresēts. Var vairāk nenākt uz tiesu!... (Sme-
jas.) Uz savām lietām nenāk! Kaut kas traks, nu! Vienkārši kaut kāds murgs, zini.

G.: Jā, jā. Nē! Viņi mani tajā „Rīgas Balsī”... Tur tik pretīgi, zini... Nu pilnīgs absurds. 
Pilnīgi, zini, tāda... Kaut kas tāds, zini... Nu nekas, nekas!

Š.: Izmet to visu no galvas!
G.: Jā, jā, jā! Protams, protams! Nē, nu! ... Sūdīgi taču viņiem! Viņi taču aizsargājas, 

zini... Un tādiem līdzekļiem! Sūdīgi taču viņiem!
Š.: Jā... Labi! Mēs tad satiekamies pēc pusdienām?
G.: Jā! es tev noteikti piezvanīšu!
Š.: Okei!
G.: Vai tu man tad piezvani!
Š.: Es tev tad piezvanīšu, kad atbrīvošos.
G.: Davai, davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Es vēl aizmirsu pateikt!... Dod mājienu Zigmundam vai kam tur!... Lai viņš pasaka 
tam Aldim Razgailim...

G.: Jā!
Š.: Lai viņš noteikti to nodod! Tāpēc, ka man parīt... Viņam kaut kad bija paredzēta 

sanāksme. Parīt man ir jāizskata prasība pret viņu. Un pie manis nāk noteikti cilvēki, kuri 
atsaucas uz Civillietu procesa likuma 362.pantu! saproti, ja?

G.: Ā!... Jā, jā! saprotu, saprotu!
Š.: Lūk, tas pats. Otrais variants tāds, ka... Tas Henrijs Buka uzrakstīja kasācijas prasību. 

Lūk, tur, ja?... Tur taču jāpaskatās!
G.: Jā! Labi!
Š.: Tas vecis bija neapmierināts. Viņam 12 štukus uzdāvināja, zini! Bet tagad tur 

ņemas... Nu paskatīsimies, kas tur būs!
G.: Okei!
Š.: Davai!
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Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Norunā, ka pēc 15 minūtēm Gūtups pie viņa atnāks.

Izejošais. Ersens – Veltai Gaidītei.

G.: Laikam zvanījāt man divpadsmitos?
E.: Jā, es zvanīju! Bet vienkārši...
G.: Nekas neiznāca. Nu, kā mēs tad runājam? Mēs taču pa telefonu arī varam vienoties 

par to datumu! Vai kaut kas vēl bija?...
E.: Jā! Laikam tur bija tikai par datumu jautājums!
G.: Tad vienojamies par datumu! Es pateikšu, uz kādu to var... Es to lietu paņēmu... Nu, 

kāds varētu būt?... Kaut kur marta sākumā?
E.: Nu, sakiet, kā jums ir ērtāk! Man ir pilnīgi...
G.: Piemēram, 14. marts!
E.: 14. marts... Jā! Var!
G.: Nu tad 14. martā pulksten desmitos!
E.: Skaidrs! Liels paldies!

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Vai es nevarētu rīt uz kādām piecām minūtēm pieskriet?
A.: Bet kas tā ir par dienu?
G.: Ceturtdiena.
A.: Nu!
G.: Pasaki, kā tev ir labāk! Es tev laikam varu pielāgoties.
A.: Desmitos mums jāiet uz zāli klausīties, cik labi ir glabāt naudu bankā, nevis saņemt 

grāmatvedībā!
G.: Ā!...
A.: Tad ap deviņiem? Vai kā? Vai pēc tās sapulces?
G.: Nu... Sapulce taču nebūs ilgi?
A.: Nu, tur atnāks saplosīšanai vīriņš un meitene no „Unibankas”! Un stāstīs, cik tas ir 

forši!
G.: Tu zini, es varu ap deviņiem arī!
A.: Nu tad nāc!
G.: Labi! Norunāts! Davai! Paldies!

20.01.2000. Izejošais. Gūtups – Kitijai Tolai.

G.: Nu, Kitij, ko tu man nezvani šodien?
T.: Es nupat biju aizņemta. Tagad atbrīvojos.
G.: Es tev jau trešo reizi zvanu. Es apskatījos tos materiālus! Jau no rīta izskatīju. Zini, 

nu pierādījumu jautājums ir slikts! Pierādījumu jautājums, meitenīt... Es domāju, ka tagad 
to nevajag bīdīt. Sūdīgi tas izskatīsies, saproti? Pierādīt arī, man liekas, ir ļoti slikti... Nekā 
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tur nav!... Nu, banka saka: „Tas ir mans, mēs viņam uzticējām...” Bet tai pat laikā nav ne 
papīru ar klientiem, ne ar to Māri! Ne no vienas puses, ne no otras puses nav! Un tu taču 
te pareizi raksti! Tur laikam to slēdzienu rakstīja... Tur taču ir tās atsauces likumā, ka tam, 
kuram ir... Uz kura vārda ir tie sertifikāti... Tam arī pieder! Skaidrs, ka tur ir tā pierādījumu 
prezumpcija!... Gulstas... Pilnībā gulstas uz atbildētāju! Tur nav šaubu. Viņam nav nekas 
jāpierāda! Viņš: „Bet kā? Uz mana vārda taču! Ko man vajag pierādīt?!...” Ja pašā likumā 
tas ir norādīts!

T.: Es domāju, ka mums vispirms vajag pierādīt.
G.: Nu, protams! Bet kā tad? Viņš atsauksies uz likumu... Viņš teiks: „Man taču ir... 

Man, dārgie draugi, neko nevajag pierādīt! Skatieties, kur uz mana vārda! Kur tad?... Kādi 
ir līgumi? Kādi? Kur tas ir?...” 

T.: Nu, mēs vienkārši toreiz... Vispār jums par šo lietu nestāstījām. Negribējām vēl 
vairāk atkritumus uzkraut! Tāpēc, ka tas Baratinskis arī bija diezgan pretīgs! Man likās, 
ka nav ko iet uz tiesu! Bet te visi tā gribēja, un es tad padomāju: „ Nu, varbūt vēl Radziņš 
tur uzrakstīs...”

G.: Nu, Radziņš taču arī diezgan tā!... Raksta diezgan rezervēti. Es izlasīju, ko Radziņš 
raksta! Arī diezgan rezervēti raksta! Es skatījos! Skaties, ar ko viņš beidz savu slēdzienu: 
„...iepriekšminēto, uzskatu par lietderīgu rekomendēt pamēģināt rast iespēju ārpustiesas 
izlīgumam ar atbildētāju”. Ja?... Ha! Nu tā viņš beidz to savu traktātu!

T.: Nu jā! Nu, tas tā ir!...
G.: Nu jā! Tā arī ir, jā! Kad prasībā tiek izlikts, baigi forši skan tas viss... Loģiski! Bet, 

kad sāk attīstīt!...
T.: Tad sākas, jā!
G.: Jā! „Bet kur?... kur papīri?...” Mēs te runājām... Ka tā arī ir – uzticēsi vienam nelie-

tim tur, bet viņš tev tagad... ieliks tādu Zvirbuli! Es i nezinu, kas tas par Zvirbuli! Kaut kad 
viens bija...Tad viņš vēl nebija advokāts. Vai tas ir tas pats, vai velns zina... Man liekas, ka 
tas pats! Viņš bija kaut kāds tur pa pusei apsardzes, pa pusei tādas firmas vadītājs kaut kad. 
Kad vēl Godmanis tiesājās ar „Dienas Biznesu”. Varbūt pa šo laiku tas Zvirbulis ir kļuvis 
par zvērinātu advokātu. Skatos, ka Ogrē viņam ir prakse. Vai nav tas pats? Bet tas tā!...

T.: Bet, lūk, es nezinu, vai ir vērts ar viņu tur par kaut ko vienoties?
G.: Es nezinu! Ja var tur kaut kā nedaudz, zini, nu... Nu, es nezinu! Nu, atstāj atklātu 

vēl šo jautājumu! Atstāj vēl atklātu... Bet jau ir skaidrs, ka būs grūti pierādīt! Un, redzi, tas, 
ka viņš to negrib pats – tas taču ir skaidri redzams! Viņš ir ielicis advokātu bezkaunīgi!... 
Tā tur ir! Un tam pašam Mārim ir jāsaprot: ja jūs pēkšņi tiesā zaudējat, tad uz viņu viss 
gulstas! Bet par to viņš laikam nedomā. Viņš domā: „Gan jau kaut kā...” 

T.: Bet tad... Ja mēs tagad neiesniedzam šo prasību, tad mēs varam pazaudēt tos 
palikušos sertifikātus!

G.: Nu jā! Nē! Nu, tu domā, kā tur stratēģiski!... Jums ir jāpadomā, bankai ir jāpieņem 
politisks lēmums. Es tikai izteicu savu viedokli tajā aspektā, kā tas izskatīsies ar to visu. 
Es to pēdējo vārdu... Jādomā. Tavs uzdevums ir prezidentei visu pastāstīt. Pateikt, kā no 
mana viedokļa...

T.: Tātad, pirmkārt, tas, ka tas nenāk par labu tai lietai!...
G.: Būs grūti pierādīt! Pati par sevi prasības iesniegšana ir foršs arguments otrai pusei! 

Foršs! Teiks: „Bet, lūk, kur!... Viņi paši nezina, ko grib! Lūk, kur!...” Nu, domā! Lūk, tāds 
man ir viedoklis!

T.: Labi! Paldies!
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G.: Davai!

21.01.2000. Izejošais. Gūtups – Irmai Zāliņai.

G.: Laimīgu Jauno gadu!
Z.: Paldies! Jums arī!
G.: Paklau! Es gribētu kaut kā savu junioru aizsūtīt pie tevis! Viņš grib nedaudz palūgt 

tev vienu konsultāciju. Vai var to šodien izdarīt?
Z.: Nu, lai nāk! 
G.: Līdz cikiem tu pati?... Viņš var, sākot no trijiem, ne agrāk!
Z.: Jā! Lai nāk! Es būšu vismaz līdz pieciem noteikti.
G.: Jā! Viņu sauc Viktors, bet uzvārds ir tas pats!
Z.: Labi! Jā!
G.: Tu tad paskaties tur! Es gribu, lai tu arī... Paskaties, tā var darīt, vai nē. Nu, tas ir 

par tavu līniju, protams!
Z.: Labi, labi! Jā!
G.: Labi, Irmiņ! Paldies!

Ienākošais. Aleksandrs Vasiļjevs – Endijam.

V.: Kaut ko tur izdevās precizēt?
E.: Jā! Nedaudz. Arnis teica, lai es jums izstāstītu, ka viņš tikās tur... Tur runāja. 

Un, ka viņš principā piekrita!... Bet, ka viņam vajag Aģentūrā augstākajā līmenī vēl 
pakonsultēties, kā tur un kas...

V.: Nu jā! Ir jābūt no kaut kurienes iniciatīvai!
E.: Jā. Principā viņš piekrīt! Bet pagaidām konkrētāk nekā nav.
V.: Skaidrs! Es taču saprotu, ka tas nav vienkārši paņemt un parakstīt, un viss. Es 

saprotu! Bet tas jau, teiksim, ir ļoti patīkams moments.
E.: Jā. Principā viņam nebija nekādu tādu iebildumu. Vismaz par šo momentu!
V.: Es sapratu, jā! Es domāju, ka Arnis strādās pie šā jautājuma tālāk?
E.: Es domāju, jā!
V.: Un tagad otra tehniska detaļa: mums 27. taču ir tiesa! Viņš teica, ka pārcelsim. 

Tu varbūt precizē! Tas ir jūsu iemesla dēļ? Viņš tur, pieņemsim, ir aizņemts citā 
procesā... Tāpēc, ka tur ir tā viņa Gavare!... Vai man darīt atkal kaut ko savu?

E.: Jā! Labi!
V.: Precizēsi? Es varbūt piezvanīšu dienas beigās vēl? Viņš būs, ja?
E.: Nu, viņš vēl būs!
V.: Tad es zvanu tev dienas beigās!
E.: Labi!
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Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

G.: Nu, nav nekādu jaunumu par manu dzīvokļa lietu?
Gūtups: Nu, nav nekādu, Ainār, jaunumu!
G.: Paklausies! Nu, ko es tur varu izdarīt?
Gūtups: Es nezinu... Velns viņu zina, kas tur ir!
G.: Tu domā, ka ir bezcerīgi tur tiesāties?
Gūtups: Nē! Tā es negribu teikt! Saproti, viss tas karājas gaisā tagad! Velns... Es ne-

zinu.
G.: Nu, ko es tur varētu? Es varētu maksāt! Neko vairāk izdarīt es nevaru! Es esmu 

gatavs jebko darīt, lai tikai tā lieta kaut kā kustētos.
Gūtups: Nu, davai norunāsim tā, zini!... Lai es arī nedaudz aktivizētos. Norunāsim uz 

nākošo nedēļu tikšanos varbūt! Līdz tam mēs paņemsim, papētīsim... Bet kā mums labāk 
izdarīt? Tad sazvanīties varbūt?

G.: Nozīmē man laiku nākošnedēļ tagad, un es būšu.
Gūtups: Nu, nozīmējam uz ceturtdienu tad, ja? Ceturtdien... Nu, liekam kaut kur uz 

diviem. Ja?
G.: Labi! Būšu ceturtdien divos pie tevis. Paldies!
Gūtups: Davai, Ainār! Labi! 

24.01.2000. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Tu vari pāris vārdos?...
G.: Jā, jā! Protams!
Š.: Es te izstudēju visus tos papīrus... Paklausies, tur nevar iznākt kaut kas tāds?... Teik-

sim, tā, ka tas, kurš uzrakstīs to iesniegumu... Ka viņš nav procesa dalībnieks?
G.: Nē! Es it kā saskaņoju to iepriekš!
Š.: To tu izdomāji?
G.: Jā! Es saskaņoju to... Ka uzrakstīs šis. Jā...
Š.: Ja? Es domāju, ka... Man tā likās, ka būs it kā fasonam! It kā piebalso arī tas, kurš 

uzrakstīja šo iesniegumu!
G.: Jā, jā! Vienīgi, redzi, viņam taču tur... Tam pašam galvenajam tajā iestādē pašam ir 

tiesības rakstīt protestu! Bet... Zini, kamēr tur ar to birokrātiju karosi – briesmīgi ilgi var 
iet!

Š.: Ā!... Nu jā!... Nu jā! Te ir cita mehanizācija. Viņš taču nevar vērsties Senātā!... Tas! 
Viņam jāgriežas pie sava galvenā!

G.: Nu jā! Un šim taču, redzi, ir patstāvīgas tiesības rakstīt protestu! Bet, kamēr viņš 
izies tur visus tos birokrātiskos... Tur traks paliksi! Un bez tam vēl nav zināms...

Š.: Vai vēl būs!
G.: Jā! Un rakstīt gan tur, gan tur arī nedrīkst! Tāpēc, ka praksē gaida, pirmkārt, ko tad 

prokuratūra...
Š.: Viens vai otrs...
G.: Jā! (Smejas.) Jā! Tad viens otru gaida, jā! To arī nevar darīt, jā. Tā kā to es saskaņoju 

iepriekš!
Š.: Nē!... Uzrakstīts, man liekas, labi!
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G.: Jā, jā!
Š.: Bet tas, ko tā dāma saskribelēja... Viņš ir tāds ļoti pretrunīgs iekšēji vispār... Viss šis 

dokuments! Zini, kad nav ko teikt, tad daudz raksta cilvēki!...
G.: Nu, ir tā, jā!
Š.: Viņš ir uz četrām lapām mašīnrakstā... Tas ir briesmīgi daudz priekš šāda... Tur taču 

neko par būtību nevajadzēja!... Bet, ja jau grib to izdarīt, tad var uzrakstīt... Bet, ja meklēt 
kaut kādus motīvus, tad daudz ir jāraksta vispār!...

G.: Jā, jā! Protams!
Š.: Jo vairāk sarakstīts, jo mazāk pārliecinoši tas izskatās!
G.: Jā, jā! Vienīgais, varbūt tu vari tai vecākajai dāmai piezvanīt painformēt!
Š.: Es varu, varu!... Es tikai tāpēc vispirms ar tevi runāju – vai tas ir saskaņots... Nu, par 

ko mes nupat runājām!
G.: Jā!...
Š.: Tāpēc vispirms... Es viņai uzgriezīšu un parunāšu. Tad es tā pateikšu... Vai es varu 

kaut kā izteikties caur puķēm, ka var notikt tas?...
G.: Jā, jā!
Š.: ka tas var būt, ja?
G.: Jā! Jā... Redzi! Būtu svarīgi tādā mērā, ka tur šonedēļ ir visādas tādas lietas... Nu, 

civillietas, kas saistītas ar to! Un, redzi, tas lēmums, kuru tā uz četrām lapām uztaisīja... Nu 
labi, viņam nav... Bet vienalga tas ir sūdīgi kaut kā!

Š.: Viņi atsauksies... Tā pretējā puse var atsaukties uz to...
G.: Nu jā! Un to, ka, zinot, ka tur ir nopietni... Tas arī būtu daudz!... Zinot, ka tas... Nu, 

ka tas ir pārsūdzēts!
Š.: Un interesanti ir arī tas, ka... Es ar viņu parunāšu... Kas tad tālāk notiek? Vajag 

pajautāt tā! Tāpēc, ka, cik es saprotu, viņa tur tajā vietā ir tikai viena! Tā dāma! Ja pēkšņi 
noprotestē!...

G.: Nē! Nu, tad ņem un Rēzeknē skatās!
Š.: Aha! Nu tad ir tā, jā...
G.: Jā! Jā, jā...
Š.: Kurš tad skatīsies?
G.: Es domāju, ka tur... Par to man tā kā... Nu jā! Bet pajautā, kā viņiem tur... Pieņemts 

vai nē? Taču es domāju, ka tā nebūs problēma, jo tā taču bija tikai... Kas tā tur ir?... Filiāle? 
Vai kā viņu tur, velns?...

Š.: Nu, sesija... Sesija. Nu ja, nu ja! Tad jāpasaka, lai viņa pati tad ņem!
G.: Nu jā! Vai arī viņa zina, kam uz vietas...
Š.: Jā! Vai nu viņa zina... Vai kas, vai kā tur?... Par šo lietu.
G.: Nu jā! Tu nevarētu šodien varbūt viņai uzgriezt?
Š.: Es tūlīt uzgriezīšu! Ja viņa būs uz vietas...
G.: Ja tev izdosies, tad atzvani man, pastāsti kaut vai divos vārdos! Ja?
Š.: Jā, jā, jā!
G.: Davai!

Ienākošais. Ivo Kavermanis – ar Kastiņu.

K.: Kastiņa kungs, man šķiet... Es varbūt kaut ko jaucu!... Bet kurš bija... Mēs te vēl 
apspriedām problēmu ar „Grandu”! Tādu vienu problēmu... Par Rīgas domes lēmumiem!
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Kastiņš: Jā! Vienu mirklīti! Kalviņš tas ir!
K.: Ā!... Un tad vēl jautājums! Gūtupa kungs ir uz vietas?
Kastiņš: Jā, ir!
K.: Tad es parunāšu ar jūsu kolēģi un tad palūgšu, lai pārslēdz!
Kastiņš cenšas pārslēgt telefonu uz Kalviņu, bet viņš ir kaut kur izgājis. Pārslēdz uz 

Gūtupu.
K.: Kā iet?
G.: Nu nekas! Strādāju!
K.: Es gribētu par vienu problēmiņu parunāt! Kad es varētu, teiksim?...
G.: Tu gribi... Tējiņu varam padzert, ja?
K.: Jā, jā! Varam tējiņu!
G.: Nu, varam rīt, klausies!
K.: Cikos?
G.: Kā tev pašam labāk?
K.: Es nezinu! Līdz pusdienām man it kā ir kaut kādas problēmas, bet pēcpusdienā viss 

ir brīvs!
G.: Tu, darām divos! Tā varam?
K.: Varam! Tad es atnākšu uz diviem!
G.: Davai! Norunāts!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Es sazvanījos ar to kundzi! Izstāstīju... Viņa saka, ka ir pretrunīgs... Viņa pati it kā 
ir lasījusi viņu! Es saku: „Nu, man ir diezgan tāda ticama informācija, ka būs tas protests!” 
Viņa saka: „Nu, tad jau visa tā dislokācija pārvietosies uz citu vietu atkal!”... Visa tā lieta. 
„Tad neko nevarēs izdarīt,” viņa teica. Tāpēc, ka tur tikai viņa viena ir... Un viņa vēl teica, 
ka ir iesniegta jau sūdzība par sapulces lēmumu. Iesniedzis tas... Iesniedzis draugs profe-
sors! Kā viņu sauc?... Fredenbergs! Kā viņu?... Nu, „Latvenergo” vecis, kurš bija tad! 
Atceries, ar to Gulbeni?

G.: Aha, aha...
Š.: Viņš ir kopā ar Bluķi! Viņi pārstāv tur kaut kādu firmu!... Un tie nav viņus atzinuši 

par miljonu! Tagad viņi tur... Nu, par to miljonu!... Viņš arī nav vajadzīgs, man liekas, tur 
galīgi... Viņa teica, ka briesmīgi lustīgi vispār tur iet it kā! Un principā viņa ir ar mieru... 
Viņa teica... Es saku: „Nu velns parāvis! Viņa ir kā mazs bērns – sadara blēņas un tad pazūd 
vispār! Domā, ka nekad nevajadzēs atbildēt ne par ko! Un nerādās nekur!” Nu, viņa ir ar 
mieru... Viņa saka, ka laikam tur tomēr tas viss slēpjas tajā saknē, ka tur viens ir vienā pusē, 
otrs – otrā pusē! Ka tur tādā veidā visa lieta virzās. Viņa teica: „Nu, atnāks... Būs vieglāk 
izskatīt...” Es saku: „ Tu pati izskatīsi, vai kāds cits?” Viņa saka: „Nu, apskatīšos! Kad 
atnāks kaut kas...” Principiāla viņa tāda.

G.: Bet viņai ir normāla attieksme?

Š.: Absolūti! Viņa pilnīgi neko tādu... Nav aizkaitināta, neko! Pilnīgi neko!... Pilnīgi 
normāli! Es viņai saku: „ Es taču tā domāju, ka viņa izdarīs citādāk! Tā, kā man pateica! 
Bet tu redzi? izlasi! Četras lapas! Ja cilvēkam nav ko teikt, tad viņš daudz raksta...” Viņa 
saka: „Nu tā arī ir!” Viņa saka: „Jāpagaida.” Un, kad kaut ko vajadzēs, tad mēs... Kad tu-
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vosies! Tad mēs ķersimies klāt atkal.
G.: Jā! Labi, Valdi! Paldies tev!

Izejošais. Gūtups – Raivo Gāvelsiņam.

Gūtups gribētu rīt pienākt pie viņa uz neilgu laiku.
Gāvelsiņš gaida Gūtupu rīt pie sevis deviņos no rīta.

25.01.2000. Ienākošais. Pauls Guziņš – Gūtupam.

G.: Es ar tevi diezgan ilgi neesmu ticies! Kā tev ar laiku, paklausies! Tu esi briesmīgi 
aizņemts?

Gūtups: Nē! Tu vari tagad... Es tikko pabeidzu te pieņemšanu...
G.: Tu zini, es pēc... Pusčetros kaut kur pie tevis pieskriešu! Labi?
Gūtups: Norunāts! Davai!

26.01.2000. Izejošais. Endijs – Lilitai Gaborei.

E.: Mani Gūtupa kungs palūdza ar jums sazināties!... Viņš teica, lai es jums pajautāju 
– „Saules bankas” lietā it kā ir pretprasība un kaut kādi dokumenti vēl iesniegti. Viņš lūdza, 
vai nevarētu kaut kādā veidā saņemt tos, nokopēt vai kaut ko... Vai kopijas!

G.: Nu, ja jūs varat uzreiz skriet!... Es atgriežos zālē 14.20! Un kad es iziešu no zāles, 
braukšu prom. Es nebūšu ilgi darbā.

E.: Ziniet, es dotajā momentā nevaru izskriet, tiešām. Varbūt tad rīt var kaut kā?
G.: Jā! Rīt tad nāciet 9.45!
E.: Labi! es tad būšu pie jums 9.45. Paldies!

Ienākošais. Janīna Kalviņa – jautā Gūtupu.

Endijs saka, ka Gūtupa pašlaik nav, būs birojā vēlāk.
Kalviņa lūdz nodot Gūtupam, ka viņa viņam zvanīja, un pierakstīt viņas telefona nu-

muru.

Izejošais. Gūtups – Janīnai Kalviņai.

K.: Tu mani atvaino, ka es tevi traucēju!...
G.: Nu nekas, nekas!
K.: Bet man ir viens ļoti svarīgs jautājumiņš, par kuru es gribu personiski ar tevi parunāt! 

Kad tu varētu mani pieņemt?
G.: Cik tas ir steidzīgi?
K.: Nu, rīt tev atradīsies kaut kāds laiks?
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G.: Atradīsies!
K.: Cikos man labāk atnākt?
G.: Tu zini, vari kaut kur... Nu, 15.30 tu vari atnākt?
K.: Pirmajā dienas pusē neiznāk?
G.: Zini, labāk būtu otrajā dienas pusē.
K.: 15.30?... Labi! Tad es rakstu – 15.30!
G.: Labi, Jadviga! Norunāts!

Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

G.: Tu esi atpakaļ?
Gūtups: Jā! Esmu atpakaļ! Kā tev ar laiku? Es varu pielāgoties.
G.: Es ap četriem varu atbrīvoties!
Gūtups: Ļoti labi!
G.: Tu būsi uz vietas?
Gūtups: Būšu uz vietas!
G.: Nu tad es ienākšu!
Gūtups: Davai!

28.01.2000. Izejošais. Gūtups – Jurim Frimanim.

F.: Ilgi neesmu dzirdējis tevi!
G.: Jā! Nu, lūk, es tāpēc arī padomāju, ka tā taču nevar! Tik ilgi, zini!... (Smejas.) Tu 

zini, es burtiski tikko biju tur tavā mājā... Bet laikam tu tikko esi atbraucis?
F.: Nu jā! Pirms 3 – 4 minūtēm.
G.: Zini!... Var gadīties, ka pie tevis ja ne šodien, tad pirmdien noteikti no „Aka Print” 

ienāks iesniegums par aresta uzlikšanu! Tur sakarā ar piegādes līgumu. Zini, tas no mums 
tur nāk!... Es gribētu tad ar tevi kādā mirklī parunāt.

F.: OK! Jā!
G.: Tu šodien ej uz zāli?
F.: Nē! Man tagad 9.30 ir angļi!... Līdz 11. Un kaut kas man bija 11.15 pierakstīts! Tūlīt 

es paskatīšos... Ā!... Nē! Zini, man nekā nav! Teiksim tā: 11.10 es būtu brīvs!
Norunā, ka Gūtups atnāks pie Freimaņa divpadsmitos.

31.01.2000. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups jautā, vai viņš var atnākt pie Dedeļa divpadsmitos uz dažām minūtēm.
Dedelis viņu gaidīs.
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01.02.2000. Ienākošais. Ainārs Guldis – Gūtupam.

G.: Paklausies, nu kad tu vari Kalvi un Zigmundu pieņemt?
Gūtups: Viņi man jau te zvanīja, man liekas. Man ir tā!... Man divpadsmitos...
G.: Pagaidi! Tev zvanīja, man liekas, Krūms!
Gūtups: Bet kas tad ir šitie?
G.: Pagaidi, pagaidi! Kalvis – tā ir Nekustamā īpašuma aģentūra.
Gūtups: Ā!... Bet kāpēc man ar viņiem tur?...
G.: Nu, par to Alberta ielu, kā mēs runājām!
Gūtups: Man liekas, mēs nerunājām, ka es ar viņiem tur tikšos... Nu labi, var! Bet, zini, 

kas ir par lietu? Man šodien divpadsmitos uz tiesu. Un es briesmīgi slikti jūtos! Laikam pēc 
tam braukšu mājās. Man kaut kāda gripa uzkritusi, zini... Es nevaru vienkārši dotajā brīdi 
pateikt, kā es jutīšos. Tikai atvilkos pēdējiem spēkiem, zini, lai aizietu uz tiesu.

G.: Ak tā?
Gūtups: Nu jā! Es noteikti! Bet, zini... Man ir tā! Bez tam man ceturtdien ir tiesas sēde 

svarīga. Tad, ja es rīt normāli jutīšos, var rīt to... Vai arī piektdien tad!
G.: Nu, kad man tev piezvanīt?
Gūtups: Nu, piezvani rīt!
G.: Nu labi! Nē, nu ar to jautājums ir kā?... Runājām, ka tur it kā kaut ko prese... Tur 

Kalvis pats ir gatavs pateikt to presei. Un tad vajag jau... Un viņš būtu subjekts, kurš visu 
to prasa un dara.

Gūtups: Jā... labi, jā!
G.: Es tev tad rīt piezvanīšu!
Gūtups: Davai!

Ienākošais. Mārcis – Gūtupam.

M.: Es pat nezinu, vai man jānāk pie tevis, vai arī es varu pa telefonu uzdot tev vienu 
jautājumu!

K.: Nu, nu, nu?
M.: Man lika pajautāt, vai tevi var interesēt „Guttas” lieta?
G.: Bet kādā mērā „Guttas” lieta?

M.: Nu, cik es saprotu, tur iet saspringta cīņa!... Par ko var izlasīt presē. Un, lai cik 
dīvaini nebūtu, caur mani gāja, un gribēja no sākuma mani tur par kaut kādu juristu 
pieņemt... Es staigāju skatīties – pilnīgi smagi!... Un tad, lūk, tādā veidā paprasīja.

G.: Bet tā lieta ir par maksātnespēju, ne?
M.: Jā! Un te „Parekss” ir iesaistīts!
G.: Pret to „Guttu”?
M.: Jā! Viņiem, man liekas, 11. datumā jau ir tiesa! Un tiesnesis ir Freimanis... Tā kā 

es vienkārši...
G.: Tas ir jau nākošnedēļ?
M.: Jā! Viņiem tur diezgan ātri viss iet! Vai tevi var tas ieinteresēt? Un tad tālāk laikam 

ar tevi sakontaktētos.
G.: Nē! Nu, mums taču ir kā? Mums taču interese ir tāda: ja mēs varam ar kaut ko 
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palīdzēt, tad tas mūs var interesēt! Bet, ja mēs nevaram, nu, tad mēs sakām, ka nevaram. 
Kāda mums tur cita?...

M.: Jā! Nu, es saprotu, jā!
G.: Mums tad precīzi jāzina, ko īstenībā grib no mums. Ar ko mēs tur varam palīdzēt... 

Vai tur tajā maksātnespējas procesā kaut kā...
M.: Vai tu nevari pateikt, kas būs vajadzīgs? Vai ir vajadzīgs vienkārši pārstāvis, kas 

atnāks izstāstīs! Vai lai jau nāk ar dokumentiem un tev rāda?
G.: Man tur ir vajadzīgs kaut kāds loģisks cilvēks, kurš mierīgi jau visu izklāstītu... 

Pēc hronoloģijas, tematiski... Visas dokumentu kopijas. un ar precīzu formulējumu, ko 
viņi grib! Ko viņi grib!... Un, protams, ja tur ir kaut kā sarežģītāk... Viss tas... Par tiem 
parādiem... Tā attieksme... Tad vajag, dabiski, lai uztaisītu smuku anotāciju, kas tur līdz 
šim ir izdarīts un kas notika... Un kā tur īstenībā ir! Tas ir mūsu tādām iekšējām vajadzībām. 
Nu tā! Un precīzi noformulēt, ko no mums grib!

M.: Jā! Labi! Es domāju, ka viņi laikam gribēs! Un viņi to var izdarīt! Tad lai viņi tev 
pa taisno zvana? Vai lai viņi pasaka man, un es tev piezvanīšu?

G.: Kā tev ērtāk!
M.: Skaidrs! Labi! Apmēram es sapratu! Un, ja būs kaut kāda kustība, tad es noteikti 

tev piezvanīšu!
G.: Davai!
M.: Labi! Paldies, Arni!

02.02.2000. Ienākošais. Santa Lāse – Gūtupam.

G.: Jā, Santiņ!
L.: Es nezinu, kā... Toreiz mēs runājām, ka tu kaut ko sīkāk noskaidrosi par to.
G.: Es, meitenīt, izdarīšu! Es gribu te satikties ar valsts sekretāru, un viss!... Man te 

šonedēļ ir briesmīgi daudz darīšanu... Bet es izdarīšu, es domāju, piektdien! Jo pa telefonu, 
meitenīt... Tā nav telefona saruna.

L.: Nē! Es to saprotu! Nu, man vienīgi ir sīkākas ziņas par to puisi... Lūk, kurš ir 
bijušais policists vai bija policijā!... Un kurš tagad veļ vainu uz tiem mirušajiem.

G.: Tu vari man tagad nodiktēt viņas?
L.: Es varu nodiktēt, jā!
G.: Nu, davai!
L.: Tas ir Pēteris Andersons! Pierakstīts viņš ir Siguldas pagastā. Un, cik man zināms, 

šī lieta tagad ir Salaspilī. Bet es nevaru noteikti noskaidrot... To izmeklē it kā kaut kāda 
dāma! To izziņu it kā veic.

G.: Tā, tā... Un tas viss bija 16. janvārī?
L.: Vakarā, jā.
G.: 16. janvārī divdesmit divos...Pareizi, ja?
L.: Jā, apmēram!
G.: Siguldā, Līgatnē?
L.: Jā, jā... Principā, pie Siguldas robežas.
G.: Tiklīdz man būs jaunumi, es tev piezvanīšu uzreiz.
L.: Un, cik es noskaidroju, tur tajā policijas reģistrācijas žurnālā arī ir ierakstīts, ka 

vadītājs nav noskaidrots.
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G.: Ak tā? Aha!... Labi! Es tev piezvanīšu, meitenīt! Tiklīdz man būs tikšanās un jaun-
umi, es tev paziņošu. Nu, turies!

L.: Paldies, jā!

Ienākošais. Dāvids Tariņš – Kastiņam.

T.: Jau saņēmāt, ja?
K.: Ko?
T.: Tos dokumentus! Vai nesaņēmāt?
K.: Kādus?
T.: Iesniegumu par pretprasības nepieņemšanu un tiesvedības izbeigšanu...
K.: Bet kur man vajadzēja viņus saņemt?
T.: Uz faksu!
K.: Vienu mirklīti... Jā, pirms pusstundas ir saņemti.
T.: Labi! Bet jautājumi ir?
K.: Nu, dotajā brīdī nezinu. Gūtupa kungs ir izgājis. Es nevaru pateikt. Bet es izgāju, 

savukārt, tajā brīdī, kad viņi atnāca!
T.: Ā! Nu skaidrs!
K.: Bet viņi ir atdoti Gūtupa kungam!
T.: Zigmund, tad, ja kas, uz mobilo!... Ja?
K.: Jā! Labi!

04.02.2000. Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Izdevās?
G.: Par ko tu?
D.: Iesniegt?
G.: Nu, man tikai šodien uz galda kaut kādus dokumentus... Vēl vakar tur dabūja pēdējā 

momentā, ja? Es tā sapratu. Man šodien no rīta Zigis uz galda nolika! Tā kā mēs šodien 
– pirmdien strādāsim, lai tur... Lūk, tā es tev varu pateikt! Šodien no rīta tikai to visu... Man 
vakar pateica, ka vēl it kā trūkst kaut kādu dokumentu.

D.: Bet Zigis man vakar teica, ka viss it kā ir kārtībā... Bet jūs bijāt aizņemts tiesā visu 
dienu, es sapratu...

G.: Es visu dienu biju tiesā, jā. Jā...
D.: Nu labi!
G.: Šodien – pirmdien, Vili! Mēs negribam skriet! Gribam, lai... Nākošnedēļ ar „vago-

niem”!...
D.: Jā! Es atradu tos telefonus!
G.: Tev zvanīja tas... Guļāns?
D.: Man zvanīja dāma, kas runāja ar akcentu.
G.: A kas tā par dāmu?
D.: Nezinu...No „Multibankas”. Guļāns taču tur vairāk nestrādā!
G.: Es zinu, jā! Bet viņš taču uzņēmās tur vēl tomēr to...
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D.: Nokārtot, ja?
G.: Jā!
D.: Zvanīja man dāma. Ja nekļūdos, Svetlana viņu sauc!
G.: Dzene?
D.: Dzene!
G.: Jā!... Bet tad tu varētu tur kaut kā...
D.: Es dabūju visus telefonus!
G.: Jā! Bet kā tur tad?... Kā?
D.: Nu, tad vienīgais variants ir tāds... Es viņai pateicu: „Nu, varbūt es pats nokārtošu ar 

to onkuli?” Viņa teica: „Nē, nē, nē! Es viņu ļoti labi pazīstu! Tā ka... Vajag iet kopā!”
G.: Nu, bet tu tad viņai iedevi tos telefonus? Vai kā?
D.: Nē! Nu kā?... Es tos dabūju... Un tagad viņa man zvanīs! Viņa man solīja va-

kar piezvanīt pirmajā dienas pusē, bet nepiezvanīja! Nu, es gaidu, ka šodien viņa man 
piezvanīs! Un tad mēs norunāsim, kad mēs dosimies pie tā onkuļa!

G.: Nu jā! Tāpēc, ka nākošnedēļ mums ar tevi arī tad it jāsatiekas un jāparunā vēl par 
visu. Ja?

D.: Jā! Vienīgi... Es jau viņai izstāstīju, tai dāmai, ka, nu, tā formāli šī visa lieta ir 
pārgājusi tai bankai, kura nopirka „Lainbanku”! Es, protams, tur... Es tur asistēšu! Un tad 
es viņai... Un devu mājienu, ka es tomēr gribētu saprast, par ko es to daru!...

G.: Jā... Jā...
D.: Tad viņa tur tā saminstinājās un galu galā viņai pieleca! Viņa piebilda: „Nu labi! 

Nu, ja jau jūs brauksit un darīsit, mēs tad kaut ko tur izdomāsim.” Tā... Mēs vienojāmies 
tur, jā!

G.: Jā... Tāpēc, ka ceturtdien viņš ir, Vili! Tā kā ceturtdien viņš ir... Tā kā nākošnedēļ 
mums tur ir jātiekas.

D.: Jā! Tu par mani nerunāji? Tev nebija laika droši vien, ja?
G.: Es neesmu aizmirsis... Es visu daru tur.
D.: Labi! Tad pirmdien no rīta es tev uzgriezīšu!
G.: Nu, pirmdien no rīta vai... Varbūt pirmdien kaut kur ap pusdienlaiku uzgriez! Jo 

es... Šodien, es zinu, noteikti nav uz vietas! Tad man pirmdien no rīta ir jāiet uz turieni un 
jāparunā!

D.: Ā!... Šodien tas fiziski nevar būt?
G.: Nu, es baidos, ka nē! Tāpēc, ka nav uz vietas piektdienās cilvēks.

D.: Bet kā tu prognozē? Ja pirmdien, teiksim, tas notiek!... Tad nākošās nedēļas laikā 
tas notiks?

G.: Nu, nākošās... Nu, tur ir jāievēro... Jā, jā! Nu, tur ir diezgan ātri! Tur... Divu nedēļu 
laikā, es domāju, tas...

D.: Labi!
G.: Jā! Davai!
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Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Gribu pie tevis kaut kā atnākt nedaudz papļāpāt! Tas pirmdien ir iespējams kaut 
kā?

S.: Zini, kā sarunāsim? Piezvani man pirmdien no paša rīta...
G.: Cikos tas ir, saki?
S.: Nu, būtu vēlams, ja tu varētu piezvanīt pat pirms deviņiem!
G.: Labi! Pusdeviņos der?
S.: Jā, tas būtu ļoti labi!
G.: Piezvanīšu! Bet kaut kur pēcpusdienā varbūt tad mēs varētu?...
S.: Nu jā! Bet man... Es saku: man pirmdien un otrdien... Man trešdien ir tā gada sap-

ulce! Nāk visi mani dārgie deputāti! Un tāpēc man ir diezgan saspringta situācija... Bet tur 
mēs sarunāsim.

G.: Bet kā tev šodien pēcpusdienā? Nu, man te divos vēl ir tikšanās! Un tad es varētu, 
kaut kur sākot no trijiem... Es tikai tā, Jāni! Tas nav nekāds... Man vienkārši... Ja tev ir 
laiks. Es te šonedēļ briesmīgi saslimu! Kaut gan es staigāju...

S.: Tu arī tagad vēl esi slims!
G.: Jā! Es staigāju uz tiesām, zini! Bet, kad beidzas tiesa, braucu mājās... Tā, zini!
S.: Man šodien nav ērti... Bet mēs esam sarunājuši, ka pirmdien sazvanīsimies no rīta!
G.: Labi! Nav nekādu problēmu! Skaidrs, Jāni! Davai!

Izejošais. Ziedonis – Guntim.

Z.: Tas ir Ziedonis tāds. Viktors jums neko... Nav minējis?
G.: Jā, Ziedoni, jā! Viktors teica.
Z.: Es jūs pamodināju?
G.: Nē, nepamodinājāt! Es vienkārši esmu slims!
Z.: Ā!... Bēdīgi. Tā nopietni esat saslimis, ja?
G.: Nu diezgan, jā!
Z.: Man te Viktors nedaudz pastāstīja, ar ko jūs nodarbojaties, un man vajadzētu 

jūsu tīri profesionālu palīdzību dotajā momentā.
G.: Nu, mēs varam runāt, jā! Varbūt pirmdien satikties?
Z.: Jā...
G.: Jā – jums būs?...
Z.: Nu, nekas cits man neatliek! Nu, kur es citu?... Es pat uzreiz nezinu, ko atrast! 

Tāpēc, ka te ir tādas pamatotas bažas un aizdomas, ka te varētu būt ielikta kaut kāda 
ierīce. Un firma, kurā es strādāju, gribētu pārbaudīt.

G.: Mēs veicam tādus darbus!
Z.: Jā... Varbūt tad mēs varam vienoties jau par konkrētu laiku?
G.: Mēs varam uz pirmdienu uz 9 – 9.30 sarunāt!
Z.: 9 – 9.30?
G.: Jā... Kā jums?
Z.: Es domāju, ka jā! Cik ilgu laiku tas aizņems? To neviens nevar pateikt, 

protams?
G.: Parunāt?
Z.: Nu... Parunāt... Man to vajadzētu maksimāli ātri arī izdarīt!
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G.: Mums visa tehnika ir uz vietas. Bet mēs strādājam parasti... Labāk, ja nebūs 
cilvēku tajā birojā. Tas ir vēlu vakarā.

Z.: Jā...
G.: Tad mēs varētu pirmdien atnākt... Būs mani puiši...
Z.: Nu, tā būs dažas problēmas... Vakarā! Tāpēc, ka...
G.: Bet dienā? Kā jūs tad iedomājaties? Ko, mēs staigāsim un skatīsimies visu? 

Kad cilvēki ir apkārt. Es taču nezinu, kāds jums ir birojs!
Z.: Īsāk sakot, varbūt mēs varam sarunāt, ka jūs sākumā atbrauksiet pirmdien no 

rīta? Varbūt tas būs labāk?
G.: Pie jums? Kur tas ir?
Z.: Skolas iela. Tas ir advokātu birojs te.
G.: Jā...
Z.: Nu, nāciet iekšā un pajautājiet Ziedoni. Un tad mēs sarunāsim, teiksim... 

Bet man vajag!... Par cik es Viktoru ļoti labi pazīstu... Nav apvainojums jums! Man 
vajadzētu kaut kādu garantiju, ka šie cilvēki neizdarīs pilnīgi pretējo: tā vietā, lai 
kaut ko atrastu, uzliks!

G.: Nu, ziniet, mēs strādājam ar ģenerālprokuroru... Ar valsts iestādēm... Un 
konfidencialitāte ir pirmajā vietā mūsu darbā. Un nekādā gadījumā mēs nekad 
nedarām pretējas lietas.

Z.: Skaidrs... Jā. Tad varbūt jau varētu kaut vai apmēram nosaukt kaut kādu 
summu? Tāpēc, ka man ir jāpasaka priekšniekam, lai viņš tad arī rēķinās...

G.: Orientējošā summa... Ja jūs gribat pārbaudīt gan telefona līniju, gan 
kompjūteru... Teiksim tā, pilna apskate!... Un, teiksim, tādas telpas, kurai ir augsti 
griesti un kaut kur 25–30 kvadrātmetru – kaut kur 150 latu. Bet tad mēs garantējam, 
ka jums tur nekā nav. Tad mēs apskatīsimies gan sienas, gan griestus, gan grīdas... Vai 
nav iemontēts kaut kas grīdā vai mēbelēs... Ja jums ir, piemēram, konkrētas domas 
par telefoniem – tad tas ir lētāk!

Z.: Jā! Nu... Domas dalās! Varbūt arī telefons. Varbūt arī kaut kāda ventilācijas 
lūka... Nu, kura iziet uz āru! Grūti pateikt.

G.: Jā... Mēs arī sniedzam rekomendācijas, kas un kā!... Nu, tad pilna apskate.
Z.: Jā! Būtu ļoti labi!... Es pats strādāju apsardzē! Un man problēma ir tāda, ka 

es īstenībā nevaru atstāt šo biroju! Ja es kaut kur dodos...
G.: Es varētu, ziniet, kā?... Kāds jums ir telefona numurs?
Z.: Es jums iedošu savu mobilo. Ziedonis mani sauc.
G.: Jā... Es jums piezvanīšu pirmdien no rīta, un mēs atnāksim. Ja?
Z.: Labi!
G.: Sarunāts?
Z.: Tā... Tātad orientējoši 150 latu par vienu telpu. Ja?
G.: Jā. Bet es domāju, ka... Es nosaucu tādu orientējošu ciparu. Tur ir jāskatās uz 

vietas.
Z.: Protams, protams! Es saprotu, ka nevar neviens nosaukt konkrētu cenu. Bet 

vienkārši man pajautās – man jāpasaka... Nu, cik tas varētu maksāt! Es domāju, ka 
nav problēmu! Vēl jo vairāk, ka jūs garantējat un tā... Labi, Gunti, tad! Es gaidu 
pirmdien no rīta jūsu zvanu!... Kaut kur pirms deviņiem, ja?

G.: Jā!
Z.: Labi!
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07.02.2000. Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Vai mēs varam sarunāt uz šodienu?
S.: Nu, zini, kā! Es vispār taisos skriet mājās, jo man nav neviena vārda no runas 

trešdien uz manu sapulci! Tu pasaki man godīgi, tev tas ir steidzami? Vai kaut kas 
tāds, ko var atlikt pēc trešdienas?... Kad es atkal būšu kā cilvēks.

G.: Nu, var pēc trešdienas arī!
S.: Varam?
G.: Jā!... Nē! Mani te vārdabrālis palūdza nedaudz par vienu jautājumu parunāt! 

Bet es domāju, ka tas nav tāds... Tā ka varam, varam! Kāpēc ne?
S.: Nu, īsāk sakot, zini, kā? Es tagad laikam ap vienpadsmitiem skriešu uz mājām. 

Bet rīt laikam parādīšos tikai kaut kur uz pusdienlaiku... Un man jābūt visam gata-
vam, lai varētu sadrukāt... Un trešdien ir tā lielā sapulce man. Bet es tad varbūt rīt, 
ja man kaut kas tur izmainīsies, tev piezvanīšu!

G.: Labi, labi! Jā! A tu domā, ka tas var būt ceturtdien pēcpusdienā tad? Vai kā?
S.: Jā! Tas būtu visideālāk!
G.: Man ceturtdien desmitos ir lieta, tā kā...
S.: Jā! Tas varētu būt tieši tā, kā tu saki!
G.: Nu, kaut kad pēcpusdienā, ja?
S.: Jā!
G.: Labi, Jāni! Paldies! Paldies!

Ienākošais. Vilis Dimbiņš – ar Gūtupu.

D.: Nu, kā veselība?
G.: Nu tā!... Vidēji.
D.: Gribēju pajautāt... Tad es atdevu tai dāmai no „Multibankas” to telefonu! Es ceru, 

ka...
G.: Nu jā!
D.: Viņa man solīja, ka atzvanīs...
G.: Bet tu to veci atradi vispār? Vai sazvanījies?
D.: Viņa man apgalvoja, ko viņai ir lieliskas attiecības ar viņu! Bet es viņai vienalga 

pateicu: ja viņi norunās tikšanos... Ko viņa apsolīja izdarīt... Lai viņa man pasaka, un es 
pievienošos, ja viņa uzskatīs to par vajadzīgu! Jebkurā laikā! Kad viņa teiks, es būšu gat-
avs!

G.: Jā! Paklau... Bet tu gribēji par to maksātnespēju, ja?...
D.: Jā!
G.: Nu, mēs zvanām tagad! Zvanām... Jebkurā gadījumā, šodien pacentīsimies to visu 

atrisināt.
D.: Paklausies! Pēcpusdienā tev neatradīsies minūte? Tas Rogoļs ir Rīgā! Varbūt var uz 

10 minūtēm... Vakarā varam ienākt pie tevis?
G.: Labāk uz rītdienu! Es, zini, kaut kad pēcpusdienā labāk tītos prom...
D.: Tad var rīt no paša rīta kaut kā?
G.: Mirklīti... Cikos viņš brauc prom?
D.: Man liekas, vienpadsmitos.
G.: Nu, piezvani man vēlreiz pēcpusdienā! Varbūt rīt no rīta, jā... Bet tad man vēl piez-
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vani!
D.: Es tev piezvanīšu, jā!
G.: Jā! Davai!

Ienākošais. Jurijs Zīlītis – Gūtupam.

G.: Jā, Juri!
Z.: Vai tevi interesē?... Ienāca viena liela kļauza no Mazā Napoleona par Bārdu! 

Ar lielu kaudzi materiālu. Vai tevi var šī kļauza ieinteresēt? Es tev viņu varētu 
piespēlēt!

G.: Nu, var arī palasīt!
Z.: Nē, nu, ja vajag – jā! Tad aizsūtīšu tagad, un viss!
G.: Nu labi, jā...
Z.: Ko?
G.: Jā, jā!
Z.: Labi! Kāda tev tā adrese bija?
G.: Nu, lai atnes! Skolas!
Z.: Jā! Labi!

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups gribētu atnākt pie Dedeļa ap pulksten trijiem.
Dedelis gaidīs.

Ienākošais. Ziedonis – Gūtupam.

Z.: Es atcerējos! Es taču tūlīt iešu uz turieni. Vai ir vērts parunāt par to lietu? Par ap-
skati? Vai nav? Tur arī, man liekas...

G.: Nu, pagaidām... Nu, pajautāt tu taču vari, jā! Cik maksā, paprasi!... Ja?
Z.: Labi!
G.: Ko tu... Ar pašiem tiem?...
Z.: Ar Laimoni!
G.: Jā! Davai! Parunā!

08.02.2000. Izejošais. Gūtups – Ilmāram Ramšovičam.

G.: Paklau! Gribētu kafiju kopā padzert, nedaudz papļāpāt par dažiem jautājumiem. 
Kad mēs to varam izdarīt? Sākot šodien no vieniem kaut kur! Es no vieniem līdz četriem 
varu dažādi pieregulēties. Kā tev pašam būs šajā laikā?

R.: Es domāju, varbūt tiešām darām to šodien! Kurā vietā?
G.: Es nezinu!... Varbūt „Rīdzenē” varam kādu kafiju iedzert? Man īstenībā negribētos 

tur, zini... Pie jums tur, zini, kā gestapo jūties, kad ienāc! (Smejas.) Varbūt varam „Rīdzenē” 
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iedzert kafiju? Kā?... Nu, vai jebkurā citā vietā, kur teiksi! Es taču varu piebraukt.
R.: Es tikai domāju... Nu labi! Varbūt arī „Rīdzenē”! Kaut gan tur ir briesmīgi daudz 

cilvēku.
G.: Ā!... Nu, pasaki citu! Jā! Tur varbūt arī ir tāda vieta... Man vienalga, kur! Bet 

restorānā „Rīga”, lielajā zālē? Nu, no Operas puses lielajā zālē! Tur parasti gandrīz nav... 
Tur var mierīgi parunāt.

R.: Jā?... Nu, tad tā arī norunāsim!
G.: Vienos tad varam norunāt?
R.: Jā!
G.: Labi! Lielajā zālē! No Operas puses ir lielā zāle. Ja?
R.: Norunāts!
G.: Labi! Vienos tad!

Izejošais. Gūtups – Jurim Berezovskim.

G.: Nu, es saņēmu šodien to lēmumu otru! Ceru, ka pirmais lēmums tev ir?
B.: Jā, ir!
G.: Un man ir otrs lēmums arī! Ar kuru atsakās pieņemt abas pretprasības.
B.: A tu nevari paprasīt tur kādu no saviem kolēģiem vienkārši, lai viņi man nomet uz 

faksu?
G.: Jā! Bet iedod tad to faksu!
B.: Jā, noteikti!
G.: Labi!
B.: Paklau! Man, Arni, te ir viens kāzuss! Tā vēstule, kuru „Edemore” rakstīja... Par 

to realizāciju! Kaut gan es neesmu tik spēcīgs krievu valodā... Bet viņi tur raksta, ka 
viņi „piekrīt realizācijai”! Tevi neuztrauc tas, ka viņi tur nav ierakstījuši „par brīvu cenu 
piekrīt”?

G.: Nē! Nu, tas taču izriet no Civillikuma! Piekrīt... Nu kā?...
B.: Nu labi!
G.: Nē! Nē! Tas nē!
B.: Nu labi! Labi! Paldies, ka piezvanīji!
G.: Davai! Davai!

Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Nu, kā iet?
G.: Nekas! Mums te sapulce...
K.: Paklausies! Tev izdevās ar to dāmu tur parunāt?
G.: Es domāju, ka tur viss būs kārtībā!... A es tev varu atzvanīt? Mums te tagad ir sap-

ulce!
K.: Jā, labi!
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Ienākošais. Alfs Būvmanis – Gūtupam.

B.: Pa ilgu laiku vienīgo reizi traucēju!
G.: Nu, nu, nu?
B.: Paklausies, Arni, man ir briesmīgas nepatikšanas! Saproti, man nospēra 

vienīgo, kura man bija, automašīnu pagājušo svētdien – „Audi” simto! Es palaidu 
visur... Visus mūsu advokātus! Lūk, tu esi pēdējais praktiski. Palaidu un... Nu ņi figa! 
Nu, kaut vai to naudu atgriezt! Kādu ceturto daļu...

G.: Aha... Aha...
B.: Es neko vairāk negribu!... Runa ir par to... Tu labi pazīsti mani!
G.: Labi! Labi!
B.: Tev nosaukt numuru?
G.: Jā! Nosauc!
B.: BB 8, Audi 100, tumši zila, 1992. gads. Nu, paskaties ar saviem vīriem, ja?
G.: Labi! Labi!
B.: Davai!

09.02.2000. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – Gūtupam.

K.: Paklausies, man par to... Vēl es vakar aizmirsu tev pateikt par to Senātu! Tur tiek 
izskatīta tā „Avota” lieta! Tur ir tā kaut kāda lēmuma pieņemšana... Vai kāda ir procesuālā 
kārtība?... Es precīzi nezinu! Tur pārrakstīt izpildrakstu viņi lūdz... Tas „Latvenergo”! Mēs 
tur parunājām pagājušajā nedēļā! Tu tur, man liekas, pierakstīji!

G.: Pagaidi, tūlīt apskatīšos!... „Avots”, jā!
K.: Jā!
G.: Mirklīti!... Senātā „Latvenergo” pret namu pārvaldēm... Atsūtīs materiālu... Bet 

man nekas nav atsūtīts!
K.: Tas bija, man liekas, par otro lietu, par kuru mēs runājām. Nekas vairāk nav 

pierakstīts tev? Tieši par „Avotu”?
G.: Nē! Man ir pierakstīts tāds teksts: „Senātā „Latvenergo” pret namu pārvaldēm, 

atsūtīs materiālu.” Tā!... Ciema lieta – jā, tas ir! Pīlēns man ir pierakstīts... To visu es 
neesmu aizmirsis. Dārzciems Palātā... „Grand”...

K.: Nu, tas ir šodien! 
G.: Šodien, jā... Nē! Par „Avotu” man nav! Bet kad ir tas „Avots”?
K.: Tas ir šodien!
G.: Ā!... Bļ... Jā, šodien trešdiena... Jā... Bet, zini, šodien es tad jau... Man pa telefonu... 

Tur pusdesmitos sākas jau. Man pa telefonu, zini...
K.: Īstenībā tur būtu labi vienkārši, lai paliktu, kā ir! Tāpēc, ka tur priekš mums bija 

labvēlīgs... Ka noraidīja to izpildraksta pārrakstīšanu uz viņiem.
G.: Noraidīja, ja?
K.: Jā, jā!
G.: Nu, zini, es tev nevaru solīt... Es pacentīšos!
K.: Varbūt tu uzgriez tur kādam! Es īstenībā nezinu, pie kā tā tur ir.
G.: Jā... Jā.
K.: Varbūt izdarīsim tā! Es palūgšu Nadeždu, lai viņa paziņo visu informāciju, kura 
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viņai ir. Tāpēc, ka viņai vismaz ir zināms, pie kura tiesneša tur tā ir. Bet, kaut gan tur!...
G.: Zini, solīt nesolu šoreiz, tāpēc, ka tikai... Bet kaut ko pamēģināšu izdomāt. Ja?
K.: Nu apskaties, ja!
G.: Davai! Davai!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Endijam.

Š.: Nu, tur tomēr iesniedza to sūdzību!
E.: Iesniedza, ja?
Š.: Aha... Es uzrakstīju jau, lai viņa aizietu... Tur to eksemplāru tu saņemsi...
E.: Šodien ir pēdējā diena! Es jau cerēju, ka nebūs!
Š.: Vakar tika iesniegta. Tā kā tur ir jāskatās, kā tālāk tad tur... Paziņo šefam par visu 

šo lietiņu. Ja?
E.: Jā! Labi! Paldies!
Š.: Davai!

Izejošais. Gūtups – Dzidrai Zvīgžņkalnai.

G.: Paklau! Tur tas... Ar to izpildrakstu ir pārsūdzēts, ja?
Z.: Jā! Diemžēl jā! Un bija tā... Man viņiem bija arī jāatjauno termiņš, jo es 

paziņoju tikai saīsināto!... Un tā ir lietā! Bet taisīšanas datumu noteicu citu! Kopā ar 
to bija jāatjauno termiņš. Es tur neko... Nu, tā ir pēc likuma!

G.: Jā, jā! Paklau! Bet tā lieta taču vēl nav aizgājusi?
Z.: Es domāju, ka varēja arī aiziet. To vajag pajautāt kancelejai.
G.: Aha... Aha... Bet kad tad viņi? Tikko viņi?...
Z.: Tā! Viņi iesniedza man 28. janvārī. 28. janvārī iesniedza... Es to skatījos... 

Nu, kā? Skaitās taču, ka zālē mēs skatāmies! Kādā datumā?... (jautā sekretārei: 
„Inesīt, 2. februārī mēs skatījāmies to termiņa atjaunošanu, ja? Tur, kur bija Dome 
un „Kurzeme”?... Laikam!...”) Jā, 2. februārī skatījāmies un atjaunojām!

G.: A kurš tas ir? Simakova var zināt?
Z.: Jā! Inta var zināt to, jā!
G.: Aha! Labi! Paldies!

Ienākošais. Ernests Jurāns – Gūtupam.

J.: Kā tev ar laiku? Mēs nevarētu satikties?
G.: Ar ko es runāju?
J.: Tu runā ar Jurānu Ernestu! Pazīsti taču tādu?...
G.: Ā!... Pazīstu, pazīstu! Ernest, paklau! Tas tev ir kaut kas steidzams vai nē?
J.: Nu briesmīgi!...
G.: Jā! Bet man...
J.: Mēs varētu vakarā!
G.: Redzi, man būs lūgums: varbūt tu man piezvani kaut kur līdz četriem! Tad tu varētu 
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ap četriem vai pēc četriem pieskriet. Ja?
J.: Labi! Es varu arī vēlāk! Nav tik būtiski...
G.: Nē, nē! Es tā, zini!... Es strādāju no astoņiem rītā līdz sešiem! Un es vienkārši 

vēlāk... Man vienkārši ir savas enerģijas rezerves, Ernest!... (Smejas.) Saproti? Var taču 
arī visu nakti strādāt, tikai cik ilgi, jautājums! Nu davai! Līdz četriem man piezvani... Ap 
četriem! Ja?

J.: Labi, Arni!
G.: Davai! Davai!

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam.

F.: Sakarā ar „Aka Print”! Gribētu prasības pieteikuma tulkojumu angļu 
valodā!

G.: Aha! Būs!
F.: Ar to... Nu, ar visiem zvērinātajiem tulkiem... Un notariālo apliecinājumu.
G.: Jā! Jā! Tiesnesis saka – jāklausa! Vispār nevar būt... Neapspriest!
F.: Tāpēc, ka, cik es saprotu, viņu caur ministriju vajag sūtīt uz turieni! Un tad vēl 

viens moments... Kas tajā līgumā ir rakstīts par to pirkumu–pārdevumu!
G.: Aha, aha... Bet kas? Kas tur ir?
F.: Kāda ir strīdu risināšanas kārtība.
G.: Ā!... Tur ir kādas problēmas, Juri?
F.: Nē, nē! Nav problēmu! Es tikai... Es tikai gribu nodrošināties!
G.: Aha! Aha!...
F.: Nav nekādu problēmu! Neviens neko...
G.: Labi! Es apskatīšos arī! Labi, labi! Būs! Uztaisīsim!
F.: Nu, sākumā tas tulkojums ir, lai varētu to mašīnu palaist! Ja?
G.: Jā!
F.: Bet ja tur kaut kā savādāk pagriežas, nu tad jau uz vietas izlemsim! Bet galve-

nais, lai process aizietu.
G.: Labi! Labi!

Izejošais. Endijs – Jurim Frimanim.

E.: Man tāds Gūtupa kunga izdevums ir...
F.: Jā!
E.: Cik mums ir zināms, jums ir tāda „Guttas” maksātnespējas lieta!
F.: Pareiza jums ir... Pareiza informācija! Jā, ir!
E.: Es gribētu atnākt apskatīties tos materiālus un... Un kādu vārdu ar jums pārmīt.
F.: Labi, Endij! Tas ir iespējams!
E.: Kad ir iespēja to izdarīt?
F.: Tā!... Kurā pusē jūs esat?
E.: „Guttas” pusē!
F.: Labi! OK! Īsāk sakot, ja tu atnāc uz šejieni... Kaut vai tagad!... Tad manā kabinetā 

uz galda lieta gulēs! Un es sekretārei par tevi pateikšu. Labi?
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E.: Labi! Bet jūs pats būsit vai nē?
F.: Nē! Un eju tagad divos uz zāli! Bet iziešu no turienes ap trijiem. Nedaudz vēlāk... 

Kaut kur 15 pāri trijiem. Nu, tad vari nākt varbūt 15.15!... Un apsēsties, un sākt kaut ko 
lasīt... Un pēc tam arī es iznākšu no zāles! Labāk tā norunāsim!

E.: Ā!... Nu, tad es ap trijiem atnākšu...
F.: Jā! Nu, kaut kur 10 minūtes pāri trijiem! Un tad sāc lasīt. Bet es kaut kur 20 pāri 

trijiem iznākšu! Ja?
E.: Labi!
F.: Norunāts!

Ienākošais. Jānis Nagalis – Gūtupam.

N.: Paldies, paklau, par atbalstu „jautrajās” dienās!
G.: Jā! Jā, jā!
N.: Paldies, paldies, vecais!
G.: Jā! Nu?
N.: Nu, kā tev iet?
G.: Nu nekas, redzi! Vakar mani izvirzīja uz Triju zvaigžņu ordeni!
N.: Nu tā... A kā jūs tur visi stāvēsit? Tad kādam būs jāatsakās! Tu, Lembergs!... Nu! 

(Gūtups smejas.)
G.: Normāli, zini! Ta cietumā liek, ta dod ordeni, saproties! Normāli, Janka!
N.: Nē, nu pavisam cita lieta!
G.: Nu jā!
N.: Kaut kā jau šī dzīve lietas nokārto! Labi darbi nepaliek nepamanīti! (Abi smejas.) 
G.: Nu jā! Kaut gan man bija cits izteiciens: neviens labs darbs nepaliek nesodīts!
N.: Ā!... Arī, jā!
G.: Bet izņēmumi taču tikai apstiprina likumsakarību!
N.: Pareizi! Tieši tā! Tā vismaz mācīja kaut kad! 
G.: Jā, jā, jā!
Runā par Gūtupa veselību. Uz Nagaļa jautājumu, kur viņš tā apsaldējies, Gūtups atbild, 

ka tās ir izslimotās gripas sekas (deguns ciet). Gulēt mājās un izārstēties kā nākas, viņš 
nevar, saka Gūtups, jo otro nedēļu viņam ir tiesas.

G.: Tu gribēji, Jančik, kaut ko?
N.: Nē, nē! Es tikai pamatā par to, ka... Zini, kā. Apsveicināties... Un es vakar vienkārši 

netiku pie lielajiem telefoniem! Tāpēc es padomāju, uzgriezīšu tev...
G.: Nē! Nu, jebkurā gadījumā, redzi, neviens!... Pat neviens īpaši nebļauj, zini! 

Vienīgais, mani tur „Rīgas Balsī” ierakstīja ar visām regālijām: lai neaizmirst, ka Šķēlem 
tur bija bez algas padomnieks! (Smejas.)

N.: Jā, jā, jā! Nu, tas vispār ir...
G.: Jā, jā!
N.: Bet cita nekā, ja?
G.: Kā tev, Janka? Tev tur atkal tā jautrība?
N.: Es taču pats, zini, kā? Pameklēju... Nu! Lai jautrāk iet, saproti!
G.: Nu jā! Nu, atnāc, izstāsti kaut kā! Kad tev ir ērti.
N.: Nu, kad būs kaut kas, sataisīšos! Šodien nebūs laika. Bet es atvilkšos!
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G.: Jā! Tu man piezvani, Jančik! Rīt pēcpusdienā es būšu noteikti uz vietas pēc lietas!
N.: Davai! Paldies!
G.: Piezvani man, ja?
N.: Jā! Paldies!
G.: Davai!

Ienākošais. Aleksejs Iļčuks – Gūtupam.

I.: Mēs ar jums runājām vēl sen tur par „Sakaru banku”, ja jūs atceraties?
G.: Nu, vispār esmu aizmirsis! (Smejas.)
I.: Esat aizmirsis? Nu, nekas briesmīgs! Es kādēļ jūs traucēju?... Mani vieni, 

teiksim tā, klienti tagad risina sarunas ar „Pareksu” par „Salacgrīvas” un „Kaijas” 
pirkšanu. Bet diemžēl tur viņus ļoti daudz kas neapmierina un... Vai jūs varētu... Vai 
jums ir tāda iespēja kaut kā parunāt ar īpašnieku?... Un to visu darīt tieši! Ir tāda 
iespēja jums?

G.: Nu, jāpadomā! Man būtu, protams, labāk nākošnedēļ! Man tur rīt tiesa liela!... 
Un piektdien it kā jau viss saplānots. Ja nākošnedēļ, tad – protams! Tur ir plašums, 
kur var...

I.: Nu, tur nav kur steigties! Vienkārši tur it kā ne visai profesionāla pieeja ir tai 
lietai... Tur, „Pareksā”! Tas ir, smadzenes pūderē tur. Lūk... Jūs parunājiet, vai tas ir 
iespējams, vai nav!... Un kad es jums varu pārzvanīt?

G.: Nu, varbūt tad piektdien no rīta?... Bet jūs gribētu, lai es ar „Pareksu” tur 
parunātu? (Smejas.)

I.: Nē! Nē, nē! Nekādā gadījumā ne ar „Pareksu”!
G.: Bet ar ko tad?
I.: Nu es nezinu! Laikam jūs uzzinātu no Šķēles kunga tur, ir tāda iespēja vai nav. 

Vienalga tas ir viņš, kurš pieņem lēmumu.
G.: Nu, norunāsim tā, ka jūs tad piektdien no rīta man piezvanīsit! Nu, mums 

laikam tad tomēr ir jātiekas! Ziniet, pa telefoniem – tas ir tā!... (Smejas.)
I.: Jā... Nu, un nekādu tur „Pareksu”, neko!... Ja? Tāpēc, ka!... Kad tad? Jūs pa-

sakiet, kad ir labāk?
G.: Nu, jūs ziniet, man principā ar kādu ir jāsatiekas! Tad reālāk būtu, protams, 

pirmdien! Kaut vai uzreiz pusdesmitos piezvaniet, un norunāsim tikšanos un tā 
tālāk... Ja tur... Tāpēc, ka...

I.: Un piektdien tad 9.30 es jums zvanu... Tas ir, tas it kā... Varbūt jūs nezināt 
priekšvēsturi?... Tur ļoti daudz dažādi kaut kādi cilvēki tajā piedalās!... Un visi it kā 
nāk no viena... Tā, kurš vēlas to paņemt! Un... Nu, nesolīdas vienkārši kaut kādas tur 
kustības tiek izdarītas... Tur ir nesaprotamas tādas lietas kaut kādas!

G.: Nu, jūs man izstāstīsit, kas un kā tur ir!
I.: Jā! Es izstāstīšu! Tad pirmdien 9.30 es jums zvanu!
G.: Labi! Un mēs uzreiz norunājam, kad jūs nākat!
I.: Paldies!
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Ienākošais. Vilis Dimbiņš – Gūtupam.

D.: Es par to „Rīnūžu” lietu!
G.: Iesniegta vai nē, ja?
D.: Jā! Un vai tu nevari pieņemt!
G.: Pagaidi! Šodien vakarā, ja?
D.: Jā! Nu, viņi rīt grib braukt prom! Nu kaut vai 10–15 minūtes!
G.: Bet ko mēs runāsim? Es izdarīšu, es domāju. Man vienkārši!... Es, zini, te sēžu, 

papīros iegrimis... Vai tas ir vajadzīgs?
D.: Nu, psiholoģiski būtu baigi forši! Ja varētu! Nu, viņš ir tāds nervozs!... Viņš taču 

pats bija klāt pie iesniegšanas! Viņš redzēja, ka viss ir!... Bet tagad tas lielais priekšnieks... 
Tas galvenais... Tagad ir šeit!...

G.: Man ir pilnīgā pakaļā, zini! Nu tad... Es nevaru... Bet mēs taču!... Nē, nu saproti, 
man ir briesmīgi daudz papīru, Vili! 

D.: Rīt no rīta tu negribi? Pirms tās mūsu tiesas?
G.: Nē! Es pirms tiesām vispār nekad nerunāju. Bet paklausies! Nu, man drusku 

jāapdomā, ko es tad... Bet kāds ir sarunas priekšmets? Es izdarīšu visu, ko varu! Tu pa-
saki!

D.: Nē! Tas ir skaidrs! Vienkārši vakar... Vai aizvakar, kad mēs runājām, tu it ka iztei-
cies, ka...

G.: Ai, zini! Pussešos pie manis ir cilvēks!... Nu, es nezinu! A kur jūs esat? Jūrmalā?
D.: Nē, nē! Mēs esam Vecrīgā.
G.: Bet ko?... Bet par ko mēs runāsim? Par ko?!
D.: Nē! Varbūt zini, kā? Izdarīsim varbūt tā! Lai es tad tevi neaizkavētu!... Varbūt 

izdarīsim tā!... Es pateikšu... Palūgšu, lai tas Sergejs Rogoļs pats piezvanītu pa telefonu un 
tad noformulētu!... Ja viņš pats grib šo tikšanos, lai viņš noformulē iemeslu!

G.: Nē! Nu jā! Nē, nu saproti, vai ir kaut kāda jēga?! Es taču izdarīšu!... Nu es taču 
patreizējā brīdī nevaru pateikt vairāk neko!

D.: Es tevi saprotu! Es tevi ļoti labi saprotu! Vienkārši izdarīsim!... Lai viņš tev tad 
piezvana! Un, ja viņš var noformulēt kaut kādu tikšanās jēgu, tad!...

G.: (Pārtrauc.) Nē! Nu pasaki, ka es visu daru... Ka es esmu uz telefona... Vienīgais, 
man ir briesmīgi daudz te darba. Lai viņš zvana, ja patiešām vajag! Ja?

D.: Nu varbūt parunā pa telefonu, un viss!
G.: Nu davai! Davai! Labi!
D.: Davai! Es viņam pateikšu, lai tev piezvana!

Ienākošais. Sergejs Rogocs – Gūtupam.

G.: Vai vajag mums šodien apspriest? Man vispār negribētos! Es darīšu visu, ko varēšu! 
Bet vienalga es šodien nevaru par simts procentiem neko pateikt. Viss šis process it kā... 
Kā Gorbačovs teica: „Process pošol”!

R.: Skaidrs!
G.: Process iet... Un darīsim visu, kas spēkos!
R.: Jā! Labi, paldies! Lieta tāda, ka te ir daži apstākļi... Kungi ir sākuši cīnīties Reģistrā 

no jauna! Par, lūk, šitā paša lēmuma atcelšanu... Par ķīlas atcelšanu vispār! Pagaidām viņi, 
protams, nav uzvarējuši un varbūt neuzvarēs! Bet tomēr viņi sper soļus! Varbūt vajag pie-
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segties? Gribējās to pateikt un apspriest it kā dažas perspektīvas. Tas ir, kā, ar kādiem 
spēkiem! Nu, a tās ir lietas tādas diezgan...

G.: Nu jā! Bet es vienalga šodien neesmu gatavs šai apspriešanai! Principā mēs tad... 
Vai arī es tad sakoncentrēšos kaut kā uz šo tiesas lietu... Bet par to Reģistru mums tad va-
jag... Varbūt kāds tad paskatīsies.

R.: Skaidrs!
G.: Es negribētu ar to puisi... Kurš tur ar vājiem nerviem...
R.: Es sapratu jūs! Es sapratu!
G.: Ja?... Labāk es pacentīšos iztaisīt šajā!... Ja?
R.: Labi! Paldies jums! Paldies par to!
G.: Un mēs informēsim!
R.: Varbūt rīt no rīta kaut ko?... Kamēr mēs neesam aizbraukuši... Kaut kāds laiks ir? 

Minimāls kaut vai. Ja ir!
G.: Rīt man... Lieta tāda, ka man desmitos ir tiesas sēde... Un sakarā ar to man šodien 

te ir cilvēki... Nu, viena bankas lieta! Man kaut kā nepatīk tā ar vienu roku darīt vienu, ar 
otru – citu... Tad, kad būs jūsu lieta, es arī atteikšos ar jebkuru!... Līdz šai lietai ar jebkuru 
runāt, lai sakoncentrētos darbam!

R.: Es sapratu!
G.: Es domāju, ka mēs lietas gaitā!... Nākošnedēļ man ir diezgan daudz vietas! Mēs 

varam... Nepieciešamības gadījumā atrisināt!
R.: Es atbraukšu arī nākošnedēļ! Tā kā it kā būšu.
G.: Jā! Jā! Labi! Nu, norunāts!
R.: Paldies, jā!

Izejošais. Gūtups – Jānim Skastiņam.

G.: Dzirdēju pa radio kaut kādu gabaliņu no tavas runas šodien!
S.: Tiešām, ja?
G.: Jā!
S.: Briesmīgi dīvaini! Iepriekšējos gados varēja lūgties, lai televīzija... Nu, cik tur? 

Paklausīties un tā, atskriet uz piecām minūtēm... Šodien divas stundas bija šeit! Divas 
televīzijas!

G.: Ak tā?
S.: Jā! Un žurnālisti ir viesi. Bet deputātiem pietika pacietības tikai tai pirmajai daļai. 

Un neviens no viņiem neko neizteicās. Tā kā viņi laikam jūtas stiprāki tad, kad viņi ir savās 
sienās.

G.: Protams! Protams!
S.: Nu, paklau! Tagad mēs varam skatīties! Kāds laiks ir rīt–parīt pieņemams!
G.: Jā! Zini, man būtu, protams, labāk rīt! Un labāk būtu jau pēcpusdienā!
S.: Nu tad varam tā sarunāt! Varbūt, ja tu neiebilsti, uz pieciem vakarā, kad neviens jau 

vairs netraucē!
G.: Jā! Būšu!
S.: Norunāts!
G.: Līdz rītam!
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10.02.2000. Izejošais. Gūtups – Paulam Guziņam.

Gūtups: Zini, gribētos kādu minūti parunāt! Kā tev šodien? Ir kaut kas?
G.: Nu, es, zini, nesīšos pēcpusdienā uz Liepāju! Rīt seminārs. 
Gūtups: Cikos tu brauksi?
G.: Es jau divos eju prom. Nebūšu uz vietas vairs.
Gūtups: Bet tu pirms izbraukšanas negribi gar mani nobraukt? Tikai uz pāris minūtēm! 

Mēs ar tevi pāris vārdus... Ja tu viens brauc!
G.: Nē! Nē! Es citādi braucu! Bet tad, zini, kā? Tad visdrīzāk man vajadzēs pienākt!
Gūtups: Nu jā! Nu, svarīgs jautājums!
G.: Tomēr, ja?
Gūtups: Jā, jā! 
G.: Nu, tad norunāsim, ka es uz divpadsmitiem pienākšu.
Gūtups: Davai! Davai!

Izejošais. Endijs – jautā Juri Frimani.

Sekretāre saka, ka Frimanis pašlaik atrodas tiesas zālē.
Endijs saka, ka ar viņu šodien gribētu satikties Gūtups.
Sekretāre pateiks Frimanim par zvanu un palūgs pārzvanīt Gūtupam.

Ienākošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Es par to meiteni runāju! par to... Nu, tu zini, par ko!
D.: Jā, jā!
G.: Tur viss būs kārtībā! Man zvērēja. Jā! ka nav nekādas tādas starpnieka intereses! 

Ne tieši, ne netieši. Un es domāju, ka tas ir tāds atbildīgs... Nu, ar visu atbildību man to 
pateica!

D.: Jā! Nu, tad jau laikam...
G.: Jā! Nu, lūk! Es vienkārši te, zini, nēsājos kā traks. Atvaino, ka es neieskrēju!

Pāriet uz veselības tēmu. Gūtups saka, ka Irēna viņam ieteica lietot Krievijā ražotus 
vitamīnus. Viņš ir ļoti apmierināts ar tiem. Saka Dedelim, ka atnesīs viņam parādīt instruk-
ciju.

11.02.2000. Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Zini, gribu izlūgties audienci pie tevis! Vai var to šodien izdarīt? Bet, zini, man ir 
tā, ka es varētu... Ja tu, protams, piekrīti!... Kaut kad 10.30!

A.: Zālē!
Norunā, ka šodienas laikā Gūtups zvanīs Aivaram, lai saskaņotu tikšanās laiku.
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Ienākošais. Juris Berezovskis – Gūtupam.

B.: Paklausies! Kurš tad tur īstenībā tās divas pretīgās ofšorkas lobē tik stipri?
G.: Velns viņu zina!
B.: Kas pilnīgi!... LNT raidījumā vesels sižets būs tam veltīts šonedēļ!
G.: Kāds no Saeimas, vecais! Bet es nezinu, kurš. Kāds no Saeimas! Ja kāds varētu 

piezvanīt Eināram, tad varētu pamēģināt izskaitļot. Bet es nezinu.
B.: A tas nav tas lielais draugs Andrejs?
G.: Varbūt! Varbūt.
B.: Tomēr viņi tur ir klasesbiedri... Un kurš tur vēl?...
G.: Jā! Lūk, varbūt jā! Es nezinu precīzi, bet man arī ir tādas aizdomas, ka viņš jebkurā 

gadījumā var būt šo personu lokā!
B.: Nu tas taču... Nu, jau vispār iziet ārpus visiem rāmjiem, man liekas! 
G.: Jā! Nu tā ir! Nu ko tu padarīsi? Politiķiem taču ir citi uzskati dzīvē! Viņiem kaut 

ko virspusēji izstāstīsi... Kaut ko... Nu, zini, kā viņi? Nu kas viņiem, nu? Viņiem ir tikai 
politiskā atbildība par savu darbību! (Smejas.)

B.: Nē! Bet tas taču ir tāds vispār kaut kas nedzirdēts, es gribu teikt! Kaut kāda lieta par 
piedziņu!... Kaut kas vispār...

G.: Nē! Man vakar piezvanīja tā Signe Reinholde! Nu, es tikai shematiski viņai!... Es 
saku: „Mīļā, es taču nevaru iet uz to televīziju. Man jāprasa bankas prezidenta atļauja. Es 
taču esmu advokāts!...” Es saku: „Es par jebkuru citu jautājumu varu iet uz turieni un pļāpāt! 
Bet es esmu advokāts... Ir likums „Par advokatūru”...” Es saku: „Ja tu mani tur pieminēsi 
– nu piemini!...” Nu, mums ir tādas normālas attiecības! Viņa man piekrita. Un tā viņa tur 
pieķērās! Es jau viņai nejautāju, kurš tur cenšas! Viņa man vienalga neatbildētu.

B.: Bet man arī gribētos zināt, kas tas par gudreli... Kurš te kļauzas raksta!
G.: Nu, varbūt kaut kā iet sūdzēties pie Andreja, un viņš tur... Viņš tur kaut kā tā!...
B.: Nu, tur vēl var būt! Tur gan Inkēns, un... Tur ir plašs loks, kā saka, iespējamo 

cilvēku!
G.: Nu, protams! Zini, kā? Politiķi taču ir viegli ieinteresēt! Tur apsolīt kaut kādu par-

tijas sponsorēšanu... Vai kaut ko atbalstīt. Un paprasīt par to kaut ko!
B.: Jā, jā! Nu, tu zini, kā tas viss ir! Kā Eināram... tā viņš te pie mums nopietni ķersies 

klāt par sadarbību.

G.: Jā, jā!... Nu tad varbūt vajag viņam... Tu taču labāk zini! Pasviest repliku vajag, ka, 
liekas, ka tas tieši tā izskatās! Nu ko tur citu?...

B.: Nē! Bet Vanags taču tur stāv? Nē? „Parekss” taču tur ir aiz viņiem! Es tā domāju!
G.: Jā! Jā!
B.: Kaut kur taču tā „Pareksa” roka tur ir!
G.: Ir, ir, ir! Jā! Jā, jā...
B.: Nu, es nezinu! Es jau abstrahējoties no „Edemore” un visa kā... Nu, ja pieņemam 

Kibermaņa un citu koncepciju... Tad kas tad ir? Tad jau Civillikuma lietu tiesību daļu droši 
var izmest miskastē, kā es saprotu?

G.: Nu jā!... Nu, zini, kā Kibermanim? Nu, viņam taču arī, puikam, ir jāiztur zināms 
spiediens no attiecīgām aprindām! Un tas... (Smejas.)

B.: Nē! Es tikai gribu precizēt, vai es pareizi saprotu visu to fabulu! Jo es esmu gatavs 
stāvēt līdz pēdējam par savu pārliecību!
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G.: Nē! Es taču te vietniekam izstāstīju!... Tavam priekšniekam otram... Numur divi... 
Un viņš man pilnīgi piekrita. Mums te bija tāda neliela saruna. Un... Nu, tas ir tavai 
zināšanai!

B.: Jā, jā!
G.: Un viņš man pilnīgi piekrita!
B.: Nu, es taču tev arī, ja kas, nezvanīju!
G.: Jā, jā! Protams, protams!...
B.: Bet tas ir kaut kas vispār nedzirdēts! Kaut kādas divas, es atvainojos, utainas 

ofšorkas! Nu, es saprotu, ja tās būtu divas Latvijas firmas! Vēl kaut kas... Bet kaut kāds 
šaraškins kantorītis!... Ne viņiem zīmoga, ne viņiem adreses!... Neko par viņām nevar 
zināt!

G.: Nu, tu tā LNT arī pasaki! (Smejas.)
B.: Nē! Man taču uz turieni nav jāiet! Es taču neiešu! Lai uz turieni preses sekretāre 

iet! Es tikai vienkārši... Tas ir kaut kas tāds vispār nedzirdēts! Tāds numurs vēl nav 
bijis! Es vēl saprotu, „Latvenergo” tur kaut ko!... Bet šitais numurs iziet ārpus visiem 
rāmjiem!

G.: Nē! Viņa arī tā!... Es viņai pateicu... Mēs tikai shematiski!... Es saku: „Lūk, izdomā 
kaut ko... Paņem ķīlu! Organizē fiktīvu piedziņu!... Un tad ar briesmīgu spiedienu, zini, 
tādu uzbraukt, lai paņemtu ķīlu!” Nu ko tur?... Nu, tāda kaut kāda diezgan vienkāršota 
shēma, kura tagad sāk cirkulēt... Tagad tā ir moderna, zini, tāda... Caur šķīrējtiesu panākt 
piedziņu kaut kādu!... (Smejas.)

B.: Nu jā! Nu, tak šaraškins kantoris jau nu, pavisam tāds... Es atvainojos... Tur es jau 
esmu gatavs runāt par šī lēmuma likumību un visu ko!

G.: Nu jā! Nu, liekas, ka nedaudz bezatbildīgi ir tas viss. Ja?...
B.; Nu, tur pilnīgi!... Tur, man liekas, pierādījumi absolūti netika izvērtēti pienācīgajā 

līmenī!
G.: Nu jā! Nu, Lūk, kaut kā tā arī ir, Jurčik!
B.: Jā... Nu labi! Tad ir skaidrs! Nu, ja kas, turēsim viens otru lietas kursā!
G.: Nu labi!
B.: Labi! Paldies!

Izejošais. Gūtups – Ulvim Dzilnītim.

G.: Paklau! Es kaut kā nevaru, zini... Es te piezvanīju Lainim!... Viņam tur it ka pārslēgts 
uz pastkastīti... Viņš kaut kur ir aizbraucis?

D.: Tu zini, kas par lietu? Es domāju, ka nē! Viņš vienkārši no rīta vēl atstāja tādā 
režīmā! Viņš, gadās, atstāj savu telefonu tādā režīmā!

G.: Jā!... Bet tu viņam nevari?...
D.: Nodot, ka tu viņu meklē?
G.: Jā! Varbūt viņš var man piezvanīt!
D.: Jā! Ne mazāko problēmu, Arni! Protams!
G.: Es par tiem pašiem jautājumiem!... Bet ir vēl viens tāds vēl svarīgāks! Taču es ne-

gribu pa telefonu par to!
D.: Jā, protams! Protams, Arni!
G.: Norunāts, ja?
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D.: Labi!
G.: Davai! Paldies!

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

G.: Gribu nedaudz painformēt! Vakar man zvanīja... Ir tāda Latvijas Neatkarīgā 
televīzija! Viņiem ir svētdien vakarā... Astoņos vakarā iknedēļas raidījums par dažādām 
aktuālām lietām! Pusstundas raidījums. Lūk, kāds ir sakūdījis to raidījumu uz visu šo 
lietu – „Saules banka”, „Edemore” un „Hill Management”. Tā kā man arī zvanīja! Es 
teicu: „Ziniet, es esmu advokāts šajā lietā... Man vispār jāsaņem bankas vadības atļauja, 
lai kaut ko runātu... Kaut ko nerunātu...” Es tikai tā!... Nenosaucot vārdus viņiem, neko... 
To shēmu... Nu, žulicīgo shēmu tā... Pāris vārdos! Nu, mums ir aizdomas, ka tas ir kaut 
kāds lobijs Saeimā! Noteiktu apstiprinājumu man nav! Bet aptuveni es varu tā... Padomāt, 
kurš tas ir. Kurš tas ir? Repše kūda tur?... Un tā tālāk! Un, protams, viņi zvanīs arī Latvijas 
Bankai... Centrālajai bankai. Nu, es domāju, ka tur ieņems normālu pozīciju un tā tālāk... 
Arī. Bet uz banku vēl nezvanīja?

T.: Zvanīja!
G.: Zvanīja, ja?
T.: Jā! Gribēja arī, lai kāds uzstātos no mums! Mēs atteicāmies uzstāties, bet mēs devām 

savu izskaidrojumu!
G.: Bet varbūt kādam vajadzētu uzstāties? Nē?
T.: Es vienkārši... Jā, mēs domājām, domājām!... Un te mūsu tas preses dienests piekrita 

tam, ka viņi izmanto no tās sarunas tikai to, kas viņiem patīk, un... Un, par cik tas ir pasūtīts 
no otras puses – tas nozīmē, ka viņi izmantos tikai tos gabalus, kuri tur... Un mēs nolēmām 
tādā veidā: ka viņi nedrīkst izgriezt gabalus no mūsu rakstiskā izskaidrojuma. Ka labāk ir 
dot to rakstisko izskaidrojumu!... Nu, viņiem šajā gadījumā nav iespējas tur izgriezt kaut 
ko!... 

G.: Nu, viņi izgriezīs tā kā tā! Paklau! Bet tur sakarā ar tām pārmaiņām 
organizatoriskajām!... Par Klenderi tur un tā tālāk... Tur nav iespējams, ka Klendere 
uzstāsies pēkšņi televīzijā? Kaut ko sāks tur stāstīt... Tas nav iespējams, kā tu domā?

T.: Nu... Iespējams, protams! Iespējams!
G.: Aha... Aha...
T.: Bet ir vienīgā lieta, ko viņa var izstāstīt – tie ir mūsu tie...
G.: Praktiskie jautājumi?
T.: Jā!
G.: A viņa to pateiks, tu domā?
T.: Nu... Es ceru, ka nē! Viņa principā ir atbildīga par to! Un šajā gadījumā viņa atzīst 

to, ka... Tas taču arī ir sodāmi!
G.: Nu, bet tevi tur?... Tev kontaktu nekādu ar viņu, protams, nav?
T.: Nē, nē, nē. Viņa te bija. Tas bija pilnīgs rokenrols, kad tas bija!
G.: Ja?
T.: Nu... Darām tā! Es nedaudz padomāšu par šo jautājumu! Un varbūt tiešām vajadzētu, 

tīri no aizstāvības viedokļa, lai kāds aiziet un izstāsta! Un pasaka...
G.: Nu paklausies! Bet vai tad tur Klendere kaut kā izteicās, ka viņa kaut kā atriebsies? 

Vai...
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T.: Nē! Nē, nekā tāda nebija!
G.: Nu, viņa it kā ir loģiska sieviete. Pareizi?
T.: Nu, šķiet, ka tā! Un bez tam... Bez tam, teiksim tā, ka es sagatavošu tagad lietu, kuru 

es palaidīšu tajā gadījumā, ja tur būs kaut kas!
G.: Aha! Nu labi, jā! Padomā!
T.: Tas ir, es ļoti nopietni sagatavošos tam! Tādā nozīmē, ka, ja no viņas puses tiks 

sperts kaut kāds solis!... Teiksim, dubļi kaut kādi!... Tad man būs materiāli, lai sāktu 
krimināllietu!

G.: Aha... Nu jā! lai tādā veidā līdzsvaru uzturētu kaut kā! Pareizi, ja? 
T.: Jā. Tas ir, es varu pateikt vienu – ka viņi taisījās paši iet prom, starp citu!... ļoti drīz. 

Un viņi nopietni sagatavojās. Un ir dokuments par to. Tā kā... Nu, ja viņa nav traka, tad 
tas ir zem kontroles!

G.: Nu jā! Nu jā... Nu, skaties! Varbūt kaut kā tur var... Nu, skaties pats! Kaut kā varbūt 
tā netieši var darīt viņai zināmu, ka, ja kaut kas, tad...

T.: Tas ir darīts zināms! To jau Dāvids ir darījis viņai zināmu!
G.: Aha! Aha! Nu, cerēsim tad! Es, protams, neko nezinu... Es neko tādu...
T.: Es arī nezinu!
G.: Un neko neesmu redzējis... Un nezinu!
T.: Es arī nezinu!
G.: Nu labi! Labi! Labi!

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Mēs te pārrunājām... Nu, tas nav reāli! Tur ir jābūt tad trim lietām – vai nu viņa tur 
ir pilnīgi piedzērusies, vai traka... Kaut kas tāds!

G.: Tad ko tu domā, ko viņa šajā sakarā?...
T.: Nē, nu viņa sevi paliks zem sitiena tad!
G.: Nu jā!
T.: Tur atbildība nav noņemta... Un tā tālāk! Tā kā tas...
G.: Ir maz ticams!
T.: Tas ir ļoti maz ticams! Tas ir tajā gadījumā, ja jumts tā pilnīgi aizbrauks jau.
G.: Aha... Aha... Nu jā! Nu jā... Nu labi! Nu, ja kas, tad sazvanāmies vēl!
T.: Labi!

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

Norunā, ka Gūtups pienāks pie viņa pēc 10 minūtēm.
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Ienākošais. Mareks Sedziņš – Gūtupam.

S.: Mēs pagājušajā nedēļā runājām par to, ka es šonedēļ kaut kā varētu pie jums at-
braukt!

G.: Jā! Bet, ziniet, ministra kungs, šodien vispār... Es kaut kad divpadsmitos braucu 
prom...

S.: Ā!... Nu skaidrs!
G.: Mēs labāk tad uz pirmdienu, vai kad... Vai otrdien!
S.: Pirmdien – otrdien ir briesmīgi grūti! Tās ir valdības dienas! Gan pirmā, gan otrā!
G.: Jā! Es, vienīgais, šodien, lūk... Es braucu prom. Un tad es būšu kaut kad vēlu 

pēcpusdienā.
S.: Nu labi! Tad sazvanīsimies nākošnedēļ! Es vienkārši apskatījos, ka man šodien 

ir brīvas divas stundas pēcpusdienā!... Es vienkārši pierakstīju, ka obligāti aizbraukt pie 
Gūtupa! Es jau kā nedēļas darbu!...

G.: Es taču to protu novērtēt!
S.: Jā! Un es vienkārši apskatījos, ka man ir pāris brīvu stundu un ka to var izdarīt! Bet 

tad... Nu nekas! Labi!
G.: Labi!
S.: Visu labu!

14.02.2000. Ienākošais. Valdis Šablovskis – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka Gūtupa nav birojā.
Šablovskis piezvanīs viņam uz mobilo.

Ienākošais. Gūtups – ar Kastiņu.

G.: Iedod man Zāģeri!... Tev ir mobilais? Vai nav?
K.: Es paskatīšos!... Nē, mobilā nav!
G.: Nu, iedod man darba tad! Es viņam piezvanīšu tūlīt. Jo man zvanīja Valdis, zini!... 

Nav viņam...
K.: Jā.
G.: Labi! Es viņam piezvanīšu! Pēc tam es tev piezvanīšu, kas tur ir. Viņš nav saņēmis 

vēl, tiešām!... Laikam viņš pēc tās kopijas spriež, kuru es viņam iedevu! Varbūt pēc tās 
viņš... Labi!

K.: Ā!... Tāpēc viņš man par tām pilnvarām jautāja? 
G.: Nu jā! Es tā domāju! Tad viņš no kopijas vienkārši skatījās... Labi! Es zvanu uz 

turieni!
K.: Jā!
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Ienākošais. Gūtups – ar Endiju.

G.: Es būšu atpakaļ ap divpadsmitiem, ja kas!
E.: Jā!
G.: Tu vēl neesi saņēmis to līgumu?
E.: Nu, viņš teica, ka sūta ar kurjeru!
G.: Jā! Nu, pārslēdz mani uz Zigi!

Gūtups – ar Kastiņu.

G.: Piezvani Valdim!... Nu, tu zini! Šaubrovskim!
K.: Jā, jā!
G.: Ka būs viņam tas materiāls šodien! Es sazvanījos ar to, ko vajag. Tā kā lai 

viņš gaida! Viņš ir uz vietas it kā. Lai viņš gaida! Viņš saka: „Šodien es visu varu 
noformēt.” Tā ka viņam būs šis materiāls!

K.: Labi!

15.02.2000. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Vakar uzrakstīju lēmumu!
G.: Jā! Ar tevi Zigis nesazvanījās tagad no rīta?
Š.: Nē! Tur ir tā!... Es viņam tur teicu, ka tur rēķins ir vajadzīgs... Visu es atradu! Tur ir 

iekšā! Tur viss ir normāli. Vienīgais, viņš var pastrādāt... Tu viņam vari pateikt!... Ir viena 
tāda nianse... Viņiem ir sadarbības līgums! Abām pusēm! Par kaut ko. Un šo sadarbības 
līgumu slēdza šīs firmas prezidents ar to... Nu, ar tiem... Un viss! Un pēc tam seko pieli-
kums, kur jau ir konkrēti izklāstīts viss, kas un kā tur būs... Kuru jau noslēdza, Lūk, tas, 
kurš parakstīja iesniegumu! Direktors! Tādējādi iznāk kas? Ka līgumā ir prezidents... Tur 
viņš ir direktors! Tātad var izdarīt secinājumu, ka ir kaut kāds prezidents, jo ir kaut kāds di-
rektors! Un tad kurš no viņiem ir augstāks! Un gadījumā, ja šis direktors ir nedaudz zemāk, 
tad vajag piestrādāt pie tā... Visu var sadalīt! Lai viņam būtu pilnvara, ka viņš var!

G.: Tam direktoram?
Š.: Tam direktoram! Jā, jā! Ja ir tas prezidents! Es tur apskatījos... Tur viņu ir pieci, to 

direktoru! Viens no viņiem ir šis! Kurš ir galvenais direktors?...
G.: Bet viņš pagaidām tikai uz to, ka viņš ir direktors?
Š.: Protams, jā! Lūk, tas ir pats draņķīgākais! Kaut gan lēmumu es uzrakstīju!
G.: Par ierosināšanu, ja?
Š.: Jā! Ar vakardienas datumu! Visu! Tur ir viss... Bezcerīga lieta! Man zvanīja Guntars... 

Tas Līcis! Tur bija juceklis liels vakar vakarā, zini! Tāpēc, ka es vakar vēl neuzrakstīju!... 
Vakarā! (Smejas.) Šis: „Es skrienu pie tevis! Man ir šāds tāds papīrs,” viņš saka. „Tur atkal 
kaut kas nav kārtībā...” Es saku: „Guntar, vēlāk visu uzrakstīšu. Visu! Tev tikai jāsagaida 
tiesas sēde, un tad tu varēsi tur vēlēties kaut ko... Trakot!... Ar saviem tur papīriem, kuri 
ir.” Izskatās pilnīgi normāli! Lūk, tas Guntars teica tā!... Viņš saka: „Tas viss ir fufelis!...” 
Es saku: „Pagaidi, pagaidi!... Tas nevar būt!” Nu, no tā arī izriet, ka viens no viņiem... Tas, 
kurš ir iesniedzējs!... It kā ielika naudu, lai varētu... Nopirks no viņiem tur tās akcijas un 
sertifikātus... Bet vai tu esi vienojies ar viņiem... Ir parāds! Jau fiksēts, atzīts!... Un viss! 
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Tur nav ko!...
G.: Bet tam, kurš parakstīja iesniegumu, nav pilnvaru! Viņš uzstājas, tikai it kā izejot 

no statūtiem?
Š.: No statūtiem izriet, ka ir pieci direktori! Lūk, tur ir tie podi! Statūtos ir pieci direk-

tori... Visi tie pieci dibinātāji. Un tur nav rakstīts, ka viens ir stiprāks un otrs vājāks!... Nu, 
zināmā mērā šie četri direktori par var apstrīdēt kaut ko pēkšņi! Ja kaut kādi...

G.: Bet kurš to pilnvaru var?... Prezidents izsniegt?
Š.: It kā prezidents! Vajag dabūt no tā ofšora... Pa pastu, telegrāfu vai kādos tur vei-

dos!... Zigmunds vienreiz taisīja! Mums taču bieži „Saudeks” visu to... Lai būtu, Lūk, 
pilnībā! Ja tur prezidents... Lai apskatās... Lai viņš viņu pilnvaro! Fakts kā tāds: līgumu 
noslēdza prezidents... Un pielikumu noslēdza direktors! No tā izriet, ka ir divas personas 
– prezidents un direktors! Pēc visiem ārzemju un Latvijas standartiem direktors it kā tomēr 
skaitās vairāk izpildinstitūcija tāda...

G.: Nu jā, nu jā!
Š.: Kā tāds! Un, teiksim, var viņš vai nevar vispār kaut ko bez prezidenta atļaujas 

– tas taču ir briesmīgi strīdīgs!... Mūžīgi prezidentiem prasa atļaujas. Bet prezidents iet bez 
pilnvarām visur! Lūk, šī pretruna tikai! Ja?

G.: Labi, jā! Es tūlīt pateikšu viņam! Un, es saprotu, viņam šī administratora kandidatūra 
arī!...

Š.: Nu, tur arī skaties! Būtu labi, ja viņš saskaņos tur ar iesniedzēju vai ar kādu!... 
Saskaņot...

G.: (Pārtrauc.) Jā, jā, jā! Iesniedzēja lūgums! Ka viņš arī...
Š.: Nu jā! Jā!... Ka tas der! Tas labāk būs. Tāpēc, ka būs podi visādi! Tāpēc, ka šis man 

jautāja vakar: „Kad?...” Es saku: „Es nezinu, kad viņus!...” Laikam šodien! Piecas dienas, 
jā... Es nogaidīšu!... Un kaut kad pirmdien, hujak, un iecelšu! Viss! Un basta!

G.: Labi! Es tūlīt Zigim pateikšu visu!

Izejošais. Gūtups – Juris Frimanis.

G.: Zini!...
F.: Nu? Ko nolēmāt?
G.: Nē, nē! Zini, vai nevar tur atrast?... Redzi, tie tur grib briesmīgi ātri!... Ja?
F.: Jā!
G.: Es saprotu, ka tas nesmuki izskatās. Nevar taču uzreiz tā tur... Bet vai tu nevarētu?... 

Es saprotu, ka tev tur atkal nākošnedēļ... Vai nevar tur kaut kādu kompromisu atrast? Kaut 
kādu...

F.: Zini! Kompromiss... Kompromiss...
G.: Laika nozīmē, es domāju!
F.: Laika nozīmē kompromiss var būt divdesmit pirmais!
G.: 21... Tā ir pirmdiena, ja?
F.: Jā!
G.: Nu jā! Nu, tas tad būtu, man liekas... Nu, ātrāk taču nevar! Skriet tur kā vējš!
F.: Nu, protams! Nē, nu cik es sapratu, viņi tur briesmīgi... ka tur kaut kas būs uz-

rakts!
G.: Nu jā! Tā kaut kā!... Nē! Nu, tā tad būs normāli! Redzi, ja tur vēl nākošās nedēļas 
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beigās... Tad vienkārši sakām: „Nu, kaut kā vajag reāli normāli. Nevar tā arī skriet...” Nu, 
bet ja var to kompromisu, tad būs ļoti normāli!

F.: Vai nu 21., vai nu 28.! Bet 28. ir briesmīgi tālu... Tās ir divas nedēļas.
G.: Jā! Nu, varbūt tā! Es arī te paklausījos savu palīgu... Ko viņš man stāstīja... Nu, 

vajag kaut kā kompromisu!...
F.: Nu ja, nu!
G.: Nu labi! Es neko citu negribēju! Es tikai gribēju šito...
F.: Jā!
G.: Paldies!

Ienākošais. Andrejs Eņeralovs – Gūtupam.

G.: Jūs esat kursā, ka tur tajā Augstākajā tiesā 18. datumā desmitos tiks tā privātā 
sūdzība no „Alianses” izskatīta?

Gūtups: 18. kurā? Tas ir, 18. februārī?
G.: Februārī, jā! Piektdien! Piezvanīja priekšsēdētāja palīgs...
Gūtups: Par arestiem, ja?
G.: Jā, par arestu! Viņi grib noņemt arestu. Tā ka vajadzētu Lūk, būt gataviem uz to. Tur 

tā kā atfutbolēt viņus šajā plānā.
Gūtups: 18. februārī? To jūs noteikti?... Saņēmāt pavēsti jau?
G.: Pavēsti es nesaņēmu! Piezvanīja man un piezvanīja Ilmāram!
Gūtups: Bet kas piezvanīja?
G.: Priekšsēdētāja palīgs... Tūlīt es jums pateikšu uzvārdu!... Man te ir pierakstīts... 

Māris Vīgants!
Gūtups: Labi! Es to noskaidrošu. Atgriezīsies Ersens, es noskaidrošu. Viņš tagad man 

ir tiesā... Mēs noskaidrosim visu to! Kas tur un kā tur.
G.: Jā! Un tā kā sagatavosimies... Tur principā nebūs problēmu? Vai kā?
Gūtups: Nē! Nu, es tikai šodien uzzināju no jums! Jāpaskatās... Jāizzondē, kas tur ir. Es 

nevaru tagad uzreiz pateikt!
G.: Vienkārši laika ir diezgan maz tur. Un nav zināms, kurš tur no viņu puses... 
Gūtups: Nu jā! Protams!... Šodien ir 15. ... Tas ir divas dienas palikušas!
G.: Nu jā!
Gūtups: Nu, paskatīsimies! Mēs izzondēsim! Es nevaru pateikt par problēmām! Es 

pagaidām nezinu... Uz šo jautājumu man nav atbildes. Tur ir jādomā. Jādomā... Ja? Jebkurā 
gadījumā ar jums Ersens sazināsies arī. Tiklīdz viņš atnāks šurp, es viņam pateikšu. Viņš 
tagad man ir tiesā. Mēs domāsim, kas tur un kā tur...

G.: Nu, es ceru, ka būs viss kārtībā! Ja?
Gūtups: Nu!... (Smejas.) Es vēlreiz saku, es nevaru tagad atbildēt tā, avansā! Es nevaru 

avansā...
G.: Jūs nevarat atbildēt, bet es tam ticu!
Gūtups: Es nevaru avansā atbildēt! (Smejas.) Es saprotu, ka vajag kāda priekšā 

atskaitīties tur... Taču es nevaru tagad pateikt!
G.: Nē! Nu, runa pat nav par to, ka atskaitīties! Runa ir par to, ka it kā gribētos šo lietu 

tomēr vinnēt!
Gūtups: Nu jā! Nu, paskatīsimies! Es varu tagad tikai solīt, ka mēs visu 
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izzondēsim... Padomāsim, ko tur var izdarīt un kā tur viss izskatās, un tā tālāk. 
Norunāts?

G.: Skaidrs! Paldies!

Izejošais. Gūtups – Guntaram Aivaram.

G.: Es nevarētu rīt no rīta pie tevis pieskriet uz 5 minūtēm? Kā tev?...
A.: Nu nāc!
G.: Nu, ap deviņiem? Pēc deviņiem?
A.: Nu, pēc drusku! Varbūt es iestrēgšu!
G.: 9.15? Tas ir normāli, ja?
A.: Jā!
G.: Labi! Paldies!

Ienākošais. Endijs – jautā Juri Frimani. Runā ar Dzintru.

Dzintra saka, ka Frimanis jau aizgājis.
Endijs saka, ka gribēja norunāt ar Frimani, kad labāk atnākt iepazīties ar dokumentiem, 

kuri ir lietā.
Dzintra saka, ka visas mapes ar dokumentiem ir pie viņas, tādēļ Endijs var norunāt ar 

viņu.
Norunā, ka Endijs atnāks pie viņas rīt pēc divpadsmitiem. Iepriekš piezvanīs.

16.02.2000. No 8.00 līdz 12.30 kontrole netika veikta tehnisku iemeslu dēļ.

17.02.2000. Ienākošais. Valdis Šablovskis – Kastiņam.

Š.: Paklau!... Kamēr vakar te par to... Tiesājos par to apelāciju...Tas, kā viņu? 
Guntars vai Guntis? Kā viņu tur?

K.: Nezinu! Guntis laikam.
Š.: Guntis laikam, jā. Viņš te sēdēja... Man tā sekretāre teica, ka divas stundas 

ar to lietu... Un kaut ko tur ņēmās! Zini, viņš tāds... Par to, ko es tur saņēmu... Tur 
parakstījos... Nu, lai neiznāktu tur kaut kas tāds! Tu pašu to Gorkinu kaut reizi dzīvē 
esi redzējis?

K.: Nē! Bet viņš ir Daugavpilī! Reāls cilvēks!
Š.: Viņš ir reāls cilvēks?
K.: Reāls cilvēks!
Š.: Bet tu caur kādu kaut kādus kontaktus vari atrast ar viņu?
K.: Varu!
Š.: Kad tu biji pie manis? Aizvakar?
K.: Aha! 
Š.: Aizvakar kāds bija datums? 15. laikam...
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K.: Jā, 15.!
Š.: Lūk, ar viņiem vajag sazvanīties...
K.: (Pārtrauc.) Un pateikt, ka viņš bija Rīgā!
Š.: Jā! Lai viņš obligāti atceras to! Ka viņš bija Rīgā...
K.: (Pārtrauc.) Un pats paņēma to!
Š.: Jā! To.
K.: To es nokārtošu.
Š.: Tāpēc, ka... Lai neiznāk nekas tāds!
K.: Es sapratu.
Š.: Kaut kur satiekas, un beigās, zini, no viena sīkuma iztaisīs kaut kādu ziloni 

vai kaut ko tamlīdzīgu vēl! Un par to pārstāvi! Ar viņu var sakontaktēties!... Ja tu 
tur kūrē kaut ko... To visu sistēmu!... Tad tu ar viņu sakontaktējies un arī... Iepriekš 
pārbaudiet, kad būs! Varbūt pat nav slikti!... Nu, paskatīsimies, ko tur dzīve rādīs!... 
Nu, pagaidām mēs varam spriest!... Ka viņš pats personīgi ieradīsies!

K.: Jā!
Š.: Jo viņam var būt šie jautājumi visādi...
K.: (Pārtrauc.) Nu jā! Ko viņš parakstīs un ko viņš darīs!
Š.: Ko parakstīs un ko darīs... Un par tām plūsmām, un tā tālāk!... Un ka viņš tur 

ir akcionārs... Viņam jāizdomā konstrukcija, kā to vienkārši, elementāri atfutbolēt 
atpakaļ!

K.: Jā! 
Š.: Tu viņu pabrīdini par to! Pastrādā ar viņu! Ja?
K.: Jā!
Š.: Arnis ir kaut kur?
K.: Jā, ir! Tūlīt savienošu!

Valdis Šablovskis – ar Gūtupu.

G.: Nu, tikko atbraucu, zini! Es tev vakar zvanīju reizes piecas!
Š.: Jā, jā, jā...
G.: Īsāk sakot, vakar to dāmu aizvāca!
Š.: Lūk, tā!
G.: Šodien pie manis te būs, zini, desmitos... Desmitos būs no tās bankas pārstāvis! 

Mēs parunāsim. Un pēc tam es gribētu ar tevi satikties un apspriest, ko mēs darām 
tālāk! Lai tur pabeigtu to otro cēlienu, varētu teikt!

Š.: Jā, jā, jā...
G.: Jā! Jā! Nu aizvāca vakar! Tā kā tur, zini...
Š.: Galīgi aizvāca?
G.: Galīgi, jā! Galīgi aizvāca!
Š.: Bet ko tas nozīmē? Atcēla vai nodeva jaunai izskatīšanai?
G.: Nē! Atcēla viņu! Jo viņai bija tur tik daudz to pārkāpumu!... Viens no tiem 

– ka ir daudzas vietas... Tad viņa ir nelikumīgi iecelta vispār!
Š.: Jā!
G.: Un viņu atcēla vispār!
Š.: Vispār?
G.: Jā! Tagad visu šo spēli jāsāk no jauna! Vajag pieteikt... Nu, kā paredzēts! Tu 

taču labāk zini to!
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Š.: Lieta atrodas šeit!
G.: Nu... Jā! Lieta tiks nosūtīta laikam jebkurā brīdī uz turieni! 
Š.: Uz turieni, ja?
G.: Aha... Tā kā viņa ir atcelta! Tā kā tagad, tu taču saproti, ka otrais cēliens...
Š.: Ka ir, jā!
G.: Tu šodien tiesājies vai kā?
Š.: Es eju uz zāli, jā. Pēcpusdienā es būšu.
G.: Nu, tad man jāpacenšas kaut kā ieskriet pie tevis! Šodien vai kad...
Š.: Dabiski, jā! Pārdomāt šo jautājumu...
G.: Nu, tu laiku pa laikam ieslēdz tad savu mobilo!
Š.: Man ir ieslēgts! Tikai, vienīgais, kad es esmu zālē, man viņš nav līdzi!
G.: Nu tad tu redzēsi, ka es zvanīju, un tad tu man!...
Š.: Jā! 
G.: Jo es negribu tā uzreiz!... Man nedaudz te, zini...
Š.: Padomā! Šoreiz nedrīkst trāpīt garām!
G.: Nu jā! Man jāzina arī precīzi, ko, kā... Man desmitos jāparunā ar to bankas 

pārstāvi... Kas un kā!... Lai, zini, tā!...
Š.: Paklausies! Un man var zvanīt arī... Mazītiņš cilvēks tāds ir! Ja?...
G.: Aha, aha!
Š.: Ceturtdien. Es negribu neko runāt!... Bet, teiksim, galīgi šaut viņām ģīmī 

nevajadzētu, ja? Tāpēc, ka labāk tagad šādā situācijā... Viņš meklē ceļu kaut 
kādu!...

G.: Jā!
Š.: Labāk lai viņš dodas kaut kādā veidā!... Jo viņš taču tā vai citādi tur būs!
G.: Jā! Jā!...
Š.: Tā vai citādi tur būs! Un tādā izbīlī un transā, un stresā, kurā viņš atrodas, viņš 

varbūt var kaut ko vēl pozitīvu izveidot!... No kaut kā viņš var atteikties un kaut ko 
tādu!... Lai saglabātu kaut ko!

G.: Jā!
Š.: Saproti, ja?
G.: Jā. Es domāju, ka...
Š.: Ko man viņam atbildēt?
G.: Es tev piekrītu, jā! Es domāju, ka lai viņš... Ka, protams, ies uz sarunām. Nu, 

tikai tagad ir jāsaprot, ka politiskā situācija tur arī ir mainījusies! Ka te vairāk nevar 
būt nekādu kategorisku prasību vai kaut kā tāda.

Š.: Nē, nē, nē! Es viņu varu pamierināt kaut kā!...
G.: Es domāju gan! Jā!
Š.: Nedaudz pamierināt un dot kaut kādu nelielu cerību. Bet principā, zini! Sap-

roti? Tā atrodas... Ja kaut kas tur veidojas, tad var...
G.: (Pārtrauc.) Nu, bet tu taču saproti!... Es taču pie tevis braukšu par to otro 

cēlienu runāt, kas un kā tur!...
Š.: Nu jā! Nu jā!
G.: Nu, lūk! Nu tad cerēsim... Ar to tad var beigties! Tad būs normāli!
Š.: Jo tagad ir tā!... Es viņam varu pateikt tā, ka tagad... Izskaidrot, kāds ir 

stāvoklis valstī politiskais!... (Smejas.) Dotajā momentā!
G.: Nu, lai tā!... Redzi, mēs te lasām nedaudz tos aģentūru jaunumus! Tur viņi 

arī ir padarbojušies... Visu ko tur raksta, zini... Mani lamā arī drusku! Un visādi tur, 
zini...
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Š.: Nu nekas! Tagad ir tāda situācija...
G.: Jā! Un viņa taču grib! Viņai vēl tāda nekaunība lien!... Tāds jaunums, ka viņa 

vēl it kā grib otrreiz! Bet to vajag uzreiz mazajam cilvēkam pateikt: „Nu pietiks ar to 
veceni! Nu lai viņa brauc uz Rīgu...”

Š.: Kā otrreiz?
G.: Otrreiz viņa it kā grib vēl pretendēt!
Š.: Viņa pati?
G.: Nu tak! Vai nu viņa kaitina publiku, vai ko!...
Š.: Nu, tas tomēr ir dīvaini.
G.: Nu jā!
Š.: Nu, ja viņš piezvana... Tas... Es viņam pateikšu!... Es varu pateikt: es apmēram 

tavu stāvokli aprakstīju... Nu, tā, kā vajag! Un principā tevi saprot!... Lai tu saprastu 
arī citus! Ka tuvākajā laikā var būt normāli... Ka pilnīgi tev ir tie 6 mēneši!...

G.: Jā, jā! Bet lai to bābu viņš vāc prom!
Š.: Jā, lai atšujas.
G.: Jā! Tad vairs nav par ko vispār runāt, ja viņš...
Š.: Jā, jā! Un to pateikšu! Un noteikti to visu varēs izdarīt, kad nomainīsies 

valdība.
G.: Nu jā!
Š.: Apmēram tā!
G.: Davai! Es tev piezvanīšu vēl šodien!
Š.: Davai!

Ienākošais. Ernests Jurāns – jautā Gūtupu.

Kalviņš atbild, ka Gūtups ir ļoti aizņemts.
Jurāns pārzvanīs.

Ienākošais. Valdis Birkāns – Gūtupam.

Gūtups iepriekš bija zvanījis Birkānam, taču viņš bija aizņemts.
G.: Zini, es te sakarā ar visām tām „LETAs” ziņām, kuras tā tur!...
B.: Jā!
G.: Man faktiski ir tā!... Runājot pilnīgi atklāti, atnāca pie manis te... Jau advokāts 

tagad! Tāds enerģisks puisietis – Alvis Alliņš! Nu, viņš ir gatavs, zini, tur!... Viņš saka, ka 
tā ir... Zini, saucot rupjā vārdā – maucība! Viņš ir gatavs, zini, tur palīdzēt un virzīt augstāk, 
uz tiesu... Vai ko vajag! Vienkārši ņem vērā! Viņš pie manis pats atnāca! Viņš saka: „Nu tā 
taču nevar vairāk tālāk dzīLūk!” Viņš saka: „Ja kas, tad es pats esmu gatavs iet un visu...”

B.: Labi! Paldies, Arni! Paldies!
G.: Tā kā ņem vērā!
B.: Jā! Labi!
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Ienākošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Norunā, ka rīt ap deviņiem no rīta Gūtups pie viņa pienāks.

Ienākošais. Ernests Jurāns – jautā Gūtupu.

Endijs atbild, ka viņš ir aizņemts.
J.: Varbūt var tomēr viņam kaut kā paziņot, ka Jurāns zvanīja? Mēs norunājām satikties, 

un es jau nedēļu nevaru... Zvanu, zvanu, zvanu!
E.: Nu labi, jā!
J.: Varbūt var pat man atzvanīt? Man šķiet, jums mans numurs...
E.: Kaut kur bija, jā!
J.: 77334...
E.: Aha! Es pacentīšos viņu pārtvert, jā!
J.: Jā, jā! Tāpēc, ka viņš atkal aizies un es atkal... Esiet tik laipns!
E.: Labi! Jā.

18.02.2000. Ienākošais. Raimo Krūmiņš – ar Gūtupu.

K.: Nu, kā iet?
G.: Nekas! Strādāju!
K.: Ko tu par pedofiliem teiksi?
G.: Nu tu taču pats dzirdi, bļ..., kā tur iet! Bet tie ir maitas, zini! Tā taču var jebkuru... 

Tādā veidā!
K.: Nu, protams!
G.: Ko tu gribēji?
K.: Es tev zvanu par to baznīcu! Mums tur laikam otrdien nākošo ir tā lieta!
G.: Par kādu baznīcu?
K.: Nu, tā! Kur mēs tur ar tiem pareizticīgajiem karojam!
G.: Ā! Tur par to piedziņu nākošnedēļ, ja?
K.: Nu, tas nav par piedziņu, bet par to!... Nu, faktiski, tiesas lēmuma atcelšanu!
G.: Ā! Paga, paga! (Runā ar Endiju. Lūdz viņu paskatīties, uz kādu dienu ir nozīmēta 

lieta par baznīcu, kas atrodas pie tiesneses Jēkabsones.) Vispār par šo lietu mums ar tevi 
būs jāparunā! Tāpēc, ka man ir ienākusi dīvaina informācija, zini... Un mums kaut kā... Ne 
pa telefonu!... 22. martā ir tā lieta!

K.: Jā... Jā.
G.: Otrdien nevar būt!
K.: Martā?
G.: Martā, Raimo!
K.: Viņš nejauc gadījumā? Man liekas, vai nav februāris? Man ir atzīmēts 22. 

februārī!
G.: Nu, mēs pārzvanīsim! Mēs pārzvanīsim! Taču mums ir martā!
K.: Varbūt vajag tiešām pārbaudīt?
G.: Jā! Labi! Bet mums ar tevi vajag nedaudz parunāt par to visu. Ja?
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K.: Jā! Tu naudu saņēmi?
G.: Jā! Paldies! Šodien mēs pārbaudījām. Jā!
K.: Skaidrs.
G.: Mēs tev tad atzvanīsim! Tiklīdz sazvanīsimies ar tiesnesi. Pajautāsim vēlreiz. 

Pārbaudīsim to!
K.: Un tur tās lietas, kas saistītas ar to Dārzciemu! Tur jūs izdomājāt kaut ko?
G.: Jā! Nu, tur ir jāiet atsevišķi... Es iešu pats pie priekšnieka runāt.
Norunā, ka Gūtups šodien vēl piezvanīs Krūmiņam uz parasto vai uz mobilo telefonu.

Izejošais. Endijs – Ina Jākobsone.

E.: Ziniet, mums te ir kaut kādas kalendāra problēmas! Mēs gribam precizēt, kad mums 
ir tā nelaimīgā Rīgas domes lieta par to baznīcu? Kādā datumā?

J.: Tūlīt pateikšu!... Drīz! Martā kaut kad!
E.: Nu, man arī tā liekas!
J.: Jā! Tā... Nu, jūs zināt, ar ko tā beidzās?
E.: Jā, jā, jā! Mēs ar to rēķināmies!
J.: 22. martā 15.00!
E.: 22. marts... Jā! Nu, mēs tur kaut ko izdomāsim! Mēs tur noteikti... Tā nepaliks, kā 

saka! Tad mēs kaut kā tur rīkosimies.
J.: Bet tur... Tur vajag... Es nezinu, ko jūs domājat vēl?... Man liekas, cīnīties tur ir 

bezcerīgi!
E.: Nē, nē, tā nav! Nu jā! Mums visādi tādi varianti vēl te ir parādījušies... Nu, kaut ko 

mēs... Mēs taču jūs nemocīsim!... Laikam!
J.: Nu jā!
E.: Nu skaidrs! Paldies jums!

21.02.2000. Izejošais. Endijs – Jurim Grīvbergam.

E.: Es jums zvanu tādā jautājumā... Mani lūdza apzvanīt padomes locekļus. Sakarā ar 
advokātu aplikšanu ar 18% PVN!

G.: Jā!
E.: Gūtupa kungs piektdien runāja ar Niedras kungu, un viņi vienojās par to, ka Gūtupa 

kungs varētu palīdzēt atrisināt šo jautājumu ar finanšu ministru.
G.: Jā!
E.: Un šajā sakarā būtu labi... Niedras kungs to arī atzina!... Ka būtu labi, ja padome 

kaut kādu konkrētu vai nu viedokli, vai lēmumu, vai kaut ko tamlīdzīgu pieņemtu! Nu, 
kaut kādu savu pozīciju! Lai tad Gūtupa kungam būtu kaut kāds tāds normāls papīrs, ar 
kuru griezties pie ministra...

G.: Skaidrs!
E.: Lai neiznāktu tā, ka viņš it kā pats tikai kaut ko grib tur.
G.: Es sapratu, jā! Labi!
E.: Es tā saprotu, ka rīt šī sēde jums?
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G.: Rīt mums ir padomes sēde! Tad, izskatot padomes sēdē šo jautājumu, mēs pieņemsim 
kaut ko rakstiski!...

E.: Jā! Nu, tāda bija doma!
G.: Jā! Tas ir pareizi! Labi! Paldies!

Ienākošais. Māris Vīvols – Gūtupam.

G.: Gribēju kādas 5 minūtes ar tevi papļāpāt!
V.: Pa telefonu vai personīgi?
G.: Nē, tā... Personīgi! Atceries, es jau vienreiz biju par vienu jautājumu?
V.: Ā, tas!... Tur viss ir pozitīvi!
G.: Jā! Bet man vienalga vajadzētu piecas minūtes ar tevi parunāt!
V.: OK! Labi! Nu, varam šodien vakarā pēc tās plānošanas sanāksmes pie Šķēles!
G.: Cikos tad tas ir?
V.: Mums tas parasti beidzas kaut kur ap pusseptiņiem!
G.: Jā! Bet es būšu tur tajā... Tu zini?... Tur, tur... Tur pagrabā. Varbūt tu vari pieskriet 

uz turieni?
V.: Nu, līdz cikiem tu tur būsi?
G.: Nu, es domāju, līdz septiņiem es noteikti būšu! Nu, līdz 15 pāri septiņiem es 

varu...
V.: Jā, jā, jā!... Es domāju, ka... Ja es redzēšu, ka ies ilgāk šovakar kā es plānoju, tad es 

tev piezvanīšu! Bet ja nē, tad es piebraukšu! 
G.: Jā! Labi!
V.: Jebkurā gadījumā es tev vakarā piezvanīšu, ja kaut kādas problēmas radīsies! Tad 

mēs varēsim sarunāt kaut kā uz rītdienu.
G.: Labi! Labi! Davai!

Izejošais. Ersens – Veltai Gaidītei.

E.: Es tādā jautājumā... Cik man ir zināms, pie jums kādu laiku atpakaļ bija tāda Māra 
Lagzdiņa sakarā ar to Valsts prezidenta kanceleju... Ar to lietu par atjaunošanu darbā!

G.: Jā, viņa bija uz pieņemšanu!
E.: Nu, principā mēs tai lietai esam ķērušies klāt... Un šodien mums ir pēdējais 

iesniegšanas termiņš! Cik man zināms, šodien no četriem līdz sešiem ir oficiālā prasības 
pieteikumu pieņemšana. Kādā veidā es varētu, varbūt?... Vai man iet oficiāli, vai varbūt 
kaut kā ar jums var parunāt?

G.: Nu var taču kaut kā! (Smejas.) Nu nāciet! Es tad pieņemšu... Vienalga pie manis 
nonāks!

E.: Tāpēc, ka vienkārši šajā lietā ir tāds moments, ka šodien ir pēdējais termiņš. Jo 21. 
janvārī ir atlaista... Bet šodien ir 21. februāris. Tā ka ir ļoti svarīgi tur!...

G.: Labi!
E.: Kad es varētu tad?...
G.: Nu, nāciet kaut kad uz četriem!
E.: Skaidrs! Labi! Tad uz četriem es būšu! Paldies!
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Ienākošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Kāda tev bija iela? Skolas vai Baznīcas?
G.: Skolas!
Š.: Es gribu tam puisim vienkārši pateikt!
G.: Jā!
Š.: Bet viņam ap pustrijiem beidzas tas viss!... Es nevarētu pie tevis kaut kad ap diviem 

doties? Tas nav sarežģīti?
G.: Nē! Es tad aiziešu paēdīšu! Divos, ja?
Š.: Tad norunāsim, ka divos!
G.: Labi! Tad es aiziešu paēdīšu! 
Š.: Labi!

Ienākošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Tur tāpēc ir, ka iesniedza tas prezidents!
G.: Par kaut ko... Par pierādījumiem vēl?
Š.: Nē! Lai viņam drošības līdzekli mainītu!
G.: Ā! No uzraudzības uz kaut ko tādu?
Š.: Jā, jā! Viņam tur... Viņš ir konsultants! Viņam jābraukā pa Latviju! Un tur vēl kaut 

kas un vēl kaut kas!
G.: Ā!... Nu skaidrs!
Š.: Tādā sakarā!
G.: Aha! Nu jā!
Š.: Bet tas vispār nav nozīmēts! Pat laiks nav noteikts!
G.: Nu jā! Nu skaidrs! Labi! Paldies!
Š.: Lūdzu!

22.02.2000. Ienākošais. Sirgs (no Amerikas) – Gūtupam.

Sirgs skaidro, ka viņam Latvijā ir īpašums – zeme laukos. Uz zemes no padomju lai-
kiem ir rūpnieciskas ēkas. Šīs ēkas viņš taisījās privatizēt uz sava vārda un kādam uzde-
va to izdarīt, taču tās privatizēja kāda cita persona. Tagad viņš taisās tikt skaidrībā ar šo 
jautājumu: vai nu anulēt privatizāciju, vai ņemt no ēku īpašniekiem nomas maksu par 
zemi. Tādēļ viņš arī nolēma vērsties pie Gūtupa pēc juridiskas palīdzības.

Gūtups saka, ka ir gatavs palīdzēt. Tādēļ viņam ir nepieciešams redzēt visus esošos 
dokumentus. Uz Sirga jautājumu, cik maksās šāds pakalpojums, Gūtups atbild, ka tas būs 
kaut kāds procents no Sirga saņemtā labuma naudas izteiksmē. Šo jautājumu, saka Gūtups, 
viņi atrisinās jau tiekoties, pēc iepazīšanās ar dokumentiem un darba apjoma noteikšanas.

Sirgs plāno būt Rīgā orientējoši maijā.
Norunā, ka Sirgs piezvanīs Gūtupam, kad būs jau Rīgā.
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Izejošais. Gūtups – Aleksejam Ogurecam.

G.: Paklau! Atceries manu lūgumu?
O.: Es neesmu aizmirsis! Bet lieta tāda, ka man Rubiks teica, ka it kā jau ir nodrukāts 

un ka viņš atvedīs sējumu šurp. Tā ka es gaidu! Ja viņš būs, tad...
G.: Paklau! Un tur viņā arī tava runa ir?... Un viss, ja?
O.: Jā, jā! Tur praktiski viss ir! Tikai tā tīri tehniski!...
G.: Jā!... Paklau! Nu, es gribu taču, lai tu man vienu eksemplāru uzdāvinātu! Tu man 

tad uzdāvināji...
O.: Kad būs, noteikti!
G.: Bet kad tas var būt?
O.: Nu, nezinu pagaidām. Es pagaidām viņu meklēju, bet nevaru atrast.
G.: Nu, tas būs nedēļas jautājums?
O.: Tas var būt arī ilgāk. Bet es vienu tādu pusgatavu tulkojumu atradu! Tā kā to es 

varētu iedot...
G.: Nu iedod man palasīt!
O.: Bet to tad vai nu palasīt, vai noņemt kopiju!
G.: Protams, jā! Paklau, bet kā mēs varam tehniski izdarīt to? Es varu šoferi aizsūtīt 

pēc viņa...
O.: Viņš ir man mājās.
G.: A tu varbūt vari kaut kā atnākt pie manis apskatīties... Un atnest?
O.: Jā! Tā arī var izdarīt!
G.: Varam kaut kā konkrēti jau sarunāt?
O.: Man pāris dienas vajag! Jo es tagad praktiski eju prom agri no rīta un pēc tam vēlu 

nāku mājās! 
G.: Nu, man tev piezvanīt tad kaut kad ceturtdien?
O.: Labi! Ceturtdien sazvanāmies!
G.: Jā! Labi! Paldies!

Ienākošais. Māris Spindzaks – Kalviņam.

P.: Mums ir pie jums viens lūgums!
K.: Jā!
P.: Ideja ir kāda? Mums vajadzētu, lai jūs palīdzētu bijušajam priekšniekam... Nē, nevis 

priekšniekam! Bet kā bijušais ārštata padomnieks!... Sagatavot Šķēles iesniegumu tiesai... 
Nē! Iesniegumu Ģenerālprokuratūrai par trim Kriminālkodeksa pantiem...

K.: Jā!...
P.: Par to apvainojumu, pret Ādamsonu! Es tagad tos pantus tā no galvas neatceros, bet 

varu pateikt apmēram, ka tie ir 272., 273. un 300 kaut kāds!... Bet tagad mani papīri ir pie 
šefa un tur ir cits cilvēks!... Tā kā tāds lūgums!

K.: Varbūt ir iespēja vēl precizēt šos pantus? Jo mēs tikko taisījām ar kolēģi...
P.: Pagaidi, es tūlīt pajautāšu!... Tūlīt būs panti!... Tā, 271., 272. un 306.! Tātad, pēc 

mūsu domām, par šiem pantiem iesniegt prokuratūrai... Vai kā to precīzi sauc?
K.: Jā! Ierosināt... Ierosināt... Iesniegumu, jā! Lai ierosinātu krimināllietu pret 

Ādamsonu, ja?
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P.: Jā... Krimināllietu, jā!
K.: Skaidrs!
P.: No mūsu puses, es domāju, varbūt Mārcis būs tā... Ja tur kaut kādi jautājumi vai 

komentāri!... Vai apspriest, ka tas ir labāk, tad kontaktējieties ar Mārci! Tev ir Mārča tele-
fons?

K.: Kaut kur bija, jā!
P.: Es iedošu vēlreiz!
K.: (Pieraksta) Jā.
P.: Labi! Norunāts!
K.: Labi! Kāds termiņš?
P.: Pagaidi!... Termiņš ir vakar!
K.: Vakar bija?
P.: Nē! Nu, īsāk sakot, ļoti ātri vajag!
K.: Labi, tūlīt!

Izejošais. Gūtups – Andai Čarnovskai.

G.: Ilgi tevi neesmu redzējis!
Č.: Jā, tā arī ir! Laikam no pagājušā gada! (Abi smejas.)
G.: Gribu atnākt ciemos pie tevis.
Č.: Jā!
G.: Paklau! Kā tev... Uz rītdienu mēs nevarētu sarunāt kaut kādu nelielu tikšanos?
Č.: Nu, rīt es būšu jau kaut kur no... 8.15 es būšu! Desmitos mēs ejam uz zāli!
G.: Nu, kā man?... Es varu tad rīt no rīta pieskriet! Kā tev pašai būtu labāk? Cikos 

man?...
Č.: No rīta labāk! Jo pēcpusdienā nenoķersi!
G.: Jā, jā! Tas ir, man kaut kur pusdeviņos?... Uz deviņiem?
Č.: Nu nāc, jā! Es būšu!
G.: Jā? Pusdeviņos? Tas nebūs agri priekš tevis?
Č.: Nē! Es būšu jau agrāk darbā! (Smejas.)
G.: Labi!... Labi!
Č.: Labi! Norunāts!

Ienākošais. Valdis Šablovskis – Gūtupam.

Š.: Paklausies! Tagad tā... Pie manis tagad kabinetā sēž kungs, un viņu sauc Olafs 
Cers! Zini tādu vai nezini?

G.: Nu?... Nezinu!
Š.: Ak tu nezini?... Viņš uz tevi atsaucas pieklājīgi... Saka, ka viņš ir tas un tas...
G.: Uz to administratoru kandidāts?
Š.: Aha, aha...
G.: Ā!... Nu jā! Nu, ne man tur jāzina! Tu zini! (Smejas.) Nu, tad es zinu, jā!
Š.: Tad tu zini? Nu redzi! Galu galā tu kaut ko zini!
G.: Nu jā! (Smejas.)



352

Š.: Paklausies, bet kurš tur nodarbosies vairāk ar to sistēmu kopā ar šo puisi? 
Zigmunds, ja?

G.: Zigmunds, jā!
Š.: Viņš ir pie tevis tur?
G.: Jā!
Š.: Varbūt iedod viņu man!

Šablovskis – ar Kastiņu.

Š.: Paklausies, Zigmund, kur ir tas izpildraksts?
K.: Tiesā!
Š.: Nodots?
K.: Jā!... Pie tiesu izpildītājiem, es atvainojos!
Š.: Aha... Tur, ja?
K.: Aha!
Š.: Tā!... Un tagad... Šodien tiks pieņemts lēmums!... Par to, ka Olafs Cers ir iecelts 

par administratoru.
K.: Viņam pie jums būs jāierodas?
Š.: Viņš ir pie manis! Sēž man pretī dotajā brīdī. Bet tagad tā! Tur atkal no tā 

iesniedzēja puses... Es viņam iedošu to lietu, viņš pats arī papētīs!... Bet es nezinu, pie 
jums tur kaut kā?... Es nezinu, kas ar ko un kā!... Vai arī jūs viņu atstāsiet pavisam 
tādu...

K.: Neatstāsim pavisam vienu!
Š.: Ja?
K.: Neatstāsim.
Š.: Nu jā. Jo tur tiek apšaubīts šis pats iesniegums! Tiek apšaubīta iesnieguma 

būtība un tā Gorkina šī darbība! Tas vien jau... Te tas Līcis skraida kā traks! Lūk...
K.: Gorkinam vispār bija jābūt šodien pie manis!
Š.: Jo, redzi, kas? Apšauba šo iesniegumu! Tā viņš man paziņoja ļoti lepni... tas 

Līcis Guntars... Ka Gorkins vispār ir pazudis.
K.: Nav taisnība.
Š.: Nu, tātad... Visādas baumas iet tagad! Jezga tur ir liela!... Acīmredzot jums 

vajadzēs... Pēc šī iesnieguma es skatos, ka Cera kungam it kā pieredze ir tajās 
administrēšanas lietās.

K.: Ir pieredze.
Š.: Un tikko viņš iesniedza šo iesniegumu un papildus lēmumu! Es nezinu, kādā 

veidā... lai viņš pats pastudē un izstāsta!
K.: Jā! Varbūt lai viņš paņem! Es tad ar viņu sazvanīšos. Bet ar to kungu no 

Daugavpils es tikšanos šodien norunāju!
Š.: Nu jā, nu jā! Un nebūtu slikti, ja viņš kaut kā šeit ieskrietu! Vismaz lai zinātu, 

kā izskatās.
K.: Jā! Labi. It kā bija pie jums 15. datumā.
Š.: Nu jā! Bet es aizmirsu, ka viņš izskatās!... Nu labi! Nu vismaz tad zini!...
K.: Jā!
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Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups jautā, vai viņš var atnākt rīt uz deviņiem no rīta.
Zāveris neiebilst. 
Norunā.

23.02.2000. Ienākošais. Andis Birziņš – Gūtupam.

B.: Man ir tāda ļoti jocīga runāšana! (Smejas.)
G.: Jā?... Nu, nu?
B.: Man kārtējā nelaime uzkritusi atkal ar manu to dzīvokli Brīvības ielā!
G.: Ak tā?
B.: Un tā ir šādā formā... Ļoti dīvainā!... Es īstenībā nesaprotu... Nu, te Ziedonis kaut 

kur aizbrauca makšķerēt! Viņa, redzi... To sākotnējo privatizāciju izgāja... Meita izgāja! 
Un tagad tur Ziedoņa kantorī ir parādījies pirkuma līgums, ka to ir nopircis tāds Leibs 
Melameds! Un tagad es atkal esmu ļoti dīvainā situācijā! (Smejas.) Tas, ka viņš nav 
pārdots... Man tā zaļā lapa ir uz rokām!

G.: Es zinu, jā! Par reģistrāciju, jā!
B.: Es domāju, ka tam pamatā... Viņai nozaga Londonas lidostā dokumentus, kuros bija 

tiesības. Ar tiesībām var vispār tajā advokātu piereģistrēt kaut kā... Nu, notāru kantorī?
G.: Nu, zini... Nu, visādi brīnumi taču notiek! Velns viņu zina... Ar tiem notāriem... 

Izslēgt nevar neko, zini!
B.: Nu, vienīgais, es padomāju tā!... Ka viņa tās tiesības pazaudēja tur... Un ka tas kaut 

kādā veidā... Jo tur bija vismaz adrese sākumā... Tajās tiesībās! Nu, nezinu, kas tur ir par 
ideju!... Bet tas, ka tāda lieta notika... Tas ir Grūbes kantoris it kā, ja?

G.: Kādu Grūbi tu domā?
B.: Gunti Grūbi! Kurš visu to reģistrē!
G.: Jā! Jā! Kadastra reģistrs ir viņam, jā! Tās zaļās lapas tajā kadastrā tiek reģistrētas. 

Par sākotnējo privatizāciju taču tu domā, ja?
B.: Jā!
G.: Man liekas, ka tās dod viņš! Jā!...
B.: Skatos, ka viņas vispār ir briesmīgi viegli viltojamas! 
G.: Nu laikam! Bet kas tur ir, zini?... Nu, tu gribi, lai es paskatītos drusku tos papīrus?
B.: Redzi, es domāju, ka... Kad Ziedonis atgriezīsies... Ka es piektdien dabūšu tur kaut 

ko... Nu, tad es labprāt atnestu... Kad būs jau kaut kas vairāk...
G.: Labi, labi! Nu jā! Un tad mēs varētu varbūt ar tevi nākošnedēļ kaut kā pusstundu 

padzert tēju... Ieskriesi pie manis vai kā... Es te gribu tev arī par šo to pajautāt... Dažus mo-
mentus. Es saprotu, ka tev tad piektdien, kad Ziedonis atgriezīsies, būs kaut kāda skaidrība 
jau par dokumentiem... Tad var...

B.: Solīja, ka viņš pieprasīs tās kopijas!
G.: Jā! Jā... Nu varbūt mēs tad varam nākošo pirmdien kādu pusstundu!... Vai otrdien!
B.: Tikko kā es saņemšu, es ar tevi sazvanīšos!
G.: Nu jā! Labi!
B.: izskatās, ka tur būs acīmredzot tiesa! Kaut gan tā, man šķiet, ir tīri krimināla lieta 

vispār! Tur ir tīri krāpšana kaut kāda!
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G.: Nu jā! Ja ir tā, kā tu man stāsti, tad jā. Par kādu tu tagad?... Par to savu dzīvokli? 
Vai par kādu tu runā?

B.: Savu to dzīvokli!
G.: Nu, apskatīsimies! Grūti tā pateikt, zini. Es vairs nebrīnos ne par ko! Šī dzīve ir tik 

pilna ar visādiem brīnumiem, ka var tikai brīnīties.
B.: Nu, man arī nācās brīnīties!
G.: Jā, jā!
B.: Vienreiz no rīta atklāju, ka īpašnieks... (Smejas.)
G.: Nu jā!... Un uzvārds arī ir pareizs?
B.: Uzvārds ir īsts!
G.: Jā, jā!... Es nezinu... Nu, vienu es pazīstu no tiem Melamediem! Bet vai tas bija 

Leibs vai Leva... To es tev vairs nevaru pateikt! Nu, tad tiekoties!...
B.: Ir arī adrese: Ģertrūdes 55.
G.: Zini, tad es varu iedomāties, kurš tas ir.
B.: Vari iedomāties?
G.: Aha! Tad es varu iedomāties, kas tas ir par fruktu, jā. Bet par to tad ne pa telefonu! 

To es tev tad tā pastāstīšu... Šito es pazīstu! Ja tas ir tas pats... Nu, Ģertrūdes var būt, jā!
B.: Nu, Ģertrūdes 55, dzīvoklis 5!
G.: Jā... Nu, es varu iedomāties, kurš tas ir tad!
B.: Pazīsti, ja?
G.: Jā! Jā! Davai sagaidīsim tos papīrus un tad apskatīsimies. Jo tas tiešām ir 

pārsteidzoši.
B.: Nē, nu redzi! Viņi acīmredzot no kaut kurienes uzzināja, ka meita ir aizbrauku-

si... Un tur taču!... Man vienkārši tā kaimiņiene, kura tur tajā Brīvības ielā... Man va-
kar zvana uztraukusies: „Kā tad tā pārdevāt dzīvokli? Kas par lietu?” Es saku: „Kurš tad 
pārdeva?” Viņa saka, ka, kad viņa tur ņēma savu pirkuma līgumu... Uz mūsu bija jau Leibs 
Melameds! 

G.: Davai sagaidīsim tos papīrus un tad apspriedīsim, ko darīt!
B.: Jā! Bet es taču domāju, ka es Ziedonim varu uzticēties pilnībā! Ziedonis taču tur 

cūcības netaisa!
G.: Protams! Protams! Nē, nē! Es domāju, ka... Nu ko tu? Es arī nešaubos. Jā, jā! Nu, 

bet tur vispār ar to dzīvokļa privatizāciju notiek pārsteidzošas lietas. Pārsteidzošas! Pie 
manis te vakar bija viens advokāts, kuram dēls tur atbrīvojās no dzīvokļa kaut kāda dīvainā 
veidā! Nu, tur var tikai brīnīties, zini! Tikai brīnīties!

B.: Nē! Nu, te ir kaut kas līdzīgs!
G.: Nu jā. Nu jā... Labi, labi, Andi! Tad sazvanīsimies un... Es taču uz vietas būšu. 

Nekur nebraucu prom.
B.: Labi!
G.: Davai!
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Ienākošais. Dāvids Tariņš – Gūtupam.

T.: Es vakar runāju ar Zigmundu, un viņš man teica, ka uz turieni nav obligāti iet... Uz 
to kļūdas labojumu!

G.: Nē, nē! Viss ir pareizi, Dāvid! Mēs tikai... Vakar ar Zigi runājām, lai jūs tur tajā 
Kijevā neiesniegtu pārāk daudz to papīru!

T.: Nē! Nu, es domāju, ka tie papīri, kuri nav mums par labu... Mēs nedosim neko 
tādu.

G.: Jā, jā, jā! Bet tos mūsu iebildumus arī jūs tur iesniedzat?
T.: Jūsu?
G.: Nu, kurus mēs te rakstījām!
T.: Nē! Nē, nē, nē! To mēs neiesniedzam, nē.
G.: Aha... Nu jā! Šodien tur nevajadzēja būt obligāti!
T.: Bet mēs varēsim uzzināt, kas tur bija?
G.: Tur bija sakarā ar to, ka bija kļūda vienkārši sekretāres uzvārdā!
T.: Es to zinu, jā! Bet...
G.: Jā, protams! Tu vari iet... Jā! Es, vienīgais, satiku... Es no rīta biju tiesā un satiku 

to Ūdri! Ziedoni. Viņš man saka: „O!... A kas tur ir šodien? Es tur neko...” Es saku: „Nu, 
tur tikai to kļūdu!...” Viņš saka: „Jā... Bet jums tur viena žulicība ir!...” Es saku: „A kāda 
žulicība?” Viņš saka: „Nav taču atsaukts otrs tas nodrošinājums...” (Smejas.) Tā žulicība ir 
tajā! Es saku: „Nu kas, tev maisa? Tu taču vari rakstīt iesniegumu! Mēs taču nevaram tevi 
aizkavēt!...” Nu, lūk, tā! Tā kā ņem vērā to!

T.: Jā, jā... OK!
G.: Jā!...
T.: Labi!
G.: Davai!

Ienākošais. Skaidra Lādziņa – jautā Gūtupu.

Kalviņš saka, ka Gūtupa vairs nav birojā.
Lādziņa saka, ka viņai steidzami ar viņu ir jāsazinās.
Kalviņš pamēģinās sazvanīties ar Gūtupu un nodot, ka viņu meklē Lodziņa.
Lādziņa lūdz izdarīt to pēc iespējas ātrāk. 

Ienākošais. Gūtups – Ersenam.

G.: Paklau! Uztaisi viņiem doktorāciju!
E.: Jā!
G.: Viņi tur... Izsauc uz biroju taksi!... Pēc viņiem vajag aizsūtīt taksi, velns!... Ziedonis 

taču laikam jau aizbraucis... Un, kamēr viņš iekustēsies, būs pa traku.
E.: Jā!
G.: Bet kā to izdarīt?... Es tev rīt naudu atdošu! Tam taksim vajadzēs!... Varbūt tā 

izdari!... Tu ilgi strādāsi?
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E.: Jā!
G.: Varbūt tu... Es nezinu, velns!... Lai viņš nepiešmauc!...
E.: Es varētu varbūt kopā ar viņu braukt.
G.: Viņam vajag iedot vismaz kaut kādus, zini, latus 15. Tev ir skaidrā nauda?
E.: Aha, aha!
G.: Un viņam būs jābūt pie Augstākās tiesas ieejas...
E.: Jā, jā, jā!
G.: Rīt no rīta es tev to atdošu! Tam taksim jābūt... Tikai tagad padomā, kā to izdarīt. 

Varbūt izsauc viņu šurp... Uz biroju...
E.: Jā, jā!
G.: A tu ar viņu kopā brauksi?
E.: Nu, kaut vai! Bet kā es dabūšu pasažierus?
G.: Nu, tu man piezvanīsi, kad jau piebrauksi pie Augstākās tiesas, un es uzreiz viņiem 

piezvanīšu! Tev taču tas telefons ir?
E.: Aha, aha!
G.: Nu, tu pēc tam kājām aiziesi līdz birojam! Kas tur?...
E.: Jā, jā, jā! Bet kur apmēram viņas tur... Tās adreses? Kā man tur sarunāt? Lai taksists 

jau piemestu.
G.: Zini, viņas... man liekas, ka abas ir Purvciemā! Nu, cik tur var maksāt, velns?... 

Nu, par izsaukumu... Nu, tu parunā ar šoferi, cik viņš grib! Purvciemā viņas ir abas! 
Pie Lodziņas es esmu bijis... Purvciems! Tas tur nedaudz... Ne pie „Minskas”, bet tālāk 
nedaudz!

E.: Jā, jā, jā!
G.: Lūk, tur apmēram! Nu, paprovē sazvanīties! Tu man atzvani, kad jau būsi... Ja?... 

Es uzreiz viņiem piezvanīšu!
E.: Skaidrs!
G.: Davai!

24.02.2000. Izejošais. Gūtups – Elmāram Velkausam.

Gūtups uzaicina Velkausu pie sevis uz biroju uz tasi tējas.
Velkauss ir ar mieru.
Norunā, ka Velkaus atnāks pie viņa otrdien desmitos.
V.: Un kā tu domā?... Pavisam tādos vispārīgos vilcienos! Par ko mēs runāsim?
G.: Man nedaudz vajag tavu palīdzību par dažiem vēsturiskiem faktiem! Es gribu 

precizēt. Es saprotu, ka tev taču tur arhīvā... Normāls tur. Es piekrītu, protams, visu 
tur atlīdzināt. Man dažus vēsturiskus faktus no Latvijas vēstures!

V.: Jā! Tikai ņem vērā, Arni, to, ko tu jau zini! Ka mans arhīvs ir no 40. gada un uz 
priekšu!... Ja tevi interesē agrāks laiks, līdz 40. gadam – tas ir kaimiņu arhīvs!

G.: Jā! Bet es taču... Es tev tur visu atlīdzinātu! Tev taču nav tur problēmu ar 
viņiem?

V.: Nu, problēmu nav it kā... Bet tas, protams, nenozīmē, ka man būs kaut kā 
vieglāk nekā citiem cilvēkiem no malas!

G.: Redzi! Man vienalga vajadzīga tava palīdzība, jo tur iet runa... Tur neiet runa 
ne par kādu īpašumu. Man tikai tīri vēsturiskus dažus faktus... Iespējams, ka tev tas ir!
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V.: Nu labi!
G.: Tas attiecas... Mani nedaudz interesē par Voldemāru Ozolu!... Mani interesē 

tas laiks, kad viņu Ulmanis iesēdināja! Varbūt ir kaut kādi papīri. Pēc nākšanas pie 
varas Voldemārs Ozols tur iesēdās uz kādu laiku... Viņu iesēdināja.

V.: Nu, to jāskatās.

G.: Un otrs, kas mani interesē: vai ir kaut kāds dokuments par Andrieva Niedres 
apžēlošanu. 27. gada!

V.: Jā! Tu saproti, tur jāskatās!
G.: Tāpēc taču es griežos pie habilitētā vēstures zinātņu doktora Elmāra Velkausa! 

Man tas it kā nedeg... Bet es domāju... Nu, atbrauc, papļāpāsim! Es tev arī pastāstīšu, 
kāpēc es tur atteicos tad no tā projekta!

V.: Jā! Tas būtu interesanti!
G.: Jā! Es tev pastāstīšu un atklāti pateikšu, kāpēc tur tā bija... Es pieļauju, ka tev 

varbūt kaut kas kaut ko citu ir teicis!
V.: Nē, nē, nē! Es vispār nebiju lietas kursā par to!...
G.: Nē! Nu, es tev tikai tā!... Kārtības labad pateikšu, kā tur... Kas man tur pēkšņi 

nepatika un kas tur...
V.: Jā! Sapratu tevi, jā!
G.: Nu, tad sarunājuši 29., ja?
V.: Labi! Labi!

Ienākošais. Ernests Jurāns – jautā Gūtupu.

Kastiņš saka, ka pie Gūtupa pašlaik notiek sanāksme.
Jurāns piezvanīs vēlāk.

Ienākošais. Dace Piparsone – jautā Gūtupu.

Endijs jautā, kādā jautājumā viņa zvana.
P.: Es biju pirmdien pie jums, un mēs pie Gūtupa kunga apspriedām dažus 

jautājumus par nelikumīgi atgrieztu īpašumu!
E.: Ā!... Jūs pie viņa bijāt? Tad pagaidiet, es pajautāšu!...

Dace Piparsone – ar Gūtupu.

P.: Es pie jums biju pirmdien!...
G.: Nu, ar Ersenu mēs tur runājām!
P.: Jā! Jā, jā, jā! Un to projektu es jums iedošu šodien! Es biju prokuratūrā pie 

Stravinskas kundzes! Īsāk sakot, viņa atdod tiesā visu to lietu... Par to īpašumu!... 
Tikai ar nosacījumu, ka jūs esat mūsu advokāts! Un viss tas tiesnesei Jēkabsonei!

G.: Nē, nē! Pagaidiet! Nu, pa telefonu jūs tādas lietas sakāt!... „Es pie tās...”!
P.: Atvainojiet! Es tālāk vairāk neko!
G.: Nu, Piparsones kundze! Nu kaut kas šausmīgs! Es, pirmkārt, vēl neesmu tei-
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cis, ka es tur būšu advokāts!
P.: Es te nedaudz sanervozējos!
G.: Oi!... Nu, taču tad vajag drusku pagaidīt, kamēr nervozitāte pāriet!... Iedzert 

tējiņu un tad zvanīt! Nu kāpēc jūs tādas lietas, nu?... Pirmdien piezvaniet! Ja jums 
vajag tikties, sarunāsim...

P. Sakiet, lūdzu! Ja uz 2. martu?
G.: Pagaidiet! Es jums vēlreiz saku: pirmdien piezvaniet, norunāsim tikšanos! Ja? 

Es nevaru tagad tādus jautājumus ar jums pētīt pa telefonu...
P.: Nē, nē, nē! Man vienkārši tikai norunāt tikšanos!
G.: Pirmdien piezvaniet, tad norunāsim! Ja?
P.: Labi! Paldies!

Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

Gūtups jautā, vai jau ir aizgājis „uz turieni” materiāls par Latgali.
Dedelis saka, ka materiāls jau ir tur. Vakar to ir saņēmuši.
Gūtups saka, ka tikai to gribēja uzzināt.

Izejošais. Gūtups – ar Evitas Krēgeres sekretāri.

Krēgere pašlaik ir zālē.
Gūtups lūdz piezvanīt viņam, kad viņa iznāks no zāles.

Ienākošais. Evita Krēgere – Gūtupam.

G.: Paklau! Tev rīt ir liela sapulce?
K.: Jā! Zonālā!
G.: Tu zini, būs viens mans palīgs... Varbūt divi būs. Tur ir visādas tādas lietas. Er-

sens Kalviņš tāds! Garš puisis. Zini, es gribu tevi palūgt, vai tu nevarētu kādas piecas 
minūtes viņam izbrīvēt? Viņš tev izstāstīs tur problēmas būtību. Es pa telefonu negribu 
neko, zini...

K.: Labi!
G.: Ja?
K.: Jā!
G.: Zini, kā? Jums tur arī ir tādi enerģiski policisti... (Krēgere smejas.) Un visi tur kaut 

ko klausās un dara! (Abi smejas.) Bet tad... Nu, viņš pie tevis pienāks! Viņš tur divi metri 
bez galvas!

K.: Man liekas, es viņu esmu redzējusi, jā!
G.: Jā! Nu, to tu zini, ka viņš manā vārdā tur...
K.: Bet tas būs rajona tiesā!
G.: Seminārs?
K.: Jā!
G.: Jā! Bet runāt taču jūs varat!
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K.: Jā, jā, jā! 
G.: Viņš tad atnāks uz turieni speciāli. Viņš tad brauks speciāli uz turieni ar tiem 

papīriem... Bet rīt tikai tā – piecas minūtes varbūt... Viņš tev divos vārdos... Ja?
K.: Labi! Norunāts!

25.02.2000. Izejošais. Endijs – Jurim Frimanim.

F.: Jā, Endij! Saņēmu sūtījumu!
E.: Saņēmāt, ja?
F.: Jā! Pārskrēju ar acīm, bet paņemšu līdzi uz mājām palasīt!
E.: Nu jā!... Es nezinu! Jums ir vēlēšanās mani redzēt?
F.: Nē, nē! Es domāju, ka nē! Ja man tur radīsies kaut kādi jautājumi, tad es šo pirmdien 

no rīta vēl...
E.: Labi! Un vai nav no administratora arī kas jauns?
F.: Nav! Nekas nav! Nu, es domāju, ka arī nebūs! Es tā vismaz domāju.
E.: Nu skaidrs... Nu, cerēsim!
F.: Labi!
E.: Labi! Paldies jums!

28.02.2000. Izejošais. Gūtups – Evitai Krēgerei.

G.: Paklau! Nu acīmredzot esi saņēmusi tos papīrus?
K.: Saņēmu! Es šodien viņus uznesu augšā. Piektdien mēs visu dienu bijām seminārā.
G.: Nu jā! Tu viņus nedaudz papēti!... Man liekas, ka tur pāri nodarīts tiem aizstāvamajiem. 

Pāri nodarīts...
K.: Tas ir viens! Es domāju, ka... Nu, es pamēģināšu viņu pieņemt ar abiem tiem... 

Nu, tikai vieni pa īstam nepiekrīt! Bet kā nav?... Nav, kam uzlikt arestu! Es neko nevaru 
izlemt!

G.: Zini!... Nu, puisis te pamēģinās dabūt visu to!...
K.: Jo mums izpildītāji nepieņem nevienu izpildrakstu, kur nav konkrētas mantas! Un 

arī mums seminārā piektdien tā priekšniece precīzi un skaidri noteica!... Ja tiks uzlikts ar-
ests tikai mantai... Norādīšu... Un būs norādīts: banku kontiem – absolūti nekas nenotiks! 
Un, kamēr man nav konkrēti, kam uzlikt arestu, es neko nolemt nevaru!

G.: Jā, jā! To mēs saprotam un to tur meklēsim!
K.: Lai viņš man kaut vai pa faksu atsūta acīmredzot! Vai jāatved viņam tie papīri!
G.: Nu jā! Nu jā!
K.: Lai es varu nolemt! Ja?
G.: Jā, jā! Protams!
K.: Un kurš uz tiesas sēdi brauks? Tu pats brauksi?
G.: Nu, es domāju, ka mēs abi brauksim! Bet tur mēs varam visādi! Ja tur kaut kad tiks 

atlikts, viņš var atbraukt... Tā tur ir. Bet principā mēs varam abi braukt. Tā ir paredzēts.
K.: Nu skaidrs!
G.: Nu, tur vēl taču laiks!... Es gribētu vienkārši saskaņot ar tevi, kad tu vari tur uz-

likt...
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K.: Nē, nu skaiti! Man tagad ir mēnesis! Man jādod atbildētājam termiņš...
G.: Nu jā! Un pēc tam tur tikai!...
K.: Un tikai tad, kad paies šis mēnesis, tikai tad mēs nolemsim par datumu!
G.: Nu jā!
K.: Agrāk ne!

G.: Nu jā! Un tu tur mierīgi palasi! Tad es, zini, piezvanīšu kaut kā... Pieskriešu! Pava-
saris nāk, zini!... Un aizbraukšu.

K.: Es palasīšu... Jā, es to izdarīšu! Bet tikai lai viņš nokārto to jautājumu par mantu!
G.: Jā! Labi!
K.: Labi! Sarunāts!

Ienākošais. Armands Gruntbergs – jautā Gūtupu.

Skaidro Kastiņam, kurš pacēlis klausuli, ka viņš tikko runāja ar Gūtupu, bet sakaru 
pārtrūkšanas dēļ nevarēja izrunāt līdz galam.

Armands Gruntbergs – ar Gūtupu.

Gūtups: Armand?
G.: Jā, man atslēdzās telefons!
Gūtups: Aha! Zini!... Tev otra nav? Otrs tev bija numurs tas...
G.: Man ir otrs, jā! Bet tas ir mašīnā! A šoferis jau aizbraucis.
Gūtups: Nu, es tev varu divos vārdos pastāstīt, kas tur darās!
G.: Jā!
Gūtups: Nu, ir... Tā ir, kā tu teici, ar „T” burtu... Tā dāma!
G.: Jā, jā, jā!
Gūtups: Īsāk sakot, kurš pieteicās no Mazā puses? Zini, kurš pieteikts? Pieteikts Vaz-

nis!
G.: (Smejas.) Nu jā! Parastā kompānija!
Gūtups: Jā! Jā, jā!
G.: Bet viņa pati ne?
Gūtups: Ir arī, jā! Arī, jā. Nu redzēsim! Tur ir diezgan saspringta situācija, tāpēc ka it 

kā tā meitene, kura, nu, tur... Nu, tā mūsu meitene, kura mūs piešmauca!... Lūk, tagad var 
saprast, uz kā balstījās tas viņas optimisms! It kā pats tiesas priekšnieks kaut kādā mērā... 
Kaut kādā mērā! Cik lielā, zini, nevar saprast. Bet kaut kas ir tur! Un, dabiski, ka par to 
dāmu jau... Nu, tur runā: „Nu, tā nevar būt!”... Nu redzēsim! Redzēsim... Pašlaik tur ir tā 
– fronte ir sadalījusies. Vieni par to, citi par šito... Tā kā tur rīt tas viss notiks!

G.: Rīt, ja?
Gūtups: Aha... Aha...
G.: Skaidrs.
Gūtups: Tur domas dalās! Tā kā dotajā brīdī nevar vēl... Nevar vēl pateikt.
G.: Ko mēs tur varam izdarīt? Un vai mēs izdarīt kaut ko?
Gūtups: Nu nezinu!... Velns viņu zina! It kā, zini, kādas bija mums iespējas, visas 

tur...
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G.: Jā!
Gūtups: Nu, es vēl padomāšu, zini! Ja man parādīsies kāda laba doma, es tev vēl 

piezvanīšu!
G.: Jā. Labi! Labi, jā! Paldies! 

Ienākošais. Oļegs Šabarskis – Gūtupam.

Š.: Nu, es te saņēmu... Vēl pat neizlasīju! Tikko... Vēl silta!
G.: Nu, nu?
Š.: Skreijas sūdzība par Margēviča darbību.
G.: Aha!... Aha!... Paklau, kaut kā gribētu pienākt uz neilgu laiku pie tevis. Rīt var 

varbūt? Bet man ir labāk dienas pirmajā pusē, protams!
Š.: Jā!... Es nepavisam neesmu pretī rīt... Es nezinu! Tagad te ir ukraiņi! Bet es domāju, 

ka, ja mēs varam sarunāt uz astoņiem, tas būtu pieņemams.
G.: Jā!
Š.: Labi!
G.: Būšu pie tevis!
Š.: Labi! Tad es viņu neizlaidīšu... Tad varēsi uzmest aci viņai!
G.: Jā!

Gūtups atgādina, ka kaut kad ir lūdzis Šabarski kaut ko priekš viņa atrast (nesaka, ko). 
Šabarskis saka, ka viņam nav bijis laika nodarboties ar šīs lietas meklēšanu. Saka, ka tā ir 
pie viņa darbā kaut kādā putekļainā, grūti pieejamā vietā. Sola Gūtupam tomēr atrast šo 
lietu.

Rīt astoņos Gūtups būs pie Šabarska.

Izejošais. Gūtups – Armandam Gruntbergam.

Gūtups: Paklau! Es nezinu!... Aivaram šodien acīmredzot tur tiesas sēde, ja? Vai nē?
G.: Varbūt jā!
Gūtups: Nu viņa taču laikam desmitos sākas!
G.: Jā!...
Gūtups: Zini, viņš varētu joka pēc piezvanīt tai Taborei un pateikt: „Nu, kas jums tur 

būs? Izskatīšana vai kā?...” Mums, zini, te taču Rīgā nekur tādas nozīmēšanas netaisa... 
Nekādā tiesas sēdē. Bet tu taču zini ar tiem čangaļiem! Lai viņš piezvana un uzprasa: „Kad 
būs izskatīšana?...” Viņš taču var mierīgi zvanīt kā... Viņš pieteicās!... Varbūt, lai viņš no 
rīta uzgriež tai Taborei!

G.: Labi, labi!
Gūtups: Tu man pēc tam atzvani, ja?
G.: Jā! Labi, Arni!
Gūtups: „Vienkārši gribam saprast, kas tur tagad notiks...” Jo tur vispār nevar saprast, 

kā tad viņi tur: viens lems, vai vairāki lems!... Nu, tur tas priekšsēdētājs ir jocīgs, zini! 
Viņam vispār ir šizofrēnija, zini. Un tur ņi figa nevar saprast, zini! Ja ienāk ziņas, ka trijatā 
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kaut ko izskatīs!... (Smejas.) Kaut kāda tāda mistika... Lai piezvana!
G.: Labi!
Gūtups: Un tu man atzvani!
G.: Jā!

Ienākošais. Ivo Grante – Gūtupam.

Sakarā ar vizīti pie finanšu ministra.
Gūtups: Paklau! Nu, jūs šodien iesiet ar priekšnieku, ja?
G.: Nu, tā es sapratu! 10.30 norunājām!
Gūtups: Nu, īsāk sakot, šī vizīte... Mēs sagatavojām šo vizīti!
G.: Nē! Nu, es saprotu, saprotu! Vienkārši tāpat nekas taču nenotiek! (Smejas.)
Gūtups: Jā, jā!... Es vakar pastāstīju Gundaram visu to... Viņš tev izstāstīja, ja? Kā mēs 

uz dzīvi skatāmies!
G.: Jā, jā!
Gūtups: Nu, lūk, vairāk es neko negribēju tev!... Tikai lai tur... Zini, Niedra taču ir 

vecāks, un viņš ir tik kašķīgs!... Lai tur tā!...
G.: Nē, nē! Nu, es tur apmēram izstāstīšu! Ka nekas tur nav sagatavots... Un tā automātiski 

iekļauties šajā sistēmā mēs nevaram sakarā ar mūsu apmaksas sistēmas īpatnībām!
Gūtups: Nē! Nu, tur vajag tā!... Ka šie 6 mēneši... Nu, vienkārši tur tā...
G.: (Pārtrauc.) Nu jā! Es sapratu, sapratu!
Gūtups: Norunājām, ka nav ko te kašķēties ar advokātiem!... Un šos sešus mēnešus 

mums jāizmanto lietderīgi! Lai mēs uztaisītu to tā, ka mums nevajadzētu vairs... Netiktu 
pacelts šis jautājums par tādu nodokli vispār (PVN)! Lai mēs nemaksātu tādu nodokli!

G.: Jā, jā, jā!... Nē, nu loģiski!
Gūtups: Davai! Davai!

Izejošais. Gūtups – Ingūnai Blūkai.

G.: Es gribu par to „Guttas” lietu saskaņot tos viedokļus, prezidente! Nu, vakar tiesa 
atstāja bez izskatīšanas!... Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī tiesa vairs neizskatīs šo iesn-
iegumu. Bet viņi var 10 dienu laikā, protams, pārsūdzēt šo tiesas lēmumu!... Nu, protams, 
viņiem nav aizliegts pamēģināt kaut ko iesniegt no jauna! Bet tas jau... Iesniegt no jauna 
– tas vienmēr būs... Fonā stāvēs šī lieta!... Kurā faktiski viņi iesniedzēju ir sapūdelējuši! Es 
nezinu, vai jūs kāds tur ir noinformējis?

B.: Ļoti īsi! Tikai, kad braucu mašīnā, man pa telefonu... Bet es sapratu, ka šī atteikuma 
iemesls it kā neesot tas, ka, teiksim, „Gutta” īstenībā ir maksātspējīga... Bet iemesls ir tas, 
ka viņi ne tā iesniedza!

G.: Jā! 
B.: Un man ir jautājums kā cilvēkam, kas nav jurists: vai nerodas tādas briesmas, ka 

var?...
G.: (Pārtrauc.) Nē, nu redziet! Ja tiktu arī noraidīts!... Es tā pilnīgi atklāti pateikšu! Ja 

būtu arī noraidīts, tas viņiem netraucētu uz kaut kādiem citiem pamatiem kaut kādu parādu 
meklēt!... Nu, īsāk sakot, tiesnesis vakar... Nu, pilnīgi atklāti runājot... Centās atrast jeb-
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kuru uti, lai šo iesniegumu atstātu bez izskatīšanas. Tas nozīmē, ka viņi var tikai pārsūdzēt 
10 dienu laikā šo lēmumu... Bet diez vai viņi to darīs! Es domāju, ka viņi visdrīzāk varbūt 
centīsies kaut ko no jauna iesniegt... Nu, tur varbūt arī tad var nokontrolēt vai kā... Bet savs 
zīmogs vienalga ir uzlikts! Jo tad, kad viņi iesniedza, tad taču nebija šī līguma, ar kuru tiek 
atcelts tas iepriekšējais līgums...

B.: Vismaz uz šo līgumu viņi it kā nevar atsaukties, ja?
G.: Jā! Nu jā! Lūk, es gribētu... Nu, mums arī ir šis līgums! Es gribētu... Kā jūs tur 

uzskatāt? Pēc manām domām, ja viņi 10 dienu laikā jau nepārsūdzēs... Nu, tad it kā šī 
sēde ir beigusies! Nu, varbūt beigusies ne pavisam tā, kā varbūt gribētos... Bet vienalga! 
Viņi jau ir šajā procesā... Viņi var tikai sūdzēties. Viņiem faktiski ir tas pats, kas izsviest 
aiz durvīm! (Smejas.) Tikai vienreiz tās stipri aizcirta... Nu, šoreiz tās aizvēra klusāk aiz 
viņiem! Nu, tā tas ir! Bet es gribētu uzzināt jūsu viedokli, kā mums ar to līgumu?... Cik es 
tur nopelnīju vai cik nenopelnīju par to! Vienkārši skaidrā valodā, jo... Nu, jūs atceraties, 
kāds mums te bija kopējais cipars?... Un tur daļa ir samaksāta... Kā jūs tur domājat? Kā 
rīkoties? Es taču labi saprotu, ka tas varbūt ir ne pavisam tas, kas tika gaidīts, bet rezultāts 
taču vienalga ir! Viņi ir aiz durvīm! Aiz durvīm viņi ir! Tā kā viņiem atkal ir jāatver šīs 
durvis! Jācenšas šis tiesas durvis atvērt un kaut ko tur iesniegt... Un tā!... Bet otro reizi tas 
jau tā izskatās tur!...

B.: Aha... Atļaujiet man pakonsultēties ar mūsu juristiem, lai saprastu, kas mūs var 
gaidīt! Un jebkurā gadījuma es saprotu, ka šīs 10 dienas mēs vienalga pagaidīsim? 

G.: Jā, jā! Mēs pagaidīsim, jā! Protams, konsultējieties! Bet es jums arī tā atklāti pa-
teicu, kā es redzu!... 

B.: Kā jums izskatās tā?... Nu, tiešām, tā Vanaga attieksme... Viņa attieksme! Kāda 
viņam bija attieksme?

G.: Nu... Nu nezinu! Tā, protams, nav telefona saruna! Bet tur tas virziens... To virzienu 
jau es tā jūtu tur. Man bija informācija. Pa atgriezenisko saikni visu laiku bija! Nu, es jums 
varu tiekoties izstāstīt, kā tas... Kā tas ir īstenībā! Nu, varbūt tad... Es nezinu!... Pagaidīsim, 
ko viņi tur izdarīs šajās 10 dienās, un tad sazvanīsimies, prezidente?

B.: Jā!
G.: Jūs nekur taču tālu un uz ilgu laiku nebrauksit?
B.: Es taisos nākošās nedēļas pašās beigās paņemt brīvu, jo es vienkārši esmu ļoti nogu-

rusi. Bet tas ir netālu – lauki Latvijā... Un tikai uz trim dienām! Tā ka es būšu, jā!
G.: Nu, varbūt es nākošnedēļ... Bet jūs kad? Trešdien braucat prom jau? Vai kad?
B.: Jā! Jā!
G.: Nu tad pēc tam, kad atpūtīsities, varbūt!
B.: Jā! Labi! Paldies!
G.: Labi! Norunāts!

02.03.2000. Ienākošais. Evita Krēgere – Gūtupam.

K.: Paklausies, Arni! Man tā liekas, ka vienam no taviem puišiem jāatbrauc pēc tā 
lēmuma par aresta uzlikšanu nekustamajam īpašumam.

G.: Jā!... Labi!
K.: Jo tas man pirmdien būs gatavs!
G.: Labi!
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K.: Nu, varbūt ne no paša rīta, bet vispār pirmdien būs! Uz pusdienlaiku lai pēc viņa 
brauc, un tad viņu varēs piereģistrēt!

G.: Labi! Būs, Evita! Kā teiksi, tā arī būs!
K.: Labi! Nē! Nu, viņu vajag piereģistrēt...
G.: Protams, protams!
K.: Un es tikai pēc tam nosūtīšu tiem atbildētājiem to prasības pieteikumu!
G.: Jā! Labi!
K.: Labi, Arni! Veiksmi darbā!

Izejošais. Alliņš – Inetai Seimakovai.

Alliņš saka, ka gribētu atnākt uz kanceleju pēc tiesneša Salima lēmuma par SIA „Vako” 
prasības pret Rīgas domi un Finanšu ministriju atstāšanu bez izskatīšanas.

Seimakova saka, ka viņa būs uz vietas līdz pussešiem, tādēļ Alliņš var atnākt šodien 
pēc šī lēmuma.

A.: Vēl Gūtupa kungs interesējas... Vai ir tikušas iesniegtas kaut kādas prasības no 
„Parex bankas” puses pret „Multibanku”?... Vai pretprasība, vai vispār kaut kas?

S.: Jūs domājat, pretprasība tajā lietā, kura ir pie Čerņavskas?
A.: Nu jā!
S.: Nu, vismaz pretprasība tur tagad nav iesniegta!
A.: Nav iesniegta, ja?
S.: Nē! Un arī nekā jauna nav bijis! Šonedēļ vismaz no „Pareksa” nekas nav bijis.
A.: Jā! Un tad vēl interesē sakarā ar maksātnespējīgo akciju sabiedrību „Kvadrāts”! Vai 

kaut kas ir iesniegts?
S.: Arī nav iesniegts! Bet viņi solīja. Jau man te zvanīja un jautāja.
A.: Aha!... Skaidrs! Labi! Paldies!

03.03.2000. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Pie jums tur liela šodien sanāksme? (Smejas.)
D.: Jā!... Kaut kāda ir. Jā, jā!
G.: Tu arī ej?
D.: Es plānoju neiet!
G.: Paklau! Vispār gribēju uz neilgu laiku pie tevis tad pieskriet! Nedaudz parunāt!
D.: Jā!
G.: Bet es kaut kad pēc desmitiem varu! Tu būsi uz vietas?
D.: Tad es nezinu!... Tad laikam vajag līdz vienpadsmitiem vai...
G.: Zini ko? Cikos sākas tā sapulce?
D.: Tur tā sapulce vienpadsmitos sākas.
G.: Ā! Nu tad ap vienpadsmitiem es pie tevis būšu! Lai varētu mierīgi papļāpāt!
D.: Vienīgi varbūt piezvani vēl!
G.: Jā, jā, jā!... Labi! Sarunāts!
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Izejošais. Gūtups – Ivaram Šeptenim.

G.: Paklau! Tu arī šodien ej uz to lielo sapulci?
Š.: Jā!
G.: Ahā!... Cikos tu ej?
Š.: Tur ir tā... Nu, pēc desmitiem jāiet! Vienpadsmitos sākas...
G.: A tev pirmdien ir lietas?
Š.: Nē, nē! Tu kaut ko gribēji?
G.: Nē, nē! Es tikai gribēju tā, nedaudz papļāpāt. A tu ej prom jau pēc desmitiem, ja? 

Tā tu domā, ja?
Š.: Jā! Nu, kaut kur tā! Mēs te tā norunājām, ka uz turieni jāiet...
G.: Nu labi! Zini, varbūt tad pirmdien es tev piezvanīšu!
Š.: Nu piezvani!
G.: Jā, jā, jā!... Kad tur tas public relations? Viņš ir nākošnedēļ? Pirmdien taču vēl 

būs?
Š.: Es domāju, jā! 
G.: Pirmdien, ja? A cikos?
Š.: Velns viņu zina! Nezinu! Jo man neviens īstenībā neko neteica!
G.: Nu jā! Es, redzi, gribētu, kamēr vēl viņa tur nav, zini... Nu, es tev uzgriezīšu! Tev 

taču mobilais būs līdzi?
Š.: Ir, ir! Man būs, jā!
G.: Es tev uzgriezīšu!
Š.: Nu uzgriez!
G.: Davai!

Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Paklau! Šodien sapulce tev laikam liela?
V.: Jā!
G.: Tu pirmdien tiesājies, meitenīt?
V.: Jā! Es visu nedēļu būšu zālē! Jā!
G.: Es gribēju, zini... Atceries, es tev kaut kā tur?...
V.: Jā, jā, jā!
G.: Es gribētu pirmdien uz minūtīti... Uz kādām piecām minūtēm pieskriet.
V.: Nu tad jāsazvanās! Jāsazvanās!
G.: Jā!... Tev balss tāda nav priecīga! Tev laikam kaut kas?...
V.: Jā! Man ir daudz problēmu!
G.: Jā?... Es tur nevaru palīdzēt ne ar ko?
V.: Nē!
G.: Nē? Ahā... Nē, nē! Es domāju, ka varbūt kaut kādas, zini, praktiskas problēmas!... 

Labi, meitenīt! Nu neuztraucies! Es pēc balss jau jūtu, ka tu esi tāda šausmīgi skumīga. 
V.: Nu labi, jā!
G.: Jā! Labi, Irēnīt!
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06.03.2000. Izejošais. Gūtups – Raivo Gāvelsiņam.

Gūtups: Paklausies! Es nevarētu rīt kaut kur ap pusdeviņiem pieskriet pie tevis?
G.: Lūdzu!
Gūtups: Tu būsi uz vietas?
G.: Būšu uz vietas, jā!
Gūtups: Labi! Paldies tev!

Ienākošais. Endijs – Lilitai Gaborei.

E.: Man Gūtupa kungs teica, ka es varu pie jums ap desmitiem šodien pienākt! Viņš 
man lika vispirms piezvanīt. Es varu pie jums atnākt?

G.: Par „Kureksu”?
E.: Jā!
G.: Jā! Tikai varbūt nevis ap desmitiem, bet kaut kur 11.10! Es esmu darbā, bet nedaudz 

aizņemta.
E.: Jā! Labi! Kā teiksiet!
G.: Labi!

Izejošais. Valdis Birkāns – Gūtupam.

Gūtups iepriekš bija centies sazināties ar Birkānu, taču Birkāns bija sanāksmē.
G.: Es zvanu sakarā ar to manu vīru!
B.: Jā! Es tā arī sapratu!
G.: Jā!... Kad viņš varētu tev stādīties priekšā? Vismaz apspriest visus jautājumus...
B.: Zini ko? Sarunāsim tā: otrdien četros! Ja?
G.: Otrdien četros?... Mirklīti, Valdi! Es tūlīt pārjautāšu!... (Runā ar Alliņu). Saki, var 

piecos?
B.: Var piecos, jā!
G.: Jā! Piecos rīt būs pie tevis!
B.: Labi! Labi!
G.: Kā viņš tur tiks iekšā?
B.: Es pateikšu, lai pasūta caurlaidi!
G.: Jā! Alvis Alliņš!
B.: Jā! Labi!

07.03.2000. Ienākošais. Kārlis Šļakots – Gūtupam.

Š.: Zini, es tā kādu laiku neesmu saticis!... Bet, runājot par to jauno situāciju ap Jāni... 
Tas jaunais man ir diezgan labi zināms!

G.: Man vakar Andris stāstīja, zini!
Š.: Jā!
G.: Nu, ko tu vari pateikt par to?



367

Š.: Viņš pie manis strādāja... Nu, redzi, es nezinu, kādā iespaidā viņš! Bet viņš apmēram 
pirms pusgada no Viļa atdalījās!... Nu, it kā man ir zināms, abpusēji izdevīgi un bez kaut 
kāda īpaša naida! Bet kaut kāda draudzība nav palikusi! Bet man ne visai patīk, ka viņiem 
ir tāda diezgan laba draudzība un labi kontakti ar Mārtiņu!... Prezidenta Mārtiņu!

G.: Ā!... Jā, jā! Viņi it kā kopā tur strādāja, ja?
Š.: Aha... Aha.
G.: Jā! Vakar man Arnis to pastāstīja visu, zini! Nu, tavs Arnis!... Nu jā!
Š.: Tā kā šis stāsts ir tāds diezgan... Tomēr!... Kaut arī no malas tā neizskatās, bet Vladi-

mirs turēsies ļoti stingri pie šīs kandidatūras! Viņam faktiski rezerves nav nekādas! Un, cik 
man šodien ir zināms, Andrejs piekāpsies galu galā!... Pēc dienām divām.

G.: Aha! Aha!...
Š.: Tā kā tāds stāsts.
G.: Sapratu, jā!
Š.: No vienas puses it kā izskatās pilnīgi, ka netiks cauri, bet no otras puses varbūt! 

Un tad, ja tur kaut kas veidojas, tad jāzina, kas... Nu, principā, tur lietas var kaut kādas 
kārtot!

G.: Aha... Nu, sapratu, Kārli! Labi! Nodošu tālāk jaunumus!
Š.: Pagaidīsim pāris dienas – redzēsim, jā. Labi!
G.: Labi! Kā tev iet? Šodien jums tur sapulce, ja?
Š.: Jā! Akcionāru pilnsapulce, jā!
G.: Tu tagad tur par tiem lielajiem kredītiem?
Š.: Nē! Es pašlaik esmu restrukturizācija – kredītu atgriešana! Tas ir patīkams darbs, 

kas prasa labas juridiskas zināšanas un juridisko nodrošinājumu. Lūk, tā!
G.: Labi! Es kaut kā gribētu, zini, nedaudz par ar politiku nesaistītām tēmām parunāt. 

Bet arī ne sakarā ar kredītiem! Arī nē! Tu neuztraucies. Viņus es neprasīšu! (Smejas.)
Š.: Nu, es domāju, tev nevajag!
G.: Es tikai tā gribēju... Ar tevi pakonsultēties. Nu tu taču būsi šonedēļ uz vietas, ja 

kas?
Š.: Būšu, jā! Nu, piezvani!
G.: Es piezvanīšu tev! Jā! Labi!
Š.: Davai!

08.03.2000. Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Es vakar vienojos ar jauno kandidātu par to lietu, kura ir nākošnedēļ.
V.: Ā!...
G.: Jā! Es viņu skaidri un saprotami palūdzu. Es domāju, ka tur viss būs, kā va-

jag.
V.: Aha...
G.: Nu, kā tev garastāvoklis?
V.: Nu, nekā laba taču nav!
G.: Jā?... Nu, līdz nākošnedēļai varbūt... Nekas nav mūžīgs, zini!
V.: Tā arī ir, jā!
G.: Viss mainās, klausies!
V.: Viss mainās, bet... Bet man tās problēmas ir ilgstošas.
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G.: Nu jā!... Nu, tu nesaki!
V.: Nu ko es varu pateikt? Visas savas personiskās problēmas...
G.: Nu jā, nu jā, meitenīt... Nē, nē! Es taču negribu tev dvēselē līst!
V.: Jā! Jā!...
G.: Nu tad tu zini! Lai tev mierīgi vismaz būtu par to!
V.: Jā! Labi, jā! A tu pie Ziga arī biji?
G.: Pagaidi, pagaidi! Kāpēc pie Ziga? Pie kāda Ziga?
V.: Ā!... Tad mēs jaucam tagad divas dažādas lietas!
G.: Nē, nē! Runa iet par to cukuru!
V.: Es par cukuru! Nu, Zigis arī ir sastāvā!
G.: Ā! To es vēl izdarīšu!
V.: Ja?...
G.: Jā, jā! Jā, jā! To es noteikti vēl neesmu paspējis izdarīt! (Viļno smejas.) Bet 

izdarīšu! Izdarīšu! (Abi smejas.)
V.: Jā!... Nu, tak jaunais kandidāts ir nosaukts!
G.: Nu jā, nu jā!
V.: Nu, lieliski! (Smejas.) Jā!... Lielu balli jārīko tagad!
G.: Protams! Protams!
V.: Bet tur tie mudaki atkal Saeimā negāzīs ārā?
G.: Nu redzēs!... Davai!
V.: Jā. Nu labi, jā!

Ienākošais. Mareks Sedziņš – Gūtupam.

G.: Kaut kā gribēju norunāt tikšanos! Man te ir, ko jūs man lūdzāt, ministr... Man 
ir arī tas kandidāts tiem, par kuriem jūs man prasījāt, praktiskajiem jautājumiem.

S.: Jā!
G.: Un tad es gribētu arī jau par to, par ko jūs tur tikāties ar cilvēku... Nedaudz 

aprunāt tālāk, kāda tur varētu būt šī attīstība tur! Nu, jūs zināt, par ko es domāju, 
ja?

S.: Nesaprotu!
G.: Nu, bija pie jums viens cilvēks! Tur bijušais ... Bijušais...
S.: Ā!... Jā, jā, jā! Es uzreiz nesapratu!
G.: Nu jā! Un pēc tam jūs mani lūdzāt arī tur atrast kaut kādu kadru! Ja?
S.: Jā, Gūtupa kungs! Jā, ir tāda lieta! Tūlīt es paskatīšos!...
G.: Jā! Nu paskatieties! Ja mēs rīt varētu kaut kā, ministr... Es tikai vienpadsmitos 

noteikti esmu aizņemts un divos arī! Man te sapulce sākas... Uz stundu kaut kur, es 
domāju. Bet tā es varētu kaut kā pieskaņoties. No vienpadsmitiem līdz divpadsmi-
tiem noteikti nevaru! Un no diviem līdz trijiem kaut kur arī!

S.: Ja trijos, tad mums ir kaut kādas 20 minūtes!
G.: Ja trijos, ja?
S.: Jā. Tāpēc, ka man 15.30 ir kontrabandas atklāšana...
G.: (Pārtrauc.) Jā! Nu tad trijos es būšu pie jums! Ja? Vai kā?
S.: Es neiebilstu arī, ja jūs būtu, teiksim, 14.50! Ja jūs varat ātrāk, tad droši nāciet 

nedaudz ātrāk! Jo man 15.30 noteikti jābūt citā vietā!
G.: Jā! Bet es ātri!... Es ļoti konkrēti! Bet es tā atzīmēju, ka es varu būt 10 minūtes 

agrāk.
S.: Jā! Jo, jo... Vēl viena lieta, kuru man jums jāpasaka! Ir vienošanās par Žilinski 
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uz rītdienu, ka viņš var tikties ar pašu Dāboliņu!
G.: Jā! Viņus jau saveda, ja?
S.: Jā! Ar Dāboliņu jau saruna bija!... Un Dāboliņš runās ar Žilinski par iespējamo 

Žilinska atgriešanos dienestā!... Tad rīt! Lai Žilinskis pats piezvana Dāboliņam un uz 
konkrētu laiku lai norunā!

G.: Labi!
S.: Jebkurā gadījumā ir vienošanās, ka rīt Dāboliņš ar Žilinski runās! Pateikts ir 

tikai tas, ka cilvēks grib atpakaļ!... Un, ka pēc manām domām... Pēc ministra domām, 
noderētu mums tāds!... Un vajag parunāt!... Nu, tādā garā bija.

G.: Jā!... Bet tad Žilinskis var zvanīt pats Dāboliņam?
S.: Jā! Bet norunāsim tā, ka viņš laikam... Nu, lai es nebūtu pa vidu!... Piezvanīs 

pats un norunās laiku!
G.: Bet tad viņš var zvanīt pa taisno Dāboliņam?
S.: Jā! Viņš var zvanīt jau tagad, ja viņš viņu atradīs! Bet, ja Dāboliņa nav, lai 

zvana rīt no rīta un norunā! 
G.: Labi! Es sapratu! Bet es pacentīšos būt pat dažas minūtes pirms trijiem. Ja ne, 

tad ne vēlāk par trijiem, protams! Labi!
S.: Es Dāboliņam vispār neko nepaskaidroju, kāpēc tur ir Žilinskis!... Ne ka jūs, 

ne ka es tikos! Neko! Es viņam pateicu: „Ir cilvēks. Manuprāt, noderētu. Vajag 
parunāt.”

G.: Nu jā! Nu, Dāboliņš taču nav muļķis! Tomēr izglītots. Viņš taču saprot, ja 
ministrs kaut ko lūdz...

S.: Nu jā! Nu, vienkārši, ja viņš Žilinskim kaut ko pajautās!... Dāboliņš nav lietas 
kursā vispār nemaz, kādā sakarā es tur vispār runāju par Žilinski. Runāju, un viss!

G.: Jā! Labi! Labi!
S.: Tā! Nu tad es pierakstu... 14.50 principā es jūs gaidu.
G.: Jā! Jā!... Labi, ministr! Bet ja es 10 minūtes nokavēšu, tas nekas, ja?
S.: Jā! Bet mums būs 15.20 noteikti jābeidz!
G.: Jā, jā! Bet es būšu konkrēts. Man vienkārši... Es pacentīšos! Bet pie manis te 

divos baņķieri sapulcēsies... Nu, es pacentīšos noteikti, cik varēšu!
S.: Jā! Labi!

09.03.2000. Izejošais. Gūtups – Mārcim Dedelim.

G.: Paklau!... Vispār gribētu uz piecām minūtēm, zini, pieskriet!... Nedaudz parunāt par 
to pašu tēmu, par kuru mēs ar tevi tur runājām.

D.: Jā!
G.: Kā tev?
D.: Kā tev labāk?
G.: Es nezinu!... Nu, es varu kaut vai no rīta tagad vai... Kā tev tur? Nu, ap divpadsmi-

tiem uz piecām minūtēm pieskriet!...
D.: Divpadsmitos?
G.: Jā!
D.: Ā! Nu tad es būšu. Jā, labi!
G.: Nu, divpadsmitos uz piecām minūtēm pieskriešu!
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Izejošais. Endijs – Jurim Frimanim.

E.: Nu, kā jums tur? Nav pārsūdzēts?
F.: Nē! Nekā nav uz doto brīdi!
E.: Man liekas, ka rīt tam termiņam jābūt.
F.: Nu varbūt, ka rīt arī parādīsies!
E.: Nu jā!... Vēl es gribēju par to... Mēs pārtulkojām galu galā no angļu valodas to tur. 

Kā man tagad izdarīt?
F.: Nu, viņu vajag nogādāt... Nu, tas ir oficiāls tulkojums, ja?
E.: Vajadzēja oficiālu?
F.: Nu jā, jā, jā! Viņu taču uz turieni, uz tieslietu ministriju jāsūta!
E.: Ā! Ar notāru vajag?
F.: Es domāju, jā!
E.: Ā!... Mēs vienkārši paši pārtulkojām. Tas neder?
F.: Nē, nē! Tas neder!
E.: Skaidrs! Tad tas vēl. Labi! Sapratu!
F.: Izdarīsi, ja?
E.: Jā! Labi!

10.03.2000. Izejošais. Ersens – Lilitai Gaborei.

K.: Es te Gūtupa kunga uzdevumā gribu jums atnest zināmus dokumentus. Tas ir 
iespējams tagad?

G.: Jā! Jā!
K.: Nu, es būšu pēc minūtēm desmit.
G.: Labi!

Ienākošais. Valdis Pupurs – jautā Gūtupu. Runā ar Kastiņu.

K.: Gūtupa kungam vēl nav beigusies tā tiesas sēde!... Pret pazīstamo banku!
P.: Jā, jā! Es sapratu! Tad jums nekas nav zināms, kad viņš būs?
K.: Diemžēl nav zvanījis!
P.: Bet bija paredzēts, ka viņš būs?
K.: Viņš noteikti atgriezīsies, ja būs dzīvs! (Smejas.)
P.: Nu būs!
K.: Jā. Nu, viņš piezvanīs jums tad uz jūsu kanceleju.
P.: Uz kanceleju... Redziet, es taču arī nesēžu visu laiku! Viņa mobilajam numurs ir...?
K.: Es tā pēc atmiņas pilnīgi nezinu. Mirklīti, es paskatīšos!... Nē, ne tāds!
P.: Nu labi! Tad varbūt pierakstiet tad manējo. Un Pupurs ir uzvārds!
K.: Jā, jā!
P.: Ja viņš vēlas, es šodien ar viņu varu satikties!... Nu, līdz saprātīgam laikam! Ja nē, 

tad lai viņš zvana man citā laikā. Es esmu gatavs jebkurā brīdī tikties ar viņu!
K.: Jā! Es nodošu viņam noteikti!
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13.03.2000. Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups apsveic Zāveri pagājušajā jubilejā.
G.: Paklau! Es velkos uz Apgabaltiesu! Vai es nevarētu kaut kur?... Man nedaudz 

visādas tādas lietas... Varētu pēc tam uz 5 minūtēm ieiet pie tevis.
Z.: Man tagad grūti pateikt. Man desmitos sākas kvalifikācijas kolēģija... Nevaru pa-

teikt, kad beigsies!
G.: Ā!... Nu tad man jāpiezvana laikam! Jāpiezvana... Es gribēju divos vārdos papļāpāt! 

Kad man?... Pusdienlaikā, tu domā, vai man labāk tad kaut kad pēcpusdienā pienākt? Man 
pašam būtu labāk kaut kur vēlā pēcpusdienā!

Z.: Nu davai, jā!
G.: A līdz cikiem tu būsi?
Z.: Nu, četros sākas pieņemšana.
G.: Ā!... Nu tad es varu tev piezvanīt kaut kur pieņemamajā laikā! Līdz sešiem tev tā 

pieņemšana?
Z.: Nu jā, jā, jā!
G.: Labi! Labi!

Ienākošais. Velta Gaidīte – Gūtupam.

G.: Nu, kā jums iet?
Gūtups: Nekas! Te darba pāri galvai. Raujos.
G.: Man arī tas pats! Jūs mūsu pusē arī būsiet kaut kad?
Gūtups: Ziniet, priekšsēdētāj, ja nav nekā steidzama... Man rīt ir tāda tiesa. Es varētu 

trešdien pieskriet!
G.: Labi! 
Gūtups: Tā var, ja?
G.: Nē, nekā tāda! Tikai parunāt!
Gūtups: Jā, jā, jā! Un uz trešdienu mēs uzreiz varam sarunāt.
G.: Tad no rīta! Kaut kur pusdeviņos varbūt?
Gūtups: Jā! Pusdeviņos es varu!
G.: Labi!
Gūtups: Labi! Sarunāts!

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam.

F.: Kā iet?
G.: Nekas, strādāju!
F.: Tu vinnēji vienu procesu atkal?
G.: Nu jā! Cīnījāmies!
F.: Cīnījāties? Ļoti labi!
G.: Jā, jā! Visu dienu! Visu dienu!... Nu, nu? Sūdzas tev?
F.: Nē, nē, nē!... Nu, ar mani vispār neviens nerunā. Jā!... Es esmu sliktajos tagad. Pak-

lausies, ne par to ir šis stāsts! Stāsts ir par to, ka zvērinātā advokāte Larisa Sokolova no 
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zvērināto advokātu biroja „Grunte un Cers” ir pilnvarota sniegt juridisko palīdzību „Fin-
land Oy”, tai skaitā iesniegt Apgabaltiesā lūgumus. Viņa ir vērsusies tiesā ar lūgumu, kuru 
pamato ar Civilprocesa likuma 26. pantu, 27. līdz 32. pantu, 74. panta 6. daļu, 83. panta 1. 
daļu, 85. panta 3. daļu un 132. panta 6. daļu, atgriezt prasības pieteikumu ar visiem lietā 
iesniegtajiem materiāliem prasītājam SIA „Aka Print poligrāfija”, norādot, ka neattiecas 
ne uz teritoriālo piekritību, ne uz alternatīvo teritoriālo piekritību... Un „starp prasītāju un 
atbildētāju noslēgtajā drukas iekārtu pirkuma līgumā arī nav noteikts, ka visi strīdi starp 
pusēm tiek risināti Latvijas Republikas tiesā”.

G.: Jā! Jā!... Tādu lūgumu iesnieguši, ja?
F.: Jā, jā, jā!
G.: Nu, šo lūgumu taču jāizvērtē tiesas sēdē!
F.: Nē, nu, protams! Nu, protams!...
G.: Jā! Jā! Es sūtu viņu puisi pēc tā! Un man liekas, ka mēs esam nogrēkojušies tavā 

priekšā ar to tulkojumu!
F.: Nu jā, jā, jā!... Nē! Tas tulkojums ir! Endijs man zvanīja vēl pagājušajā nedēļā!
G.: Ā!... Viņš ir jau, ja?
F.: Viņš ir, bet viņu vajadzēja tur pienācīgi apliecināt! Tur ar zvērinātajiem tulkiem un 

notāriem.
G.: Jā, jā... Jā! Tad es šonedēļ tikšu galā par tām sulām tur... Lietām...
F.: (Pārtrauc.) Aha, aha! Sapratu!
G.: Es tur nosūtīju arī... Tad es jau parādīšos.
F.: OK!

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Gūtups saka, ka šodien nevarēs atnākt apsveikt Zāveri, jo viņam ir daudz darba. Jautā 
Zāverim, vai viņš būs uz vietas rīt. 

Zāveris atbild, ka būs.
Norunā, ka Gūtups rīt viņam vēl piezvanīs.

14.03.2000. Ienākošais. Mareka Sedziņa sekretāre – jautā Gūtupu.

Endijs saka, ka Gūtups pašlaik ir tiesā. Viņam desmitos sākas tiesas sēde. Endijs pateiks 
Gūtupam, kad viņš atgriezīsies birojā, ka ar viņu gribēja runāt Segliņš.

Izejošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

G.: Paklau! Solīju pie tevis pieskriet šodien! Kā mēs varam sarunāt? Kad tu būsi? Tu 
tagad ej pusdienās laikam, ja?

Z.: Nu, tu pareizi saprati! (Abi smejas.) Nu divos, ja gribi, ja vari!...
G.: Jā! Jā! Būšu kā likts! Sarunāts!
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Izejošais. Gūtups – Antai Priedei.

G.: Saproti, ilgi nebiju! Gribu atnākt pie tevis, kafiju iedzert!
B.: Labi!
G.: Kā tev vispār ar laiku?
B.: Nu, šodien mēs sēžam zālē – apelācija! Un pēc tam man jāskrien prom!
G.: Paklau, a kas tev ir rīt?
B.: Rīt es uz zāli neeju.
Norunā, ka Gūtups atnāks pie Priedes rīt vienos.

Ienākošais. Gūtups – Aigaram Zāverim.

Z.: Ilgi neesam runājuši! (Smejas.)
G.: Jā! Tu zini, kā ir ar vecu galvu! (Smejas.) Tu zini... Tev taču tas mazais aparāts 

nav klāt šodien, ja? Es tev piezvanīju, bet kaut kā...
Z.: Jā, jā...
G.: Zini, divos vārdos! Tas, par ko es tur to Valdi lūdzu!...
Z.: Jā, jā!
G.: Vai nevar tur pie Skaidrītes tomēr?... Pie tās ar burtu „B” Skaidrītes! Ja? 
Z.: Labi! Jā, jā...
G.: Tāpēc, ka tur kaut kā... Es ar viņu parunāju! Tur pie viņa nav labi kaut kā!... 

Tur ir kaut kā, zini...
Z.: Nu skaidrs, jā.
G.: Ja?
Z.: Nu, ja būs, protams!
G.: Ja būs, jā! Nu, prakse rāda, ka rodas... (Smejas.)
Z.: Nu jā, jā, jā!
G.: Jā! Labi! Atvaino, ka man tā, zini, iznāca! Man ir ļoti neērti, zini! Nu, gadās 

dzīvē, zini, tāda figņa!
Z.: (Smejas.) Jā, jā... Nu labi!
G.: Labi! Paldies!

15.03.2000. Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

G.: Nu, tev Zigmunds vakar zvanīja, ja?
T.: Jā! Es vienkārši gribēju pajautāt, kas tur ir?...
G.: Nu zini, viņi!... Ir tāds formulējums, ka Lūk, tā finanšu reputācija... No turienes. Nu, 

tur jau mūsu kopīgais paziņa runāja par avīzēm vai ko tur... Lūk, no turienes ir šie signāli... 
Nu, saproti... Nu, tas cilvēks, kuru es lūdzu... Es pa telefonu tev negribu... Nu, tu atceries, 
ko es teicu, ja?

T.: Aha, aha...
G.: Nu, lūk, tādu es saņēmu atbildi. Es nesaku, ka tas ir simtprocentīgi! Nu, protams, 

ja kaut ko darīt, tad vajadzēs ļoti daudz cītīgi strādāt. Tā kā tur jāizlemj viņam pašam, kā 
viņš... Un pirmajā tikšanās Lūk, ar to... Nu, ar to, kurš tur virs bankām ir priekšnieks!... Tur 
viņš kaut ko...Tiešām atstāja kaut kādu tādu iespaidu... Es nezinu! Tu biji klāt?
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T.: Nē!
G.: Nu, tur Lūk, tāds!... Apmēram viņš arī tādā pašā secībā, ka „davai, puiši, pēc tam 

uzkodīsim ar sievietēm”... un tā tālāk! Nu, tāda garā viņš tur runāja! Viņi pieraduši, ka pie 
viņiem nāk, zini, kā uz to musulmaņu mošeju – zemu klanoties un ar basām kājām. A te 
ierodas viens tāds un piedāvā picu ēst ar sievietēm un kaut ko tādu, zini!...Zini, kad pie 
liela provinces priekšnieka, kurš ir pieradis, ka visi klanās, pēkšņi parādās Lūk, tāds kadrs, 
ja!... (Smejas.) 

T.: Nu, jā! Tas ir, es vienkārši gribēju vienu pateikt: ka šodien tas Aivars Pihlaks, viņa 
jurists, jums zvanīs! Un es vakar viņam zvanīju un pateicu, ka principā jūs negribat ķerties 
pie šīs lietas...

G.: Nu jā! Zini, varbūt tā arī ir labāk! Es tiešām... Es nejūtu, ka varu to tuvākajā 
perspektīvā izdarīt. Bet ja to darīt, tad vajadzīgi tādi iespaidīgi spēki tur, zini, ka es jau... 
Tad kaut kā man neērti arī ar to itāļu... Pateikt, ko tur tad man vajag, velns viņu zina...

T.: Viņš lūdza man pajautāt, kur ir problēma, un es pats principā izdomāju viņam at-
bildi! Es atbildēju tādā veidā, ka tas aizņems pārāk ilgu laiku un turklāt jūs gribat palikt 
juridiskajā plāksnē, tas ir, nenākt politikā!

G.: Nu jā! Es domāju, ka tu tad ļoti saprātīgi... Es viņam arī tad teikšu, ka tas principā 
nav mans darbības lauks! Kaut kā tā. Tā es arī pateikšu. Es sīkumos tur nesākšu, zini...

T.: Jā! Es viņam piedāvāju jau citu ceļu! Tas būs diezgan, teiksim, ilgs process! Tad es 
šeit noslogoju savus juristus... No juridiskā nodrošinājuma viedokļa! Nu, principā viņam 
vajag apteikt; „Puiši, jā! To var tur vairāku mēnešu laikā dabūt...” Bet es viņam pateicu, ka 
tas nav jūsu darbības lauks!

G.: Nu jā! Nu jā!
T.: Tīri juridiski, es teicu, tur problēmu nav. Problēma ir tajā, ka vajag staigāt un lūgt.
G.: Jā! Labi! Es tad gaidīšu zvanu, un tā arī pateikšu.
T.: Labi! Nav problēmu!
G.: Zini, ja mēs būtu no sākuma!... Es jau kaut kā paredzēju, ka tur principā vajadzēja 

sākt ar tiem dienestiem, par kuriem es tev teicu. Vajadzēja ar tiem! Jo viņi jau paspēja tur 
kaut kā iedot informāciju tādu, zini!... Vajadzēja jau no tā brīža sākt.

T.: Nē! Nu, es vienu reizi jau laikam teicu, ka viņš ir tāds cilvēks, kam patīk iet cauri 
sienām. Un ja tās sienas nav, tad viņš pats viņu uzcels!

G.: Nu jā, nu jā! Tā arī ir. Jā, jā!
T.: Labi tad!
G.: Labi, Tom! Davai!

Ienākošais. Aivo Pillahs – Gūtupam.

P.: Kā jums iet?
G.: Nekas! Darbā!
P.: Tas ir ļoti labi! Kad cilvēki strādā, republika plaukst! (Abi smejas.)
G.: Protams, protams, Aivo!... Piekrītu!
P.: Par mūsu mazo problēmiņu ar to „Saules”! Jūs nevarat?... Es sapratu, ka tur ir kaut 

kādas politiskas problēmas! Jūs nevarētu varbūt nedaudz sīkāk pateikt, kur tās ir?
G.: Es, zini... Tas nav tāds mans īstas darbības lauks un es tur negribētu, zini!...
P.: Nē! Es saprotu, ka jūs negribat! Tas ir pilnīgi skaidrs!
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G.: Lūk, kad jūs būsiet Rīgā...
P.: Tad parunāsim? Tas ir, jūs negribat pa telefonu, ja?
G.: Nu jā! Protams! Jā... Kad būsiet Rīgā, tad momentāli pieņemšu... Bet es negribētu 

tajā darbības laukā tur iejaukties!
P.: Skaidrs. Bet jūs nevarētu rīt īsi tikties ar Tsopa kungu un Preatoni kungu, kurš rīt būs 

Rīgā? Uz 15 minūtēm?
G.: Tu zini, varbūt tu atstāj to Tomasa kompetencē! Lai Tomass tur lemj to. Es kaut 

kā, zini... Es nevaru atbildēt tev uz šo jautājumu! Vai tas ir vajadzīgs, vai nav vajadzīgs... 
Varbūt uzdod to Tomasam! Tad viņš lai man piezvana, mēs ar viņu parunāsim...

P.: Un izlemsit?... OK! ja es atbraukšu uz Rīgu, tad es ar jums varu satikties?
G.: Jā, protams! Es domāju... Mēs abi esam baltieši, mēs kaut kā varēsim labāk saprast 

viens otru.
P.: Es sapratu jūsu pozīciju! Viss! Liels paldies!
G.: Jā, lūdzu!

Ienākošais. Toms Tsopass – Gūtupam.

T.: Man zvanīja tas viņa advokāts!... Viņš ar jums runāja, ja?
G.: Jā! Tu zini, kāda bija saruna? Es viņam pateicu, ka tas nav mans darbības lauks, un 

es pa telefonu negribu detaļas... Un tad viņš man teica, ka viņš grib, lai es tiekos ar itāli. 
Nu, es viņu palūdzu, lai viņš varbūt atstāj to tavā kompetencē. Es nezinu, vai ir jēga man 
tikties!

T.: Varbūt vienkārši tikties un pateikt, ka... Nu tieši jau – ne pa telefonu! Pateikt, ka tā 
nav juridiska lieta, tā ir politiska! Nu, to pašu, ko jūs pa telefonu paskaidrojāt, paskaidrot 
tieši viņam!

G.: Nu, es nezinu, kāda viņam būs reakcija, saproti!... Kaut kā, lūk...
T.: Nē, nu dabiski!... Vienīgais, ko viņš var pajautāt: „Jūs devāt padomu... šo lietu pa 

daļām...Kas noticis?”
G.: Jā! Bet...
T.: Nu, atbilde ir tā pati! Ka juridisku šeit nekādu jautājumu nav, tie ir tīri politiski!... 

Un visas šis problēmas viņam personīgi jārisina!
G.: Nu jā! Ir taču Itālijas tur vēstniecība un tā tālāk. Nu, lai tur kaut kā... Lai puiši tur 

augšā tiekas!
T.: Es palūgšu, varbūt lai viņš paņem savu juristu līdzi! To Aivaru.
G.: Bet kad tu domā, tā tikšanās varētu būt?
T.: Rīt!
G.: Un cikos tu domā?
T.: Kā jums labāk.
G.: Bet kādu juristu?
T.: Aivaru Pihlaku, jā! Viņš ir prātīgs vecis!
G.: Es zinu, jā! Es to jūtu! Viņš man patīk principā. Nu, bet to itāli vajag? Nevaram mēs 

ar Aivaru un tevi kaut kā? Nu, ko tas?... Nu, es nezinu! Ja tu gribi, protams, tiksimies!
T.: Es par to padomāšu nedaudz!
G.: Zini, tā tikšanās var būt tad... Mirklīti!... Tad mēs varam kaut kur pusvienos rīt!
T.: 12.30?
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G.: Jā.
T.: Sarunāsim, ka es vēl parunāšu ar viņiem un došu ziņu, būs tur itālis, vai nē!
G.: Nu jā! Zini, kaut kā... Mēs tomēr saprotam, par ko mēs runājam. Viņš dažreiz to 

nesaprot – par ko iet runa.
T.: Labi! Es došu tad ziņu, vai itālis būs, vai nē!
G.: Labi, Tom! Bet es rezervēšu laiku uz pusvieniem!
T.: Labi! Sarunāts!

Izejošais. Ēvalts Vomzis – Mārcim Dedelim

V.: Paklausies, tagad tev ir minūtīte?
D.: Jā!
V.: Paklausies! man tagad radās tādas šaubas! Mēs skatījāmies šodien lietu – Šķēles 

prasību par godu un cieņu pret Selecki!
D.: Jā, jā...
V.: Un, savukārt, Seleckis ir iesniedzis pretprasību par godu un cieņu pret Šķēli pilnīgi 

citā lietā... Arī par godu, bet par citu publikāciju „Lauku Avīzē”! Nu, un tagad... Mēs taču 
lūdzām, ka nevar apvienot, bet tā Jansone apvienoja – to pretprasību pieņēma!

D.: Es zinu! Tas taču ir vecs stāsts, jā.
V.: Jā! Nu, un tagad atkal tiesnese... Tā Jansone aizgāja dekrētā, bet to lietu nodeva 

Mašinai, citai tiesnesei. Nu, un šodien Šķēli pārstāvēja Liepnieks – tas preses sekretārs, un 
advokāts Alliņš!... Advokāta palīgs. Un viņi palūdza sadalīt to lietu! To pretprasību izdalīt 
atsevišķi un nodot iztiesāšanai Rīgas rajona tiesai. Tiesa izlēma šo jautājumu – sadalīt! Nu, 
ka tas atvieglos izskatīšanu un tā tālāk! Pamatojoties uz 335. pantu! Un ierakstīja beigās, 
ka lēmums var tikt pārsūdzēts Apgabaltiesā 10 dienu laikā! 

D.: Nu, viņi nepārsūdzēsies!
V.: Nu, lūk! Nu, tu saproti, ja?
D.: Nē, nu saprotu! Nu... Vai domāt, vai vispār nedomāt, bet tas taču nav paredzēts 

likumā un arī nav šķērslis izskatīt!
V.: Nu jā, jā! Nu, vajadzēja izskatīt uzreiz!... Un tas Bitāns uzreiz sāka berzēt rokas 

– Lūk, tad tagad! Es uzskatu, ka nevajag pieņemt varbūt tai Apgabaltiesā?
D.: Varbūt vajag tad lūgt, lai viņi vienkārši kā drukas kļūdu izlabotu? Es nezinu... Ja tur 

sāks sūdzēties, atkal paies nezin cik laika.
V.: Nu jā! Nu jā!... Nu, kā? Nu, viņi taču sūdzēsies! Tas taču ir skaidrs! Pretējā puse 

uzreiz sūdzēsies!
D.: Kurš skatījās tagad?
V.: Mašina! Latgales priekšpilsētas!...
D.: Nu tad jācer, ka Apgabaltiesa sapratīs, ka nevar pārsūdzēt, un nepieņems.
V.: Nu jā. Bet kamēr paies tas... Saproti?
D.: Nu jā! Tas tā ir!
V.: Viņi taču nepieņems varbūt to!... Mēs taču varam uzrakstīt, ka tā ir drukas kļūda. 

Bet drukas kļūda arī neiznāk! Tur taču jābūt matemātiska rakstura...
D.: Tā nav drukas kļūda īstenībā! Tā ir tā...
V.: Nu jā! Tagad gribu tev pie viena pajautāt!
Vomzis stāsta par otru lietu, kuru arī tajā laikā izskatīja tiesnese Jansone Latgales 
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priekšpilsētas tiesā, un kurā viņš pārstāvēja savu klienti Sobinovu no Maskavas. Tad, saka 
Vomzis, viņš sastādīja privātu sūdzību par Jansones lēmumu par prasības nodrošinājumu. 
Šajā privātajā sūdzībā viņš norādīja, ka Jansone noturējusi sēdi, nepaziņojot par to So-
binovai. Sūdzību tiesa nepieņēma tādēļ, ka tai nebija pievienoti dokumentu oriģināli. 
Sakarā ar tiesas atteikšanos pieņemt viņa privāto sūdzību, Vomzis uzrakstīja arī privātu 
sūdzību par atteikšanos pieņemt.

Un tikai 13. martā, pusgadu pēc viņa privāto sūdzību iesniegšanas, stāsta Vomzis, 
Apgabaltiesā notika sēde, kurā tika nolemts, ka tiesnese Jansone nepamatoti atteiku-
sies pieņemt sūdzību Sobinovas lietā, un šo lēmumu apgabaltiesa atcēla. Taču Vomzi ir 
pārsteidzis fakts, ka tai pat laikā privātā sūdzība šajā sēdē netika izskatīta pēc būtības, kā 
viņš lūdza – to „atsvieda” atpakaļ uz Latgales priekšpilsētas tiesu, lai viņš iepazīstinātu ar 
šo privāto sūdzību citas lietā piedalošās personas.

Dedelis saka, ka tā var būt un ka tas bieži tiek praktizēts pie viņiem Apgabaltiesā.
Vomzis uzskata, ka agrāk nebija šādas birokrātijas. Pateicas Dedelim par to, ka viņš 

viņu uzklausīja.

Ienākošais. Juris Līze – Alliņam.

Līze jautā, kā Alliņam iet.
Alliņš saka, ka ir ļoti noguris. Šodien viņš piedalījās divos procesos. Lietu par Mūzikas 

akadēmijas ēku vinnēja. Otra – Šķēles lieta – ir atlikta.
L.: Paklausies! Es negribu tevi ilgi aizkavēt! Ir viena lietiņa. Es nezinu, bet man šķiet, 

ka jums zvanīja no „Linstow Varner”. Vai nezvanīja?
A.: Nevaru pateikt!
L.: Vienkārši situācija ir tāda: „Linstow Varner” gribēja parunāt ar Gūtupu! Un es zinu, 

ka viņi zvanīja, bet laikam viņa nav birojā tagad. Es ar viņu arī nevaru sazvanīties.
A.: Jā, nav viņa!
L.: Un tā kā mēs paši arī parekomendējām runāt ar viņu par pārstāvību... Tur pašlaik 

rodas konflikts... Nopietns konflikts ar „Pareksu”!
A.: Ahā!... Nu, tad pēc adresāta – pie mums!
L.: Nu, tieši tā! Un es teicu, ka jārunā tikai ar jums. Tai pat laikā es gribētu zināt... Un 

tas ir ļoti svarīgi! Jo rīt kaut kas sākas par šo lietu!
A.: Nu vajag tad visus iespējamos dokumentus jau šodien piegādāt! Es kaut kur līdz 

sešiem būšu!
L.: Būsi?... Varbūt es varu tev nodot?
A.: Jā, jā, jā!
L.: Tev piezvanīs Guntars Grīnvalds tāds.
A.: Jā! Pazīstu tādu.
L.: Es palūgšu, lai viņš tev piezvana, un tad palūgšu, lai viņš arī ar Gūtupu parunā.
A.: Jā!
L.: Tas tikai... Mēs paši atkal nekur nelīdīsim iekšā! Ne tāpēc, ka mēs negribam, bet 

tāpēc, ka tas atkal lieliskais process sāksies.
A.: Nu jā!
L.: Bet tas ir principa jautājums tagad pacēlies.
A.: Labi! Tad lai zvana!
L.: Davai!
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Ienākošais. Endijs – Alliņam.

A.: Man te ir tāda lieta! Kolēģis Jānis Loze atsūtīja te cilvēku... Un man te kopējot 
Ernests teica, ka tev it kā esot kaut kādi materiāli no pretējās puses!

E.: Par ko?
A.: Tas ir par apgaismojuma servitūtu.
E.: Jā!
A.: A kas tur ir par lietu?
E.: Nu mēs tur „Parex grupu” domājam pārstāvēt!
A.: Kāpēc pēkšņi tāda orientācijas maiņa?
E.: Nu tāda arī ir orientācijas maiņa.
A.: Kaut kāds pakalpojums pret pakalpojumu? Vai kas?
E.: Nu nav zināms, nu! Priekšniekam kaut kāds čoms no viņiem tur šodien bija, un man 

iedeva izpētīt!
A.: Jā... Tad tev noteikti nav zināms, iesim vai neiesim?
E.: Noteikti nav! Bet...labāk nesasienies!
A.: Nu, bet, teiksim, tad...
E.: A ko? Aizsūtīja pie tevis pa taisno ja?
A.: Jā!
E.: Ā!... Pie Ersena arī it kā bija un jautāja! Ersenam es taču teicu! Ersens pateica, ka 

mēs jau esam otrajā pusē...
A.: Jā!
E.: Bet, saproti, šeit būsim vai nebūsim! Bet nevar tad neko tagad stāstīt viņiem. 
A.: Es, taisnību sakot, te apskatījos uzreiz, kad viņš nāca, tas Baloža komentārs! Ersens 

jau teica, ka tu arī meklēji Balodi.
E.: Jā! 
A.: Un tā!... Es nezinu, kā mums tad... Tur tā dīvaini izskatās! Ka īstenībā Vecrīgas 

centrā atļāva būvēt kaut kādu ātro metālkonstrukciju!
E.: Jā... Nē, nu es nezinu! Nu kāda mums daļa? Kādu konstrukciju viņi ceļ. Pēc Baloža 

komentāra viņi taču pilnībā lido cauri! Nu, tikai nevajag neko teikt!
A.: Jā!...
E.: Es tagad piezvanīšu priekšniekam un pateikšu!...
A.: Nē! Es jau zvanīju! Es jau zvanīju!
E.: Un ko tu teici?
A.: Nu neko! Es jau smejos!... Ka tāds var būt variants, ka tur aiziet pie nevēlama 

advokāta un izslēgt no spēles tāda veidā!... Ka lūgt kaut kādu konsultāciju, pajautāt un 
tamlīdzīgi...

E.: Nu, grūti pateikt.
A.: Nekādu datumu tur nav? Nekādas tiesas sēdes?
E.: Nē. man liekas, ka tur nesen tikai bija iesniegta tā prasība. Nu nezinu! Tā kā tā!
A.: Nu labi! Muļķīgi vienkārši sanācis! Jo es Jānim Lozem teicu, ka, ja pret viņiem, tad 

pēc adresāta! Cilvēks atnāca, un te tā muļķīgi... Labi, jā!
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Ienākošais. Endijs – Alliņam.

E.: Nu, es vēl piezvanīju priekšniekam, visādam gadījumam!
A.: Jā!
E.: Nu, viņš teica, ka nekādus nevajag... Neko citu darīt. Ka tie pirmie atnāca.
A.: Nē! Es tikai domāju, kas bija par pamatu šādai orientācijas maiņai!
E.: Nu, Koškinas vīrs bija atnācis!... Viņš tur pie viņiem strādā! Un viņš palūdza 

palīdzēt. Un nevar tā tagad neko darīt, lai Koškina... Pirmkārt, Koškinas dēļ, bet otrkārt... 
Nu tā!... Otrkārt, nav ko dalīt!

A.: Nu jā!... Labi, labi!
E.: Lūk, tā. Nu nekas! Es tev pateicu! A kas man?...
A.: Nu labi, jā!

16.03.2000. Izejošais. Kastiņš – Andrim Sondžikam.

K.: Es saprotu, ka jums bija saruna par galvojumiem visādiem un tādām lietām ar manu 
brāli! Vai nebija?

S.: Bija!
K.: Gūtupa kungs gribētu ar jums tikties šajā sakarā!
S.: Jā! Jā!
K.: Ja jūs šodien, teiksim, no trijiem līdz četriem... Šajā laika posmā varētu pie mums 

atnākt. Ja nē, tad kādā citā laikā! Es savienošu tad ar Gūtupa kungu!
S.: Jā! Lūdzu!

Andris Sondžiks – ar Gūtupu.

Saskaņo tikšanās laiku.
G.: Man vakar Edmunds arī zvanīja! Tad mēs varētu nedaudz... Un Zigis būs... Tad 

apspriedīsim, ko te darīt un kā tur! Ja?
S.: Labi! Jā!
G.: Labi! Davai! Un tad mēs pie viena par tām savām arī nedaudz...Pāris vārdus par 

praktiskiem jautājumiem!
S.: Jā! Jā!
Norunā, ka Sondžiks atbrauks pie Gūtupa šodien 17.40.

Ienākošais. Vitauts Kožkins – Gūtupam.

K.: Es atvainojos, ka tik ātri patraucēju! Bet pretējā puse deklarē, ka viņi it kā ir iecēluši 
tevi darbā! (Smejas.)

G.: Nē! Viņi atnāca 5 stundas vēlāk par tevi! Un mēs... Mums princips ir tāds – kurš 
pirmais atnāk, tam... Man zvanīja! Es jau biju mājās! Zvanīja ap septiņiem puisītis, pateica. 
Nu kā? Mums princips ir viennozīmīgs. Tad tāds hajs!... Te no visām pusēm zvanīja!

K.: Jā, jā, jā! Man tas pats! Es, saproti, pa diviem telefoniem bļāvu!...
G.: Nu jā!... Nu, vienīgais es gribētu tā... Mēs te nopietni tagad pētām visu to!...
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K.: Jā! Protams!
G.: Bet es gribētu, lai tas būtu kaut kāds... Ko, es tikšu vienkārši izprovocēts! Man kaut 

kad tā ir bijis, ka atnāk cilvēks, saka: „Es gribu lietu...” Viņam ir svarīgi, lai es ar viņu 
parunātu... Lai es neņemtu otru pusi! Un pēc tam saka: „Nē, nu tur jūs neesat vajadzīgs”... 
Tā nebūs šoreiz? Nē? (Smejas.)

K.: Nu, Arni!... No manis cik ir atkarīgs, noteikti nē! Bet...
G.: Nu jā, nu jā!
K.: Nu ko es varu teikt? Es domāju, ka nē principā! Jo...Nu, kā lai to pasaka?... Es jūtu, 

ka tas ir vislabākais variants! Juridiski vislabākais!
G.: Nu jā, jā! Es tev par to tikai tā ieminējos!... Zini, kā? Kaut kad arī tā ir bijis!
K.: Es tevi saprotu, jā! Bet pats saproti... Ar jaunajiem tiem nekad neko nevar zināt!
G.: Nē! Tu tikai viņiem arī to atklāti pasaki! Pēc piecām stundām te zvanīja no visām 

pusēm, un skraidīšana!... Es teicu puišiem, saviem palīgiem... Teicu: „Veči, tie mums bija 
piecas stundas agrāk... Mēs savu principu nepārkāpsim!”...

K.: Nu, es arī viņus tā nomierināju!
G.: Jā! Tā viņiem arī pasaki! Lai viņi tad prastu to novērtēt! Ja?
K.: Jā! labi! Paldies!
G.: Davai! Davai!

Ienākošais. Juris Frimanis – Gūtupam.

F.: Paklausies! Es par to savu iesniegumu! Uz rītdienu viņš man būs gatavs ar visiem 
tiem pielikumiem. Es tev varēšu rīt viņu nogādāt?

G.: Jā, noteikti! Es tikai, vienīgais, vienpadsmitos braucu prom un būšu tikai vēlu 
pēcpusdienā kaut kur. Ja tu vari līdz vienpadsmitiem, būtu ļoti labi!

F.: Jā! Es pacentīšos to izdarīt līdz vienpadsmitiem!
G.: Jā! Un man būs arī skaidrība jau par tām visām sulu un mašīnu lietām, zini! Kā tur 

būs tālāk.
F.: Jā, jā, jā!... Sapratu! Jā! Labi!

Ienākošais. Gūtups – Dinai Būmai.

Gūtups jautā, kāds viņiem laiks.
Būma stāsta, kāds viņiem laiks.
G.: Nu, kā tur ir ar to puisi? Tu par to sarunāji?
B.: Jā! Ļoti delikāti! Izsauca pie sevis... Viņš pateica, jā! Nu, parunāt viņš var, bet 

acīmredzot ha–ha–ha!... Nu tā! Nu, es pateicu, ka tu gribi parunāt, un sarunāju, ka vislabāk 
acīmredzot, lai tas pie manis šeit notiek!

G.: Bet kāpēc viņš tur ha–ha–ha?
B.: Nē! Nu, viņš acīmredzot... Es sapratu, ka viņš...
G.: (Pārtrauc.) Nobijās?
B.: Ka viņš nē, noteikti. Nu, es nezinu!
G.: Ka viņš nepiekritīs?
B.: Es tā domāju! Bet tev jebkurā gadījumā pašam!... Viņš teica: „Parunāt es varu...” 
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Kas var būt, ka kāds cits vēl kaut ko... Tādā veidā!
G.: Jā! Labi!
B.: Ko nepateica, ka par pašu galveno!...
G.: (Pārtrauc.) Sapratu, sapratu, sapratu! Zini, es domāju, ka nākošnedēļ mēs ar tevi 

sazvanīsimies un tad es kādu dienu atbraukšu.
B.: Man divdesmit ceturtais...Man piektdiena ir brīva!...
G.: Paskatīšos... Tūlīt!... Jā! Varbūt!
B.: Piektdien! Divdesmit ceturtajā, ja?
G.: Nu, teiksim, tas varētu būt kaut kur ap vieniem.
B.: Jā! Jā! Ļoti labi!
G.: Labi! Tad es pie tevis atbraukšu ciemos. Bet vēl, zini, sazvanīsimies pirms 

braukšanas! Ja?
B.: Jā! Bez šaubām, jā!
G.: OK! Davai!
Ienākošais. Juris Līze – Gūtupam.

L.: Es acīmredzot par to pašu lietiņu, kas pēdējās dienās!...
G.: Jā! Zini, kāda te ir situācija? Te... Es pašlaik vēl nezinu, vai tā ir spēle... Varbūt arī 

spēle! Pie manis divpadsmitos bija viens mans labs paziņa no tās puses!
L.: Jā! Jā!...
G.: Bet te man vēl daudz kas nav skaidrs, zini!... Kas te un kā! Varbūt mēs varam... Es 

domāju, ka līdz pirmdienai man būs skaidrība!
L.: Varbūt tiešām! Tāpēc, ka tad vismaz...
G.: Nu paklau! Nu tad pirmdien tu man, kaut kur sākot no desmitiem, piezvani!
L.: Ļoti labi!
G.: Jā? 
L.: Norunājuši!
G.: Davai!

17.03.2000. Izejošais. Gūtups – Irēnai Viļno.

G.: Nu redzi, cik tur viss ir labi!
V.: Jā, jā! Paldies! Taisnība! Tas viss ir normāli, taisnība!
G.: Jā! Meitenīt, paklausies! Es gribēju palūgt, vai tu nevari tur aizrunāt par tiem 

vitamīniem?...
V.: Varu! Visādi, kādi vajadzīgi!
G.: Nē, es domāju tos pašus! Man patika.
V.: A kādi tev bija? Es vairs neatceros!
G.: Man bija tie „Pax” un „Life Pax”.
V.: Varu! Varu, varu!
G.: Un kad mēs ejam pusdienot?
V.: (Smejas.) Nu nezinu, draudziņ! Starp citu, šodien Vandai dzimšanas diena! Tā kā 

piezvani viņai!
G.: Jā! Jā! Bet pusdienas tad nākošnedēļ uztaisīsim?
V.: Nu!... Tad nākošnedēļ! (Smejas.) Jā!
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G.: Paklau! Bet ar tiem vitamīniem tad...
V.; Nē, nē! Tos es dabūšu ātri! Neuztraucies! Es tūlīt piezvanīšu, un vitamīni būs! Tātad 

„Pax” un „Life Pax”, ja?
G.: Jā. Zini, viņi ir tik labi. Uzreiz traks uz sievietēm paliku.
V.: Nu tas ir labi! Tas ir labi, jā! (Abi smejas.)
G.: Nu jā!... Davai!

Izejošais. Gūtups – Ventai Carulei.

Apsveic Caruli dzimšanas dienā. Atsūtīs viņai šodien ziedu pušķi.

Kontroles beigas. Turpinājums sekos?
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