Apkopojums par krimināllietu izskatīšanas gaitu KNAB izmeklētajās krimināllietās, kuras prokuratūra nodevusi tiesai līdz 2010.gadam un kurās nav stājušies spēkā tiesu galīgie nolēmumi
VIRZĪBA uz 11.07.2012
Nr.

Apsūdzības fabula

Kriminālprocesa
Personu
ierosināšana
skaits
KNAB

Krimināllieta
nosūtīta
kriminālvajāšanai

Krimināllieta
nodota tiesai

Datums

Lēmuma būtība

Tiesvedības ilgums
(kalendārās dienas)

Pirmstiesas
izmeklēšana
(kalendārās dienas)

Izmeklēšanas ilgums
Tiesvedības un pirmstiesas
Izmeklēšanas ilgums
prokuratūrā (kalendārās
izmeklēšanas īpatsvars (%)
Birojā (kalendārās
dienas) no krimināllietas
kopējā tiesvedības un
dienas) līdz krimināllietas
nosūtīšanas
pirmstiesas izmeklēšanas
nosūtīšanai
kriminālvajāšanai līdz tās
periodā
kriminālvajāšanai
nodošanai tiesai

2006.gadā tiesai nodotās KNAB izmeklētās krimināllietas

1.

Divi Rīgas pilsētas Galvenās policijas
pārvaldes darbinieki - Ekonomikas
policijas biroja nodaļas priekšnieks un
Administratīvās pārvaldes galvenais
speciālists, kā arī zvērināts advokāts
apsūdzēti par dažādiem noziedzīgiem
nodarījumiem saistībā ar kukuļa 19 500
latu apmērā pieprasīšanu no kādas
komercsabiedrības, lai nodrošinātu tai
tiesības netraucēti rīkoties ar bankā
"iesaldētiem" (bloķētiem) finanšu
līdzekļiem 64 000 latu apmērā.

3

30.12.2005

20.03.2006

26.05.2006

11.02.2013

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

2 453

147

94% / 6%

80

67

2.

Par Daugavpils pašvaldības uzņēmuma
Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības izpilddirektora
iespējamajām prettiesiskām darbībām.

1

27.03.2006

22.09.2006

25.10.2006

26.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

2 163

212

91% / 9%

179

33

3.

IzM valsts sekretāra prettiesisko rīcību
noslēdzot nomas līgumus.

2

05.07.2005

17.03.2006

14.02.2007

10.10.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

2 065

589

78% / 22%

255

334

4.

Par 50 000 latu kukuļa piedāvāšanu un tā
daļas nodošanu KNAB amatpersonai
apsūdzēts uzņēmējs par kukuļdošanu un
kāda privātpersona par starpniecību
kukuļošanā.

2

25.01.2006

03.03.2006

17.04.2007

21.08.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

1 953

447

81% / 19%

37

410

5.

Divi uzņēmēji apsūdzēti par Daugavpils
pilsētas domes izpilddirektora
kukuļošanu, lai, viņš, izmantojot savu
dienesta stāvokli, panāktu uzņēmēju
pārvaldīto vai ieteikto uzņēmumu uzvaru
divu pašvaldības uzņēmumu
organizētajos iepirkumos.

2

28.02.2005

04.10.2006

26.04.2007

08.06.2012

Iesniegta sūdzība
apelācijas instancē

1 870

787

70% / 30%

583

204

6.

2003.gadā KNAB ierosināja krimināllietu
saistībā ar digitālās televīzijas ieviešanas
procesu Latvijā. Izmeklēšanā noskaidrots,
ka valsts amatpersonas, noslēdzot
līgumus, izdarījušas tīšas darbības, kas
acīmredzami pārsniedz tām piešķirto
tiesību un pilnvaru robežas. Savukārt
citas valsts amatpersonas pieļāvušas
bezdarbību.

20

01.09.2003

08.12.2003

01.10.2007

11.07.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

1 745

1 491

54% / 46%

98

1393

7.

Apsūdzētas trīs personas saistībā ar
kukuļošanu Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras (VTUA) Daugavpils
reģionālajā nodaļā - Militārās izlūkošanas
un drošības dienesta (MIDD) darbinieks
ar sava kolēģa starpniecību nodevis kukuli
60 latu apmērā VTUA Daugavpils
reģionālās nodaļas vecākajam
inspektoram par pretlikumīgu
traktortehnikas vadītāja apliecības
saņemšanu.

3

12.04.2006

07.09.2006

08.10.2007

13.06.2012

Spriedums apelācijas
instancē, nav spēkā

1 710

544

76% / 24%

148

396

8.

Par naudas pretlikumīgu pieņemšanu un
lietvedības izbeigšanu administratīvajās
lietās par ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpšanu.

5

18.01.2007

24.08.2007

18.12.2007

03.04.2013

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

1 933

334

85% / 15%

218

116

2007.gadā tiesai nodotās KNAB izmeklētās krimināllietas

9.

Informācija nav pieejama. Krimināllietas
materiāli satur valsts noslēpumu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2008.gadā tiesai nodotās KNAB izmeklētās krimināllietas
Par AM AĪVA direktora iespējams
10.
prettiesisku rīcību.

2

14.01.2007

19.12.2007

11.07.2008

26.06.2012

Iesniegta sūdzība
kasācijas instancē

1 446

544

73% / 27%

339

205

Viena privātpersona vairākkārtīgi
mudinājusi kādu vīrieti ar starpnieka
palīdzību dot kukuli 5 000 latu apmērā
Rīgas rajona policijas pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja inspektoram, lai
viņš nodrošinātu kriminālprocesa
11.
izbeigšanu kukuļdevēja interesēs.
Pēc 5 000 latu kukuļa saņemšanas
nodošanai amatpersonai privātpersonas
daļu no tā – 1 000 latu nodeva
kriminālpolicijas inspektoram, bet pārējo
piesavinājās.

3

28.08.2007

28.04.2008

14.08.2008

04.11.2011

Tiesvedība apturēta,
izsludināta vienas
apsūdzētās personas
meklēšana

1 177

352

77% / 23%

244

108

Transportlīdzekļa vadītājs apsūdzēts par
krāpšanu un par Valsts policijas Rīgas
rajona Policijas pārvaldes Kārtības
policijas biroja Ceļu policijas darbinieku
12. uzkūdīšanu ļaunprātīgi izmantot dienesta
stāvokli, sastādot ceļu satiksmes
negadījuma vietas apskates protokolu un
norādot tajā nepatiesas ziņas par jau
iepriekš notikušu negadījumu.

1

14.03.2007

06.05.2008

28.10.2008

01.10.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

1 434

594

71% / 29%

419

175

8

06.02.2006

17.04.2008

03.11.2008

02.10.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

1 429

1 001

59% / 41%

801

200

13.

Vangažu pilsētas domes amatpersonu
iespējamām pretlikumīgām darbībām, kas
saistītas ar nelietderīgu pašvaldības
līdzekļu izmantošanu tūrisma braucienam.

2009.gadā tiesai nodotās KNAB izmeklētās krimināllietas
2008.gada 14.februārī KNAB uzsāka
kriminālprocesu saistībā ar vairākiem
kukuļdošanas gadījumiem Rīgas domē.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka laika
posmā no 2005. līdz 2008. gada
februārim divas Rīgas domes
14. amatpersonas, izmantojot trešo RD
amatpersonu kā starpnieku, no vairākiem
nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem,
iespējams, pieprasīja naudu – kukuļus par
labvēlīgu lēmuma pieņemšanu saistībā ar
plānotajām būvniecības iecerēm Rīgas
pilsētā.

6

14.02.2008

15.10.2008

08.05.2009

16.10.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

1 257

449

74% / 26%

244

205

15.

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
amatpersona deva kukuli 800 latu apmērā
kādai privātpersonai nodošanai ceļu
policistam.

3

07.11.2008

19.03.2009

11.06.2009

14.02.2013

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

1 344

216

86% / 14%

132

84

16.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona
apsūdzēta saistībā ar nepatiesu ziņu
norādīšanu valsts amatpersonas
deklarācijā par ienākumiem lielā apmērā.

1

02.02.2007

06.11.2008

19.06.2009

19.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

1 188

868

58% / 42%

643

225

2

17.10.2008

24.03.2009

13.07.2009

25.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

1 170

269

81% / 19%

158

111

2

29.02.2008

02.02.2009

30.07.2009

22.05.2012

Spriedums apelācijas
instancē, nav spēkā

1 027

517

67% / 33%

339

178

Kukuļa 25000 latu pieprasīšana un 15000
latu pieņemšana par krimināllietas
17. izbeigšanu no Igaunijas pilsoņa, ko
izdarīja kāda Jūrmalas prokurore
izmantojot starpnieku.
Baložu pilsētas domes sēdes protokola
18.
viltošana.

Ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta
stāvokli, FP izmeklētājs par savu tiešo
dienesta pienākumu veikšanu no
19.
uzņēmuma amatpersonas apzināti
prettiesiski pieprasīja materiālu labumu 5
000 eiro apmērā.

2

17.10.2008

01.06.2009

21.08.2009

24.05.2012

Iesniegta sūdzība
kasācijas instancē

Zemgales tiesu apgabala prokuratūras
prokurore vienā gadījumā piesavinājusies
kukuli 700 latu apmērā, bet otrā
pieņēmusi kukuli 1 000 latu apmērā.

1

20.11.2008

16.06.2009

06.11.2009

13.09.2011

Tiesvedība apturēta
apsūdzētās slimības dēļ

20.

1 007

308

77% / 23%

227

81

676

351

66% / 34%

208

143

2010.gadā tiesai nodotās KNAB izmeklētās krimināllietas
Rīgas domes Labklājības departamenta
amatpersona apsūdzēta par regulārām
kukuļņemšanas darbībām iepirkumu
procedūrās. Četros gadījumos RD
amatpersona, būdama iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, izmantojot tai
pieejamo informāciju un savas labās
zināšanas par prasībām publiskā
iepirkuma organizēšanā, apmaiņā pret
21.
kukuļiem apzināti veikusi tīšas darbības,
lai veicinātu atsevišķu komersantu uzvaru
konkrētās iepirkumu procedūrās.
Krimināllietā apsūdzēta arī kāda
privātpersona par vairākkārtēju
starpniecību kukuļošanā un četras
privātpersonas par kukuļošanu, kas
notikusi laika periodā no 2007.gada līdz
2008.gada 4.martam.

6

04.03.2008

22.01.2009

08.03.2010

25.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

932

734

56% / 44%

324

410

2

13.11.2008

07.05.2009

09.06.2010

10.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

824

573

59% / 41%

175

398

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas (RDzMPK)
amatpersona apsūdzēta par 1 500 eiro
23. kukuļa pieprasīšanu, piedāvājot par
atlīdzību nodrošināt nepieciešamo
dokumentu sagatavošanu dzīvojamās
mājas privatizācijai.

1

25.06.2009

07.05.2010

09.06.2010

02.11.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

877

349

72% / 28%

316

33

Par kukuļa 5 000 latu piedāvājumu un
nodošanu Jūrmalas domes deputātei par
24. labvēlīga rezultāta nodrošināšanu
balsojumā par Jūrmalas mēra atbrīvošanu
no amata.

2

18.05.2010

29.06.2010

09.07.2010

06.11.2012

Nozīmēta tiesas sēde
pirmajā instancē

851

52

94% / 6%

42

10

Par kāda novada pašvaldības policijas
25. priekšnieka kukuļņemšanu par
administratīvo sodu atcelšanu.

1

03.02.2010

07.06.2010

11.08.2010

24.09.2012

Nozīmēta tiesas sēde
apelācijas instancē

775

189

80% / 20%

124

65

VID FPP izmeklētāji, ļaunprātīgi
izmantojot savu dienesta stāvokli snieguši
atbalstu noziedzīgām darbībām, lai
22. persona varētu iegūt skaidru naudu no
finanšu līdzekļu apgrozījuma
uzņēmumos, nemaksājot par to nodokļus.

