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Nosūtīts ar ierakstītu vēstuli  
  
Godātas ERAB pilvarniek Šolc,  
  
Ja jūsu valsts ir ieguldījusi līdzekļus Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā 
(ERAB), jo jūs uzskatāt, ka ERAB veicina pārredzamību un veido demokrātiju, lūdzu, 
ņemiet vērā pierādījumus, ka ERAB uz nodokļu maksātāju rēķina realizē krāpšanas 
sistēmu ar Latviju, lai aizsargātu ar Kremli saistītos naudas atmazgātājus un banku 
izlaupītājus.  Es šo vēstuli nosūtu visiem valdes locekļiem, izņemot Eiropas Savienības 
un Latvijas pārstāvjus, jo viņi ir no tās Latvijas politiskās partijas, kas veic šo krāpšanu.  
Krāpšana Latvijā jau gadiem ilgi notiek sociālajos medijos, tomēr valdība kopā ar 
lielajiem medijiem ir bloķējusi pierādījumus. Latvijā Valsts drošības dienests ir 
draudējis vismaz trim disidentiem, kas gatavojuši rakstus, kuros norādīts, ka 
pašreizējā valdība nevēlas publisku diskusiju, bet izvēlas cenzūru. 
  
Pielikumā skatiet (1) pierādījumus par manis iesniegtajiem materiāliem Eiropas 
Prokuratūrai (EPPO), (2) Eurostat pierādījumus par EBRD-Parex privatizācijas 
krāpšanu (ar slepenu atcelšanu, jau ir atcelta) un (3) Eurostat pierādījumus par 
krāpšanu EBRD-Citadele privatizācijas krāpšanu (ar slepenu atcelšanu, vēl nav 
atcelta).  Manas vēstuļu rakstīšanas iemesls ir EPPO darbības uzsākšana, kas nozīmē, 
ka Eiropas Savienības prokurori var saukt pie atbildības Latvijas politiķus. Latvijas 
prokurori atsakās to darīt.  
  
2004. -2005. gadā es cēlu trauksmi par Latvijas Parex bankas krāpniecisko kredītu 
izsniegšanu.  Nekāda izmeklēšana nenotika un mani ar draudiem padzina no valsts. 
Es vēl aizvien esmu trimdā. Vēlāk Spānijas tiesas dokumenti par Tambovas mafijas 
prāvu liecināja, ka Parex banka bija saistīta ar organizēto noziedzību un naudas 
atmazgāšanu, kas saistīta ar Vladimira Putina valdību. 2008. gadā Latvijas valdība 
pārskaitīja Parex bankai miljardiem eiro, tādējādi izraisot valsts ekonomikas 
sabrukumu, neatzīstot, ka aktīvi ir izlaupīti. 2009. gadā Latvijas valdība paziņoja par 
Parex bankas akciju pārdošanu ERAB, lai apmānītu pilsoņus un kreditorus, ka Parex 



banka ir maksātspējīga, lai gan tā nebija.  Valdība būtu varējusi atgūt trūkstošos 
aktīvus, tomēr nolēma to nedarīt. 
  
Daļa Parex bankas darbības pārgāja uz banku “Citadele”, kas 2010. gadā saņēma 
ERAB ieguldījumu, daļa pārgāja uz Ukio banku, kas, iesaistoties ERAB, 2013. gadā 
sabruka, un daļa pārgāja uz ABLV Bank, ko 2018. gadā sankcionēja ASV Valsts kase.  
Tikmēr Latvija lēnām norakstīja savu glābšanas aizdevumu Parex bankai, jo parādījās 
informācija par viltotiem aktīviem, tostarp tiem, kas minēti manā trauksmes cēlāja 
ziņojumā, un viltotiem aktīviem, kas radās vēlāk.  
 
Pēc tam ABLV Bank likvidējās, pārdodot savus aktīvus bankai “Citadele”.  ABLV un 
Ukio banka bija cieši saistītas ar Putina režīmu. Līdz šim vairums cilvēku šķiet 
apmuļķoti, ka banka “Citadele” ir citāda. Tomēr bankas “Citadele” darbinieki ir no 
vecās Parex bankas un joprojām reklamē ārzonas pakalpojumus Krievijai. Banka 
"Citadele” ir vienīgā Latvijas banka, kas var saņemt USD korespondentu kontu, jo 
ERAB ir tās investors.  Tomēr ERAB saņem slepenu samaksu un tāpēc darbojas kā 
aizsegs. 
  
Eurostat par ERAB krāpšanas gadījumiem raksta tā, it kā tie būtu normāli darījumi. 
Tomēr šie krāpšanas gadījumi Latvijā tiek uzskatīti par “valsts noslēpumu”, kas 
nozīmē, ka šīs informācijas izplatīšana var izraisīt kriminālvajāšanu. Valdība grib, lai 
cilvēki dzirdētu priecīgu stāstu: “Mēs pārdevām Parex bankas akcijas par 80 
miljoniem eiro, kas pierāda, ka Parex banka ir maksātspējīga un atmaksās miljardus 
eiro lielo glābšanas aizdevumu”, nevis nelaimīgu stāst: “Mēs maksājam ERAB 190 
miljonus eiro apmaiņā pret to, ka ERAB izliekas, ka mēs ieguldām 80 miljonus eiro 
bankā, kura, kā visi zina, tika izlaupīta, valdības glābšanas aizdevums netiks 
atmaksāts un mēs pat nemēģinām atgūt naudu”. 
  
Lietuvas trauksmes cēlāja pierādījumi, ka līdzīga situācija ir ar EBRD-Ukio, nav tik 
skaidri, tomēr arī ir jāizpēta. Šie pierādījumi ir ievietoti manā Youtube kanālā. 
  
Pat tad, ja EPPO un ERAB valde ignorēs manas vēstules, kā daudzi cilvēki to ir darījuši 
jau agrāk, šī krāpšanas sistēma var sagrūt pati no sevis. Ja Latvija iegūs jaunu valdību, 
tad Latvija var atteikties maksāt slepeno parādu, bet tā vietā iesūdzēt ERAB. Lielākā 
daļa latviešu valdības apstiprinātajos plašsaziņas līdzekļos lasa, ka ERAB izglāba 
Latviju, tomēr viņi kļūst apbēdināti, kad arvien vairāk saprot, ka ERAB darījumi ir 
bijuši laupīšana.  
  
Parex banka, Ukio banka, ABLV banka, banka “Citadele” un Danske Bank filiāle 
Igaunijā darbojas kā vienots uzņēmums, ko, pēc latviešu domām, uzsāka padomju 
VDK un kas izmanto tūkstošiem čaulas uzņēmumu, kuri minēti daudzos noziegumos. 
Aizdomīgo darījumu apjoms, izmantojot tikai Danske Estonia, tiek lēsts 230 miljardu 
ASV dolāru apmērā, tādējādi visu šo banku kopējais apjoms varētu būt 1 triljons ASV 
dolāru. Es saprotu, ka Igaunija cīnās pret naudas atmazgāšanu un izmeklē Danske. 
Taču Latvijā valdība cīnās pretēji: slepeni samaksājot ERAB, lai veiktu viltus darījumus 
ar nolūku piesegt Parex banku un banku “Citadele”. Arī Lietuva varētu cīnīties pretēji, 
ja EBRD-Ukio darījums būtu līdzīgs. 



  
Palūdziet ERAB vadību paskaidrot Eurostat pierādījumus. Ja Eurostat dokumenti ir 
viltoti un EBRD-Parex un EBRD-Citadele privatizācijas nebija slepeni atceļamas, ERAB 
būtu jālūdz Eurostat atvainoties par nepatieso informāciju un ERAB arī būtu jāpaziņo, 
ka tā ir zaudējusi 100% no saviem ieguldījumiem. Tomēr nav iespējams, ka 
dokumenti būtu viltoti, jo EBRD-Parex jau ir atcelta, sniedzot ERAB milzīgu, slepenu 
peļņu par nevērtīgu akciju iegādi.  
 
Ja ERAB atzīst, ka tās ieguldījumi Parex bankā, bankā “Citadele” un varbūt arī Ukio 
bankā bija slepeni, un uzstāj, ka tas ir likumīgi, ERAB būtu jāpublicē pilns to banku 
saraksts, kurās tā veica ieguldījumus, kas vēlāk apgrozīja cenas pirms pārrunām. Ja 
saskaņā ar Eurostat tas jebkur, piemēram, Eiropas Savienībā, ir likumīgi, tad es 
neredzu jēgu lūgt valstīm ziņot par saviem nacionālajiem parādiem, jo rādītāji būs 
maldinoši. ERAB vajadzētu publicēt arī visu politiķiem un medijiem samaksāto 
summu (konsultāciju maksas u.c.) sarakstu ar nolūku bloķēt tiesisko darbību un 
atspoguļojumu medijos. 
  
ERAB var izpildīt savu misiju veicināt pārredzamību un veidot demokrātiju, ļaujot 
vēlētājiem uzzināt, kas notiek viņu pašu valstīs, un slēgt lielāko naudas atmazgāšanas 
sistēmu vēsturē.  
  
Šīs vēstules kopijas es nodošu žurnālistiem un citiem.  
  
Paldies,  
  
  
Džons Kristmas (John Christmas)  
latviavebrd@gmail.com  
LatviavEBRD Youtube kanālā  
 


