KNAB sniedz plašāku informāciju par pēdējo dienu aktuālāko kriminālprocesu
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) apjomīga analītiskā, operatīvā un izmeklēšanas darba rezultātā, tai skaitā
sadarbojoties ar ārvalstu un nacionālā līmeņa partnerdienestiem, ilgstoši veica informācijas iegūšanu un pierādījumu fiksēšanu. Šis
ilgstošais un apjomīgais darbs rezultējās ar kriminālprocesa uzsākšanu šī gada novembrī saistībā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas
satiksme” iepirkumiem.
KNAB un ārvalstu partnerdienestu sadarbība saistībā ar izmeklējamajiem faktiem tika uzsākta nedaudz vairāk kā pirms gada. KNAB
informēja CBA un citus partnerdienestus par konkrētu personu, iespējams, noziedzīgu rīcību. Dienesti uzsāka kopīgas saskaņotas
darbības faktu pārbaudei. Pamatojoties uz biroja sniegto informāciju, CBA uzsāka savu kriminālprocesu. Vienlaicīgi, cieši
saskaņojot savas darbības ar KNAB, izmeklēšanu savā kriminālprocesā veica arī CBA. Vēlamies uzsvērt, ka Polijas partnerdienesta
CBA vakar publicētā informācija par kukuli EUR 800 000 apmērā ir provizorisks aprēķins, kuru Polijas kolēģi līdz šim ir
konstatējuši. Šajā aspektā izmeklēšana tiek turpināta un summas var atšķirties palielinājuma virzienā.
Savukārt KNAB, balstoties uz savā rīcībā esošu informāciju, šā gada novembrī uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma
320.panta (Kukuļņemšana) trešās daļas, 323.panta (Kukuļdošana) trešās daļas un 195.panta (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana) trešās daļas.
Kriminālprocess uzsākts par to, ka Čehijas un Polijas uzņēmumu pārstāvji, vienojoties ar Rīgas domes un Rīgas pilsētas pašvaldības
SIA atbildīgajām amatpersonām un ar SIA saistītā uzņēmuma pārstāvjiem, noziedzīgo darbību īstenošanai piesaistot fizisku
personu un ar viņu saistītas personas, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodrošina finanšu plūsmu,
piesaistot gan reāli darbojošos, gan arī fiktīvus uzņēmumus, nodrošināja kukuļu maksāšanu Rīgas domes un SIA atbildīgām

amatpersonām saistībā ar trīs iepirkumiem un ar šiem iepirkumiem noslēgtajiem līgumiem:
par SIA 2016.gada iepirkumu un ar šo iepirkumu noslēgto līgumu par zemās grīdas tramvaju piegādi (līguma kopējā summa
EUR 62 597 477);
par SIA 2013.gadā izsludināto iepirkuma konkursu un ar šo iepirkumu noslēgto līgumu par trolejbusu piegādi (līguma kopējā
summa EUR 131 646 135);
par SIA 2013.gadā izsludināto iepirkuma konkursu un ar šo iepirkumu noslēgto līgumu par autobusu piegādi (līguma kopējā
summa EUR 75 808 297).
KNAB un CBA saskaņoto darbību rezultātā 11.decembrī tika realizēta izmeklēšanas aktīvā fāze, veicot neatliekamās procesuālās
darbības gan Latvijā, gan Polijā.
KNAB kriminālprocesa ietvaros veica apjomīgas sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas darbības: veiktas vairāk nekā 30
kratīšanas, aizturētas sešas personas, no kurām piecām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Vienai personai piemērots ar
brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
KNAB uzsāktajā kriminālprocesā kukuļu summas veido procenti no kopējās noslēgtā līguma summas. Darbs, lai precizētu kukuļa
summas KNAB kriminālprocesā, turpinās.
Atkārtoti uzsveram, ka krimināllieta ir ļoti apjomīga, birojam ir vēl ļoti daudz paveicamā darba, jo izmeklēšana ir tikai sākuma fāzē.

KNAB, turpinot sadarboties gan ar nacionālā, gan starptautiskā līmeņa dienestiem, veiks nepieciešamās izmeklēšanas darbības,
vienlaikus strādājot, lai noskaidrotu arī citas iespējamās personas, kas iesaistītas noziedzīgā nodarījuma veikšanā.
Ņemot vērā augstāk minēto, vēl detalizētāku informāciju par konkrēto kriminālprocesu KNAB sabiedrībai sniegs, tiklīdz tas
netraucēs izmeklēšanas interesēm.
KNAB saka lielu paldies CBA un Latvijas tiesībsargājošām un drošības iestādēm, kas sniedza visu nepieciešamo atbalstu.
KNAB priekšnieka J.Straumes komentārs: “Birojs pēdējā gada laikā ir atguvis spēkus. Biroja amatpersonas ikdienā pašaizliedzīgi
veic izmeklēšanas un operatīvās darbības cīņā ar korupciju, iestājoties par tiesiskumu, demokrātijas vērtībām un sabiedrības
interesēm. Uz spēles ir Latvijas nākotne. Stājoties pie amata pienākumu pildīšanas, es aicināju koruptīvās attiecībās iesaistītos
ieskatīties sevī, mēģināt atrast sirdsapziņas paliekas un sākt domāt par valsts nākotni. Es atkārtoti aicinu to darīt! Ja nesanāk,
mums nāksies palīdzēt! Ceru, ka arī nākošā valdība turpinās atbalstīt un stiprināt KNAB spējas.”

Norādām, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.Vēršam
uzmanību, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību un atgādinām, ka nevainīguma prezumpciju
piemēro visos kriminālprocesa posmos, t.i., sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās
vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.
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