Nr.

Apsūdzības fabula

Persona

Amatpersona/
privātpersona

Uzrādīta apsūdzība
Krimināllieta
pēc Krimināllikuma
nodota tiesai
pantiem

Iztiesātās
instances

Tiesas
spriedums
stājies spēkā

Pierādīta vaina pēc
Krimināllikuma
pantiem

Piespriestais sods

G.L.

A

KL320.2.

KL320.2.

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem, ar
daļēju mantas
konfiskāciju

A.T.

P

KL323.1.

KL323.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 7
mēnešiem

A.S.

P

KL323.1. un
KL20.2.

KL322.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu

P

KL323.1.

KL323.1.

Naudas sods 15
minimālo mēnešalgu
apmērā

P

KL323.1. un
KL20.2.

KL322.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu

Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes
G.U.
Ceļu policijas nodaļas priekšnieks,
izmantojot savu dienesta stāvokli, laikaposmā
no 2006.gada līdz 2007.gada janvārim
G.P.
vairākkārtēji pieņēma kukuļus par labvēlīga
lēmuma pieņemšanu administratīvo
1.
pārkāpumu lietās ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpēju interesēs. Pieci pārkāpēji nodevuši Ē.K.
kukuļus no 50 līdz 500 latiem ar citu personu
starpniecību, tai skaitā divi policijas
darbinieki, kuri arī piesavinājās daļu no
A.G.
tālākai nodošanai saņemtajiem kukuļiem.

18.12.2007

1,2,3

06.01.2011

Tiesvedības
ilgums (gados)

3,1

P

KL323.1.

KL323.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz
septiņiem mēnešiem

A

KL323.2. un
20.2., KL321.2.

KL322.2.,
KL321.2.

Naudas sods 20
minimālo mēnešalgu
apmērā

A.B.

P

KL323.2.

KL323.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz
septiņiem mēnešiem

E.Ž.

P

KL323.1.

KL323.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 7
mēnešiem

J.K.

A

KL323.2. un
20.2., KL321.2.

KL322.2.,
KL321.2.

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem

Divu Kultūras ministrijas kapitālsabiedrību
vadītāji, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta
stāvokli, izdarīja tīšas darbības mantkārīgā
nolūkā. 2009.gadā amatpersonas viena ar otru
savas kapitālsabiedrības vārdā pretlikumīgi
noslēdza analoģiskus līgumus par
pakalpojumu sniegšanu jautājumos, kuru
4.
risināšana ietilpst pašu amatpersonu
pienākumos. Pildot šādus līgumus, viena
kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem
pārskaitīja otras kapitālsabiedrības vadītājam
finanšu līdzekļus 2 000 latu apmērā, tādājādi
radot būtisku kaitējumu.

A

KL320.3.

R.S.

A

KL323.2.

R.Z.

P

KL323.1.

V.P.

A

13.07.2007

KL320.3.
25.05.2011

A.O.

P

KL322.2.

A.L.

A

KL318.2.

22.08.2011

O.R.

A

KL318.2.

1,2,3

Tiesas apstiprināta vienošanās

Ceļu satiksmes drošības direkcijas
pārraudzībā esošā tehniskās apskates
akreditētā uzņēmuma „Venttests” darbinieks,
būdams valsts amatpersona, ar starpnieka
3.
palīdzību no autovadītājiem vairākkārtīgi
pieņēma kukuļus 20 latu apmērā, lai
nepamatoti izsniegtu tehniskās apskates
uzlīmes.

I.P.

Tiesas apstiprināta vienošanās

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
tiesneses 2006.gadā pieņēmušas kukuļus no
kādas privātpersonas, kas tiesā iesniegusi
vairākus pieteikumus par izpildu raksta
izsniegšanu. Viena no tiesnesēm ir vairākkārt
2.
prettiesiski pieņēmusi materiālas vērtības un
mantiska rakstura labumus par labvēlīgu
lēmumu pieņemšanu - no kādas zvērinātas
tiesu izpildītājas un vēl vienas
privātpersonas.*

08.06.2011

KL320.3.

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem, ar
daļēju mantas
konfiskāciju

KL323.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 5 gadiem

KL323.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 3 gadiem

KL320.3.

Brīvibas atņemšana
nosacīti uz 3 gadiem
un 6 mēnešiem,
konfiscējot mantu

28.06.2011

3,9

0,1

KL322.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 3 gadiem

KL318.2.

Piespiedu darbs uz
100 stundām

20.09.2011

0,1

KL318.2.

Piespiedu darbs uz
100 stundām

J.Š.
Divas personas pēc iepriekšējas vienošanās
nodeva 500 latu kukuli Aizsardzības
ministrijas amatpersonai, lai saņemtu NBS un
5.
A.P.
izmeklētāja sarakstes dokumenta kopiju no
prokuratūras lietvedībā esošā kriminālprocesa
materiāliem saistībā ar kontrabandu.
V.O.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas
Centrālcietuma Drošības daļas inspektors
2010.gada martā pieņēma kukuli 150 latu
apmērā un, izmantojot savu dienesta stāvokli
6.
mantkārīgā nolūkā, kukuļdevēja interesēs
mēģināja neatļauti ienest un nodot
ieslodzījuma vietā ievietotajai personai
pienesumu, tai skaitā aizliegtus priekšmetus.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
divas amatpersonas piesavinājās viņu
materiālā atbildībā nodoto mantu kriminālprocesos izņemtos un arestētos
naudas līdzekļus 137 907 latu apmērā. Viena
no KNAB amatpersonām tīši neizpildīja
7. tiesas spriedumu un neieskaitīja depozītu
kontā naudas līdzekļus 45 000 latu apmērā.
Otra KNAB amatpersona, būdama atbildīgās
nodaļas vadītāja, aiz nolaidības neizdarīja
darbības, lai nodrošinātu kriminālprocesos
izņemto naudas līdzekļu uzskaites un
glabāšanas kontroli.

S.S.

J.I.

P

KL323.2.

P

KL323.2.

P

KL323.2. un
20.2.

A

A

KL320.2.,
KL309.4. un
15.4.

27.08.2010

1,2,3

1,2,3

27.09.2011

12.10.2011

KL179.3.,
KL296.

KL179.3.

I.V.

30.11.2007

26.09.2008

1,2,3

21.10.2011

KL323.2.

Attaisnota

KL323.1.

Naudas sods 25
minimālo mēnešalgu
apmērā

KL323.2. un
20.2.

Attaisnots

KL320.2.,
KL309.4. un
15.4.

Brīvības atņemšana
uz 2 gadiem,
atņemot uz 2 gadiem
tiesības ieņemt
amatus valsts
pārvaldē

KL179.3.,
KL296.

Brīvības atņemšana
uz 7 gadiem,
konfiscējot mantu,
naudas sods 10
minimālo mēnešalgu
apmērā

KL179.3.

Attaisnota

KL319.2.

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem

A

KL319.2.

3,8

1,1

3,1

N.O.

A

KL326.1.,
KL193.2. un
15.4., KL195.3.

01.11.2011

Tiesas apstiprināta vienošanās

AS "Rīgas Centrāltirgus" amatpersona,
izmantojot savu dienesta stāvokli mantkārīgā
nolūkā, vairāku gadu garumā veicināja un
piedalījās neatļautos mantiskos darījumos
starp RCT un vairākām kapitālsabiedrībām,
kuri tai ir aizliegti ar likumu. Veicinot un
neatļauti piedaloties mantiskos darījumos
starp RCT un vienu no šīm
8. kapitālsabiedrībām, amatpersona faktiski
nodrošināja ietekmi un kontroli tajā - būdama
patiesā labuma guvēja, noziedzīgi ieguva
finanšu līdzekļus 192 358 latu apmērā un
legalizēja tos. Amatpersona nodrošināja
komercsabiedrības ienākumu novirzīšanu
dividendēs, organizēja naudas līdzekļu
noņemšanu no kontiem skaidrā naudā un
nodošanu tai.

03.12.2011

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 5 gadiem
KL326.1.,
ar mantas
KL193.2. un
konfiskāciju, naudas
15.4., KL195.3.
sods 80 minimālo
mēnešalgu apmērā

0,1

A

KL318.2.,
KL179.2.

09.11.2011

Tiesas apstiprināta vienošanās

Vairāku gadu garumā Jēkabpils pašvaldības
kapitālsabiedrības amatpersona, ļaunprātīgi
izmantojot savu dienesta stāvokli, mantkārīgā
nolūkā izdarīja tīšas darbības, radot būtisku
kaitējumu juridisku un fizisku personu
tiesībam un interesēm - mantiskais zaudējums
9241 lats. Būdams vienīgais pašvaldības
kapitālsabiedrības valdes loceklis,
amatpersona tīši neveica parāda piedziņas
darbības attiecībā uz savu radinieku
nenomaksātajām apsaimniekošanas un
apkures maksām, lika saviem padotajiem
V.Ž.
9. darbiniekiem sastādīt apzināti nepatiesas
tāmes par neveiktiem un fiktīviem
remontdarbiem savu radinieku īpašumos un
viņiem dzēsis parādus. Ļaunprātīgi
izmantojot savu dienesta stāvokli mantkārīgā
nolūkā, amatpersona devusi rīkojumus sniegt
siltumenerģijas piegādātājiem nepatiesu
informāciju par radinieku un citu telpu
īpašnieku apkurināmo kvadratūru un
apmaksāt no pašvaldības kapitālsabiedrībai
piederošajiem finanšu līdzekļiem izdevumus
par siltumenerģijas patēriņu radiniekiem
piederošajos nekustamajos īpašumos.

13.12.2011

KL318.2.,
KL179.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 3 gadiem

0,1

Piedaloties izsolē par formas tērpu iegādi
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
vajadzībām un iesniedzot pieteikumu, kāda
komercuzņēmuma pārstāvis, izmantojot
ļaunprātīgi savas pilnvaras un viltotus
dokumentus mantkārīgā nolūkā, maldināja
Iekšlietu ministrijas amatpersonas un
apliecināja piedāvājuma dokumentos sniegto
ziņu patiesumu. Pārbaudot uzņēmuma
piedāvājuma dokumentus, tika konstatēts, ka
18 izsolei iesniegtie audumu testēšanas
pārskati ir viltoti. Savukārt par izsoles
10. komisijas priekšsēdētāju ieceltā Iekšlietu
ministrijas amatpersona neveica
nepieciešamās darbības, lai novērstu būtisku
kaitējumu. Lai gan izsoles komisijas
priekšsēdētājam kļuva zināms, ka uzņēmuma
iesniegtie auduma testēšanas pārskati ir
viltoti, tomēr Iekšlietu ministrijas
amatpersona neizdarīja pēc likuma un uzliktā
pienākuma nepieciešamās darbības, lai
novērstu kaitējumu pārvaldības kārtībai, ar
likumu aizsargātām personas tiesībām un
interesēm, tādējādi radot valstij būtisku
kaitējumu.

*)

J.K.

A

KL319.2.

KL275.2.

N.A.

01.03.2007

1,2,3

28.12.2011

KL319.2.

Attaisnots

KL275.2.

Naudas sods 30
minimālo mēnešalgu
apmērā

KL196.2.

Attaisnota

4,8

P

KL196.2.

2007.gadā pirmajā instancē kriminālprocess ir sadalīts, izdalot materiālus pret vienu privātpersonu, kas izsludināta meklēšanā, tiesvedība ir apturēta.
2010.gadā apelācijas instancē kriminālprocess ir sadalīts, izdalot materiālus pret vienu tiesnesi, turpinās tiesvedība.

