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Rīgā, 2019. gada 17. decembrī 

Nr. 3.4./2019-52 

Latvijas Republikas Ministru Prezidentam 

Augsti godātajam Krišjānim Kariņam 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, Latvija 

e-pasts: vk@mk.gov.lv 

 

Latvijas Republikas ministriem 

Augsti godātajam Artim Pabrikam 

Augsti godātajam Jānim Bordānam 

Augsti godātajam Edgaram Rinkēvičam 

Augsti godātajam Ralfam Nemiro 

Augsti godātajam Jānim Reiram 

Augsti godātajam Sandim Ģirģenam 

Ļoti cienītajai Ilgai Šuplinskai 

Augsti godātajam Naurim Puntulim 

Ļoti cienītajai Ramonai Petravičai 

Augsti godātajam Tālim Linkaitim 

Ļoti cienītajai Ilzei Viņķelei 

Augsti godātajam Jurim Pūcem 

Augsti godātajam Kasparam Gerhardam  

 

 

Par atklātību par valdības plānotajām darbībām sakarā ar ASV sankcijām Aivaram 

Lembergam 

 

Pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina valdību 

publiski informēt sabiedrību par plānotajām darbībām pēc ASV Finanšu ministrijas 

Ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojuma par sankcijām Aivaram Lembergam.  

 

Ņemot vērā paziņojumā iekļauto informāciju par A.Lemberga ietekmes un kontroles tīklu 

un tā apjomu, Delna aicina valdību sniegt sabiedrībai informāciju par plānotajām 

darbībām, tajā skaitā: 

- Kad tiks uzsākta izmeklēšana par ASV 9. decembra paziņojumā iekļautajiem 

apgalvojumiem par Aivaru Lembergu? Kādā termiņā izmeklēšanu plānots  

pabeigt? 

- Kā valdība plāno radīt apstākļus kvalitatīvai un operatīvai pret A.Lembergu 

uzsākto krimināllietu iztiesāšanai? 
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Ņemot vērā sabiedrības ticību Latvijas valdības apņēmībai stiprināt tiesiskumu un panākt, 

ka Latvijā ir Baltijas valstīs zemākais korupcijas līmenis, Delna aicina katru valdības 

ministru uzņemties atbildību par operatīvu rīcību. ASV sankcijas ir iespēja mazināt 

oligarhu ietekmi Latvijā un reizē pārbaudījums Latvijai spēt izmantot ASV uzsākto 

procesu un novest paziņojumā minēto apgalvojumu izmeklēšanu līdz iznākumam. Ja 

Latvijas iestādes nespēs kvalitatīvi izmeklēt lielās, sarežģītās korupcijas lietas un notiesāt 

vainīgos un arī turpmāk korumpantus sodīs citas valstis, Latvijas sabiedrības ticība 

tiesiskumam un valstij kopumā piedzīvos, iespējams, vēsturiski vissmagāko kritienu.  

 

Cieņā 

 

Direktore         Liene Gātere  

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU. 


