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SABIEDRĪBĀ

Berģos demolē jaunu un modernu
viesnīcu (32)

21.jūlijs 2010
08:37

Viesnīcas „Berģi” pie Rīgas robežas, kura pēc skata atgādina lepnu hoteli, iekšpuse liecina par tikko
notikušu dabas katastrofu. Tur viss tiek lauzts, demolēts un zagts uz nebēdu.

Viesnīcas iekšpusē ganadži izlaupa visu saimniecībā noderīgo – kontaktus, sienu apšuvumu, ekonomiskās spuldzes, parketa dēlīšus un citas
saimniecība visnotaļ nepieciešamas lietas.

Hoteļa „Berģi” lepnā celtne, ko savā ziņā var uzskatīt arī
par Rīgas vizītkarti, jau apmēram gadu tiek brutāli izlaupīta
un demolēta.

Sprādzienbīstamie Berģi
Pirms pāris gadiem viesnīcā tika veikts eiroremonts , visur
ielikti jauni pakešu logi, ierīkots moderns panorāmas lifts,
ieklāts parkets, griestos ieskrūvētas ekonomiskās spuldzes.
Daudz no tā vēl joprojām atrodas nu jau izdemolētā hoteļa
interjerā. Tagad viss tas tiek izzagts – tur uzdarbojas gan
lielgabarīta” metāla laupītāji, gan pieticīgāki zaglēni, kuri

grib savā īpašumā iegūt, piemēram, elektrības slēdžus un
kontaktus.
Viesnīcas telpās pabijušie saka, ka varējuši redzēt, ka
pavisam nesen hoteļa bārā vēl esot bijušas pilnas alkohola
pudeles. Virtuvē joprojām stāv gāzes katls . Ja kāds sāktu
gar to ķimerēties , varētu „gaisā uziet” pat visa apkārtne:
burtiski viesnīcas durvju priekšā atrodas „Statoil” degvielas uzpildes stacijas. Tas nozīmē, ka hotelis „Berģi” ir
sprādzienbīstams objekts.
Viesnīcas foajē uz grīdas mētājas dokumentācija par tās kādreizējiem klientiem ar visiem personas kodiem, kā
arī bankas čeku kopijas.

20 lati diennaktī par numuriņu izdemolētā viesnīcā
Jāteic, ka , braucot pa Vidzemes šoseju, vizuāli nekas neliecina, ka viesnīca ir pamesta . Tikai piebraucot tuvāk,
var redzēt, ka tā tiek demolēta.
Vairākās tūrisma aģentūru mājaslapās ir atrodama informācija, ka hotelis „Berģi” Garkalnes novadā , Vidzemes
šosejā 3 joprojām piedāvā „53 numuriņus dažādām gaumēm par mērenām cenām.” Vienvietīgais numuriņs
maksā 20 latus, divvietīgais – 25, bet četrvietīgais – 43 latus diennaktī. Tāpat tiek piedāvāti numuri „relaksācijai
ar masāžas vannu un saunu”. Lieki teikt, ka neviens viesnīcas uzrādītais telefona numurs neatbild.
Viesnīca pirms vairākiem mēnešiem ir pamesta ar lielu steigu, par ko liecina gan bārā atstātie dzērieni, gan
dokumentu mapes, gan viesnīcas iekārtas un tepiķi. Ja viesnīcu būtu atsavinājuši banka vai tai arestu uzlikusi
tiesa, tad tā pašlaik gan netiktu tik brutāli izlaupīta. Pēc visa spriežot, hoteļa „Berģi” īpašniekiem pašlaik ir gluži
vienalga, kas notiek ar viesnīcas ēku.

Vietējos neuztrauc lepnās viesnīcas liktenis
Pats satraucošākais ir tas, ka neviens par notiekošo neatbild un visam ļauj noritēt „savu demolēšanas gaitu”.
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs Juris Silovs kasjauns.lv teica, ka ar hoteli „Berģi” pašlaik notiek
bēdīgas lietas” - tas stāv vienkārši tukšs. Tā kā viesnīca pēdējos gados vairākkārtīgi ir mainījusi īpašniekus, tad

pašvaldībai nav arī zināms tās pašreizējais saimnieks , it kā īpašnieks esot „kaut kāda amerikāņu kompānija”,
spriež Silovs. Domes priekšsēdētājs kasjauns.lv tomēr apsolīja painteresēties par to, kas pašlaik notiek ar
viesnīcu „Berģi”.
Valsts policijas Garkalnes iecirknī attiecās komentēt situāciju ap hoteli un kasjauns. lv vienīgi noteica: „To jautājiet
bankai un Bensonam. Citu komentāru nav!”
Savukārt Garkalnes bibliotēkā kasjauns.lv uzzināja, ka vietējie iedzīvotāji īpaši neuztraucas par to, kas notiek ar
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pamesto viesnīcas ēku,. Tā esot septiņus kilometrus no pagasta centra, šosejas malā, vietā, kuru vietējie
iedzīvotāji neapmeklē. To var redzēt tikai garāmbraucēji pa Vidzemes šoseju. Pagasta bibliotēkā, kurā parasti
saplūst” visa neoficiālā informācija un baumas par apkārtnē notiekošo, „klačas par vienīcu „Berģi” nav dzirdētas”,

kasjauns.lv informēja bibliotekāre.

Hoteļa īpašnieki „izkūpējuši gaisā”
Savukārt Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā kasjauns. lv arī teica, ka neko nezinot par hoteli „Berģi”, jo tas
savulaik esot izstājies no asociācijas biedru vidus. Asociācijā pieļauj , ka viesnīca slēgta „finansiālu apsvērumu
dēļ”. Uzzināt kaut ko konkrētu asociācijai nav iespēju, jo tā nezina, kas ir viesnīcas īpašnieki.
Dažu gadu laikā hotelis „Berģi” vairākkārtīgi mainījis īpašniekus. Hoteli kādreizēja būvmateriālu tirdzniecības
namā atklāja 2003. gadā. Drīz vien būvmateriālu tirgotājs „MNL” viesnīcu pārdeva un tā nonāca kāda Jāņa
Kupļa īpašumā. Pēc tam viesnīca piederēja uzņēmējam Mārim Bensonam, kurš pārvaldīja arī līdzās esošo
Bensons auto” autoplaci. Pēc tam Bensons viesnīcu atkal esot pārdevis. Pašlaik ne pašvaldība, ne nozares

asociācija nezina, kas ir hoteļa „Berģi” īpašnieki un par tur notiekošo rausta plecus.
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