
UZBRUKUMA APRAKSTS

Fails aizsākts: 2018.gada 21.decembrī

Vārds, uzvārds: Rids Bruners

Dz.gads: 1959

Valsts: Lielbritānija

Adreses: ridsbruners@protonmail.com; r.bruners@societyandnature.org; lūdzu 
rakstīt uz abām adresēm reizē

Pašreizējais darbs: pašnodarbināts mūrnieks, vietne rbwalling.co.uk

Uzbrukuma veids: huligānisms, draudi

Iepriekšējie uzbrukumi: draudi nogalināt, sākot ar 1990.gadu līdz šim brīdim, huligānisms, 
dokumentu nozagšana, iztikas līdzekļu atņemšana, ģimenes sagraušana, 
neslavas celšana un apmelošana, piespiešana emigrēt no Latvijas 
2004.gadā

Uzbrukumu veicējs: opozīcija, skat. RB-02, punkti 3.1. un 3.2.

Uzbrukumu iemesli: 1) atteikšanās pievienoties opozīcijai, sk. iepriekš
2) darbība Latvijas Republikas Valdības administrācijā laikā no 
1990.gada maija līdz 1993.gada jūnijam, kā arī iepriekšējā darbība LTF
3) informatīvu materiālu publicēšana par būtiskiem jautājumiem, vietne 
societyandnature.org 

Veiktie pasākumi LR 
Valdības administrācijā:

1) LTV raidījuma "Valdības viedoklis" koncepta izstrāde un ieviešana
2) LPSR valdības sakaru centra likvidēšana un attiecīgo VDK 
darbinieku atlaišana
3) LPSR valdības sakaru centra telpu un iekārtu pārņemšana, ieskaitot 
vadības punktu Līgatnē
4) datu apstrādes sistēmu nodošana komercstruktūrām (veicināšana)
5) laikraksta "Latvijas vēstnesis" palaišana

Pašreizējā uzbrukuma apraksts

Uzbrukumu sāka pēc tam, kad atsāku sabiedriskas aktivitātes, publicējot rakstus un ierakstot video. 
Konkrēti, pēc konceptuālā raksta "Sabiedrība, kuru mēs ceļam" publikācijas 2018.gada sākumā.

Kaimiņu mājā, ar kuru mums ir kopīga siena, pašvaldība iemitināja indivīdu, kas iepriekš esot 
dienējis armijā. Indivīds izrādīja par mums uzbāzīgu interesi, un ar laiku kļuva agresīvs. Indivīdam 
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sākās trakuma lēkmes, kuru laikā tas vālēja pa mūsu kopīgo sienu (reizēm nakts vidū), ārdījās un 
lamājās pa savu pusi, pēc tam nāca ārā rēkt un lamāties pie mūsu logiem. 

Pēc lēkmes indivīds zvanīja pašvaldībai un sūdzējās, ka mēs taisam naktīs troksni. Pašvaldība 
nekavējoties izdeva mums sūdzību par "antisociālu uzvedību", seko 

Vēstule no AC 2018.gada 19.oktobrī

Lūdzām padomu Citizens Advice Bureau, vēstule seko

Mūsu vēstule CAB 2018.gada 20.oktobrī
Pasta sertifikāts

Vēstulē, cita starpā rakstījām, ka tā ir safabricēta sūdzība. 2018.gada vasarā pašvaldība sūtīja uz 
mūsu adresi cilvēkus, sakot, ka te ir brīva māja, kurā tie var dzīvot. Tādā veidā liekot saprast, ka 
vēlas mūs izmest no šejienes.

Pēc "antisociālās uzvedības" sūdzības saņemšanas sākās pārrunas ar indivīdu un pašvaldību, kuru 
rezultātā sūdzība tika atsaukta, vēstule seko

Vēstule no AC 2018.gada 29.oktobrī

Vakaros blakus mūsu mājai sākās šaušana no automātiska vai pusautomātiska ieroča. Protams, no 
mājas ārā negājām, lai pārliecinātos kurš un kāpēc šauj. Šāvieni bija atsevišķi un kārtām, turpinājās 
apmēram 15 minūtes, ar pārtraukumiem dažas dienas.

Pēc tam pienāca izmaiņas likumos, kas cita starpā paredz jaunu kārtību izlikšanai no mājas, seko

Izmaiņas likumos 1 2 3

Lūdzām padomu Citizens Advice Bureau, bet atbildi nesaņēmām. Kad aizgājām uz biroju, lai 
saņemtu paskaidrojumus, viņi mūsu vēstuli nevarēja sameklēt, lai gan bijām to sūtījuši ierakstītā 
vēstulē, seko

Mūsu vēstule CAB 2018.gada 7.novembrī
Pasta sertifikāts
Mūsu vēstule CAB 2018.gada 21.novembrī

Kaimiņu indivīda trakuma lēkmes turpinājās, un mēs saņēmām kārtējo sūdzību no pašvaldības, seko

Vēstule no AC 2018.gada 19.novembrī

Šoreiz uzrakstījām pašvaldībai arī savu sūdzību, kurā aprakstījām agresīvo uzvedību, lūdzām 
padomu, kā rīkoties un izskaidrot, kāpēc pret mūsu mājas ieeju un autostāvvietu ir uzstādīta video 
kamera, vēstule seko

Mūsu vēstule AC 2018.gada 21.novembrī 1 2 
Video kamera
Pasta sertifikāts
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2018.gada 28 novembrī pie mums uz pārrunām ieradās pašvaldības pārstāve. Tā bija pieklājīga 
parunāšanās, rezultāts nulle. Pēc tam saņēmām no viņas vēstuli. Vēstule pienāca atplēsta, saturs 
seko

Vēstule no AC 2018.gada 28.novembrī

2018.gada 14.decembrī kaimiņu indivīds prezentēja kārtējo trakuma lēkmi. Tuvumā gadījās policija 
un es aizgāju ar viņiem parunāt. Policists man jautāja, kur esmu dzimis. Ak tā, Latvijā. No tālākā 
sapratu, ka manis teiktais par kaimiņa agresiju netiek ņemts vērā, un visdrīzāk tas tiks vērsts pret 
mani. Policija ieteica zvanīt viņiem, ja lēkmes turpinās. Es jautāju, ko viņi darīs. Viņi atbrauks. Ko 
viņi darīs atbraukuši? Neko. Jautāju, vai ir iespējams pārbaudīt ierakstus par indivīda psihisko 
veselību un kriminālo vēsturi. Viņš teica, ka pārbaudīs, un ja nepieciešams, paziņos ārstam. Vēl viņš
ieteica jautājumus risināt ar pašvaldību. Te mēs sākam iet pa riņķi.

Par šo uzrakstīju pašvaldībai vēstuli, seko

Mana vēstule AC 2018.gada 14.decembrī
Pasta sertifikāts

2018.gada 21.decembrī aizgāju uz pašvaldību aprunāties, kā viņiem veicas ar atbildi uz manu 
vēstuli. Vēstule esot man izsūtīta. Prasīju no viņiem rakstisku apstiprinājumu, ka pašvaldība atsakās
pārbaudīt ierakstus par indivīda psihisko veselību un kriminālo vēsturi. Viņi apsolīja to uzrakstīt. 
Vēl viņi teica, ka norīkos mums mediatoru, kas mēģinās mūs salabināt. Teicu, lai viņi dara, kā 
viņiem liek priekšraksti, bet mēs esam norūpējušies par savu drošību. Man teica, ka par drošību 
mums jārunā ar policiju. Atkal pa riņķi.

2018.gada 29.decembris. Saņēmām vēstules no Aberdeenshire Council. Nekā būtiski jauna, 
iepriekšējo sarunu pārstāsts + vēstule no starpnieka (mediatora).

Vēstules no AC 1 2 3 4 2018.gada 24.-27.decembrī

2019.gada 7.janvāris. Gatavojoties sarunai ar mediatoru, uzrakstījām vēstuli. Lūdzām viņus beidzot 
aprakstīt, kas tas ir par troksni, kas it kā nākot no mūsu mājas. Kāpēc viņi ir pārliecināti, ka troksnis
ir mūsu "anti-sociālas uzvedības" rezultāts?

Mūsu vēstule AC 2019.gada 7.janvārī
Pasta sertifikāts

2019.gada 18.janvāris. Kaimiņu indivīdam ir ieslēgta pauze, bet AC - atpakaļgaita. Jau mēnesi 
dzīvojam mierā. Saņēmām vēstuli no AC, ka pārkāpumi no mūsu puses nav konstatēti

Vēstule no AC 2019.gada 16.janvārī

* * *

2019.gada 26.augusts. Kaimiņu indivīdam pauze izslēgta, un tas atsāka naktī plosīties. 

2019.gada 30.septembris. Pēc kaimiņa kārtējās ardīšanās uzrakstīju vēstuli AC, teksts seko. Lūdzu 
kaut ko darīt lietas labā. Nākamajā dienā saņēmu e-pastu no AC, teksts seko. Viņi pagaidām neko 
nedarīšot. AC atzīst, ka indivīdam ir problēmas ar "garīgo veselību". 
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Mana vēstule AC 2019.gada 30.septembrī
Pasta sertifikāts

E-pasts no AC 2019.gada 1.oktobrī

(fails atvērts)
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