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Ekskluzīvi: intervija ar Krievijas "spiegu"
Dmitriju Jermolajevu

Foto: nra.lv

Lai lasītājus tuvāk iepazīstinātu ar "īstu spiegu", Neatkarīgā nointervēja žurnālistu Dmitriju
Jermolajevu, kas patlaban dzīvo un strādā Maskavā.

– Atgādiniet, lūdzu, lasītājiem, kādā veidā kļuvāt par "krievu spiegu".

– Nostrādāju Krievijas vēstniecībā Latvijā man noteikto laika posmu – no 2002. gada janvāra līdz
2005. gada janvārim. Nostrādāju šo laiku bez jebkādiem aizrādījumiem. 2005. gada maijā, kad es
Krievijas rūpnieku un uzņēmēju delegācijas sastāvā gatavojos izbraukt uz Latviju, lai kopā ar
visiem dibinātu ekonomisko fondu, man bez paskaidrojumiem vīzu atteica. 2008. gadā, kad
vēlējos doties uz Latviju, lai atspoguļotu Baltijas jūras valstu padomes pasākumus, kas notiek
Rīgā, vīzu man izsniedza. Pēc tam, kad jau varēju mierīgi braukt uz Latviju, man piezvanīja no
vēstniecības un pieprasīja atdot vīzu, lai to anulētu: tā esot izdota "tehniskas kļūdas" dēļ, jo es
esot iekļauts melnajā sarakstā. 2010. gadā SAB vadītājs Jānis Kažociņš mani pasludināja par
"spiegu".

– Varbūt tā arī ir? SAB taču jūs dēvē par ārējās izlūkošanas virsnieku.

– Nekad neesmu bijis un arī tagad neesmu nekāds ārējās izlūkošanas virsnieks. Vai tiešām jūs
domājat, ka ārējās izlūkošanas virsniekam kāds ļautu tā kritizēt Krievijas varas pārstāvjus?

– SAB norāda uz jums kā uz cilvēku, kurš veido negatīvu publicitāti tām Krievijas administrācijas
amatpersonām, kas iestājas par pragmatisku attiecību veidošanu ar Latviju. Runa ir par Prihodjko.

– Esmu uzrakstījis daudzus kritiskus rakstus, kuri vērsti pret Prihodjko, un tie, parakstīti ar manu
vārdu, tika publicēti federālajā nedēļas izdevumā Rossijskije vesti, kur esmu galvenā redaktora
vietnieks, kā arī informatīvajā aģentūrā Regnum, ar ko sadarbojos. Man gan nav skaidrs, kāpēc
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Balga

Nesaprotu, kāpēc gan nevarētu intervēt šo spiegu?

31.marts 2011, 9:14 | saite | atbildēt
 

kraņa

vai tad tiešām te kāds vēl domā, ka MŪSU drošībnieki kaut ko spēj izdarīt? tie
nevarēja (negribēja) pat kravcova zagtās pilsonības lietu atšķetināt, kur nu vēl
spiegus ķerstīt. :)))) nu jā. atkal jau Lembergs, dažaprāt, stāv redakcijā un diktē, ko
rakstīt. :))) nu idiņi gan jūs esat. :))

31.marts 2011, 9:13 | saite | atbildēt
 

lāpītāja

Ai, tikai nupat ieskatījos ka materiāla autore ir Veidemane, nu gan kauns, jo viņa man
kādreiz teica, ka vienmēr pieturēsies pie savām domām, nevis īpašnieku pasūtījuma,
kā izrādās tas nav taisnība, jeb Elita iebraukusi lauciņā kas nav viņas
smadzenēm...Elita, man kauns par tevi....

31.marts 2011, 3:48 | saite | atbildēt
 

lāpītāja

hm, nu gan, kā redzams globālāku iemeslu dēļ, jau laicīgi tiek radīts vajadzīgais
fons...un NRA vai nu aiz provinciālas aprobežotības, bet ticamāk aiz īpašnieku
ieinteresētības fona radīšanā palēnām iesaistās savas valsts drošībnieku
nomelnošnā..bet dara to acīmredzami provinciāli lēti..āža kāja pārāk lien laukā...bet ir
jau vienmēr jefiņi kuriem šitāds materiāls kā mnedusmaize, paši neko nejēdz,be tka
rik vaukšķēt līdzi un noriet kādus savējos....kas par labu nāk viņējiem...

31.marts 2011, 3:43 | saite | atbildēt
 

fin

super! man patika! smuks spēriens sabam. baigi slepenais spiegs, kuru var nointervēt.
nesaprotu, kāpēc te daži tā uztraucas. žurnālistam ir jāintervē tie cilvēki, kuri ir
aktuāli. bet sābs kārtējo reizi ir izgāzies.

30.marts 2011, 21:17 | saite | atbildēt
 

Lita

kritika, ko krievu žurnālists vērsis pret krievu politiķi, rada draudus Latvijas drošībai, savukārt
SAB to kvalificē kā "spiegošanu"?

– Tas vēl nav viss. SAB skaidri paziņo, ka tieši jūs esat tā persona, kas pērnā gada augustā
organizēja piketu par Dudajeva ielas pārdēvēšanu un – kā par nelaimi – tieši tajā brīdī, kad Rīgā
ieradās toreizējais Maskavas mērs Lužkovs.

– Es neesmu šā piketa organizators vai iedvesmotājs. To organizēja Aleksandra Turčaņinova,
biedrības par Dudajeva ielas pārdēvēšanu dibinātāja. Viņa pati dzīvo Dudajeva ielā. Ar Aleksandru
mani saista deviņus gadus ilga draudzība: kad strādāju Rīgā, mēs Kleistu ielā nodarbojāmies ar
zirgu jāšanas sportu. Dažus pēdējos mēnešus Aleksandra ir izdevuma Rossijskije vesti
korespondente Latvijā. Dīvaini, ka SAB no šīs draudzības uztaisīja tik tālejošus secinājumus...

– Kā jūs domājat, kāpēc SAB nodarbojas ar tik svarīgiem jautājumiem kā, piemēram, nožēlojams
desmit cilvēku pikets par Dudajeva ielas pārdēvēšanu?

↓      Lasīt tālāk      ↓
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Oi, Elita, Elita! Dokaķilas!

30.marts 2011, 15:25 | saite | atbildēt
 

Nja

Spiegs ielikts pēdiņās, - tad tik tālu gan NRA.

30.marts 2011, 13:09 | saite | atbildēt
 

Jānis

Vai tas nav Ingūnas Sudrabas draudziņš ?

30.marts 2011, 13:03 | saite | atbildēt
 

Te

Spiegi ir uz katra stūra. Vajag tik ķert.

30.marts 2011, 12:17 | saite | atbildēt
 

SVF

Atceraties filmu " 17 pavasara mirkli" , krievu izluks Zorge u.t.t....Kamer izluka
meliem tic, tikmer vins ir neatklats.

30.marts 2011, 10:39 | saite | atbildēt
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Kods Ievadiet attēlā redzamos ciparus.

1 2 | Nākošie »

Pievienot komentāru

Par nra.lv | Par komentāriem | Autortiesības | Reklāma | Mūsu logo | Kontakti

© nra.lv, 2012

Mūsu satura partneri:

Sportacentrs.com

Sportaavize.lv

Bizness.lv

Mūsu sadarbības partneri:

 

http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cnr=11#cid189747
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cnr=10#cid189687
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cnr=9#cid189683
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cnr=8#cid189663
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cnr=7#cid189629
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cp=1#comments
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cp=2#comments
http://nra.lv/latvija/politika/44358-ekskluzivi-intervija-ar-krievijas-spiegu-dmitriju-jermolajevu.htm?cp=2#comments
http://nra.lv/info/par-nralv/
http://nra.lv/info/par-komentariem/
http://nra.lv/info/autortiesibas/
http://nra.lv/info/reklama/
http://nra.lv/info/logo/
http://nra.lv/info/kontakti/
http://sportacentrs.com/
http://www.sportaavize.lv/
http://www.bizness.lv/
http://www.liir.lv/

	nra.lv
	Ekskluzīvi: intervija ar Krievijas "spiegu" Dmitriju Jermolajevu - Latvijā - nra.lv


	JpanUtamVybW9sYWpldnUuaHRtAA==: 
	form1: 
	q: 
	input1: 


	JpanUtamVybW9sYWpldnUuaHRtAA==: 
	form5: 
	name: 
	text: 
	code: 
	input0: 




