Tiesu nolēmumi, kuri stājušies spēkā 2010.gada I pusgadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajās krimināllietās

Nr.

Apsūdzības fabula

Kāda privātpersona 2009.gadā nolūkā piesavināties naudas
līdzekļus izkrāpa 500 latus, solot nodot naudu policijas
1. amatpersonai un nodrošināt labvēlīgu lēmumu pieņemšanu
Ekonomikas policijas lietvedībā esošos kriminālprocesos, lai
lēmumā ieinteresētā persona netiktu izsludināta meklēšanā.
VID Finanšu policijas izmeklētājs 2006.gadā ar starpnieka kādas pašvaldības deputāta - palīdzību pieprasīja kukuli 1500
latu apmērā no kāda uzņēmēja par kriminālprocesa
neuzsākšanu par iespējamu izvairīšanos no nodokļu
2.
nomaksas. Finanšu policijas izmeklētājs tika apsūdzēts arī par
valsts amatpersonas bezdarbību, neatceļot kādai personai
drošības līdzekli likumā noteiktajā kārtībā, un dokumentu
viltošanu kāda kriminālprocesa ietvaros.
Ceļu policijas amatpersona 2004.gadā vienojās ar personīgi
pazīstamu Narkoloģijas valsts aģentūras (NVA) nodaļas
vadītāju par alkohola mērījuma viltošanu pārbaudes protokolā
kādas personas interesēs, lai samazinātu iespējamo soda
apmēru. Saskaņā ar vienošanos lēmumā ieinteresētā persona
par šīm darbībām samaksās 50 latus. NVA nodaļas vadītāja
3.
deva norādījumus sev padotajiem darbiniekiem par
nepieciešamo alkohola koncentrācijas rādījuma ierakstu
pārbaudes protokolā un darbinieces, izpildot nodaļas vadītājas
norādījumus, ierakstīja nepatiesu alkohola koncentrācijas
mērījumi, tādējādi personas grupā un mantkārīgā nolūkā veica
viltošanu.

Personas
statuss

Uzrādītas
Pierādīta vaina
apsūdzības (pēc Tiesas spriedums
(pēc KL
KL pantiem)
pantiem)

Sods

A.D.

Privātpersona

KL 177.p.1.d

Rīgas rajona tiesas
spriedums Nr.K330138-10, stājies
spēkā 05.02.2010.

KL 177.p.1.d

Piespiedu darbs
200 stundas

J.L.

Valsts
amatpersona

KL 319.p.1.d,
320.p.3.d,
327.p.1.d

-

Attaisnota

A.A.

Valsts
amatpersona

KL 322.p.2.d un
15.p.4.d.

-

Attaisnota

H.K.

Valsts
amatpersona

KL 275.p.2.d un
20.p.4.d

KL 275.p.2.d un
20.p.4.d

Brīvības atņemšana
8 mēneši nosacīti

A.Č.

Valsts
amatpersona

KL 275.p.2.d un
20.p.4.d

KL 275.p.2.d un
20.p.4.d

Brīvības atņemšana
8 mēneši nosacīti

O.D.

Valsts
amatpersona

KL 275.p.2.d

KL 275.p.2.d

Brīvības atņemšana
9 mēneši nosacīti

A.Š.

Valsts
amatpersona

KL 275.p.2.d

KL 275.p.2.d

Brīvības atņemšana
9 mēneši nosacīti

Persona

Augstākās tiesas
Tiesu palātas
spriedums
Nr.PAK-58, stājies
spēkā 09.02.2010.

Rīgas pilsētas
Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
spriedums Nr.K300055/16, stājies
spēkā 11.02.2010.

Kāda privātpersona 2007.gadā uzkūdīja dot kukuli 20 000
latu apmērā VID amatpersonām par labvēlīga lēmuma
pieņemšanu nodokļu audita lietā, lai palīdzētu izvairīties no
nodokļa un naudas sodauzrēķina, kā arī organizēja un
atbalstīja kukuļa došanas mēģinājumu VID amatpersonām,
4.
taču šo noziedzīgo nodarījumu neizdevās pabeigt, jo pēc otrās
kukuļa daļas 10 000 latu apmērā pieņemšanas persona tika
aizturēta. Vienlaikus persona tika apsūdzēta arī par aizliegtu
narkotisko vielu iegādāšanos, pārvadāšanu un glabāšanu lielā
apmērā bez nolūka tās realizēt.
Valsts slimnīcas ārtsniecības centra vadītājs, ļaunprātīgi
izmantojot pacientu uzticēšanos, ar viltu izkrāpa līdzekļus
personīgām vajadzībām par valsts garantēto operāciju
veikšanu, apgalvojot, ka valsts slimokasei nav pašreiz līdzekļu
operācijas veikšanai, savukārt operācijas savlaicīgas
5. neveikšanas gadījumā personām var rasties sarežģījumi.
Kopumā pirmstiesas izmeklēšanā par laika periodu no 2000.
līdz 2002.gadam konstatētas vismaz 77 krāpšanas epizodes,
kurās valsts slimnīcas ārsts ar viltu izkrāpa no fiziskām un
juridiskajām personām naudas līdzekļus kopumā 41 800 latu
apmērā, ko izlietoja personīgajām vajadzībām.
Zvērināta tiesu izpildītāja, būdama valsts amatpersona,
2005.gadā atkārtoti mantkārīgā nolūkā pārsniedza likumos
paredzētās tiesības un pilnvaru robežas, ar savām
prettiesiskām darbībām nodarot liela apmēra zaudējumus
kādai komercsabiedrībai vismaz 81 000 latu apmērā.
6. Apsūdzība uzskatīja, ka tiesu izpildītāja arī ļaunprātīgi
izmantoja savu dienesta stāvokli, piedziņas summas
aprēķināšanas brīdī rīkojoties kādas konkrētas kompānijas
interesēs un nerespektējot citu personu likumīgās tiesības un
intereses, kā arī mantkārīgā nolūkā viltoja dokumentus, kurus
izmantoja, lai prettiesiski sev iegūtu naudas līdzekļus.

E.C.

Ā.A.

I.Č.

Privātpersona

Privātpersona

Valsts
amatpersona

KL 253.p.2.d.,
323.p.1.d. un
15.p.4.d un
20.p.2.,3.,4.d

Rīgas pilsētas
Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
spriedums Nr.K 30495/16, stājies spēkā
13.02.2010.

KL 253.p.2.d.,
323.p.1.d. un
15.p.4.d un
20.p.2.,3.,4.d

Brīvības atņemšana
5 gadi nosacīti,
naudas sods
25 minimālo
mēnešalgu apmērā

KL 177.p.3.d

Augstākās tiesas
Tiesu palātas
spriedums Nr.PAK–
194, stājies spēkā
03.03.2010.

KL 177.p.3.d

Naudas sods
150 minimālo
mēnešalgu apmērā,
mantas konfiskācija

KL 317.p.2.d,
318.p.2.d,
327.p.2.d

Rīgas pilsētas
Latgales
priekšpilsētas
spriedums Nr.K29106/08, stājies spēkā
22.03.2010.

-

Attaisnota

Kādas politiskās partijas grāmatvede 2005.gadā, iemaksājot
ziedojumus politiskās partijas bankas kontā, vairākkārtīgi
viltoja kases ieņēmumu un skaidrās naudas iemaksas orderus,
7.
kā arī veica darbības, kas izpaudās kā politiskās organizācijas
finansēšanas starpniecībā lielā apmērā, tādējādi pārkāpjot
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

VID Finanšu policijas izmeklētājs 2008.gadā, saņemot
informāciju par iespējamu kāda uzņēmuma izvairīšanos no
nodokļu
nomaksas,
informēja
uzņēmuma
valdes
priekšsēdētāju par konstatētajiem faktiem un pieprasīja kukuli
15 000 latu apmērā, lai netiktu veiktas pārbaudes par
8.
uzņēmuma darbību. Kukuļa pieņemšanā valsts amatpersona
iesaistīja četrus dažādus starpniekus, kuri darbojās
kukuļņēmēja interesēs un piesavinājās daļu no kukuļa kopumā
7 000 latu apmērā, savukārt valsts amatpersonai kā kukulis
tika nodoti 8 000 latu.

Valsts darba inspekcijas amatpersona 2009.gadā veica
pārbaudi kādas komercsabiedrības telpās, kur konstatēja
pārkāpumus darba aizsardzības jomā, un informēja, ka par
konstatētajiem
pārkāpumiem
var
tikt
piemērots
administratīvais sods vismaz 250 latu apmērā. Izmantojot
9.
savu dienesta stāvokli un nolūkā pieprasīt kukuli, valsts
amatpersona uzrakstīja uz papīra skaitli "150", liekot
uzņēmuma pārstāvim saprast, ka viņš vēlas saņemt kukuli.
Kukuļa saņemšanas brīdī Valsts darba inspekcijas darbinieks
tika aizturēts.

I.B.

Rīgas apgabaltiesas
KL 275.p.2.d, KL spriedums Nr.KA04Privātpersona
288-2.p.
0041-10/22, stājies
spēkā 07.04.2010.

KL 288.-2.p.

Piespiedu darbs
40 stundas

I.G.

Valsts
amatpersona

KL 320.p.2.d

KL 320.p.2.d

Brīvības atņemšana
3 gadi nosacīti,
mantas konfiskācija

O.D.

Privātpersona

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

Brīvības atņemšana
2 gadi nosacīti

A.Š.

Privātpersona

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

Brīvības atņemšana
2 gadi nosacīti

R.Z.

Privātpersona

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

Brīvības atņemšana
2 gadi nosacīti

A.U.

Privātpersona

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

KL 321.p.1.d,
322.p.1.d

Brīvības atņemšana
1 gads nosacīti

KL 320.p.3.d

Brīvības atņemšana
5 gadi nosacīti,
mantas konfiskācija,
tiesību atņemšana
ieņemt amatus valsts
pārvaldē uz
5 gadiem

J.P.

Valsts
amatpersona

KL 320.p.3.d

Rīgas pilsētas
Zemgales
priekšpilsētas
spriedums Nr.K310067-10, stājies
spēkā 08.06.2010.

Daugavpils tiesas
spriedums Nr.K120572/10, stājies
spēkā 24.07.2010.

