Tiesu nolēmumi, kuri stājušies spēkā 2012.gadā KNAB izmeklētajās krimināllietās
Apsūdzība

Pagasta padomes priekšsēdētāja, ļaunprātīgi
izmantojot savu dienesta stāvokli, 2009.gadā lēma
norakstīt pašvaldības rīcībā darba kārtībā esošos
septiņus portatīvos datorus, kā rezultātā tie nonāca
vispirms viņas rīcībā, bet pēc pēdējās pagasta
1. padomes sēdes (pirms vairāku rajona pagastu
pašvaldību apvienošanās jaunizveidotā novada
pašvaldībā) tie tika atdoti pa vienam katram
pagasta pašvaldības deputātam, tādējādi radot
mantisku kaitējumu pagasta padomei 3 365 latu
apmērā.
Informācija nav pieejama. Krimināllietas materiāli
2.
satur valsts noslēpumu.

Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas,
ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli,
laikaposmā no 2007.gada līdz 2009.gadam par
samaksu veikušas dažādas darbības uzņēmēju
interesēs saistībā ar noteiktu preču ievešanu un
laišanu apgrozībā Latvijā. Par nelikumīgo darbību
3. veikšanu amatpersonas pieņēma atlīdzību 5 600
latu apmērā. PVD amatpersonas piesavinājās
kukuli 150 latu apmērā, ko saņēma no kāda
uzņēmēja nodošanai citai amatpersonai. Viena no
PVD amatpersonām pieņēmusi kukuļus 500 latu
apmērā par darbību izdarīšanu kukuļdevēja
interesēs saistībā ar kravas kontroli.
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KL318.2.

Naudas sods 3
minimālo mēnešalgu
apmērā

0,1

KL318.2.

Piespiedu darbs uz
80 stundām

0,1

KL318.2.,
KL320.2.,
KL321.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 5
gadiem, atņemot
tiesības ieņemt
jebkādus amatus
valsts pārvaldē uz 5
gadiem

KL318.2.,
KL320.2. un
20.4., KL321.1.
KL177.1.1

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 3
gadiem, atņemot
tiesības ieņemt
jebkādus amatus
valsts pārvaldē uz 3
gadiem

KL323.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 3
gadiem, atņemot
tiesības ieņemt
jebkādus amatus
valsts pārvaldē uz 3
gadiem

I.J.

A

KL318.2.

01.12.2011

Tiesas apstiprināta vienošanās par vainas
atzīšanu un soda piemērošanu

Nr.
p.k.

03.01.2012

H.K.

A

KL318.2.

27.12.2011

1

31.01.2012

U.Z.

A.Z.

R.Š.

A

A

P

KL318.2.,
KL320.2.,
KL321.1.

KL318.2.,
KL320.2. un
20.4., KL321.1.
KL177.1.1

KL323.2.

05.08.2011

1

14.02.2012

0,5

J.P.

2005.gada decembrī Rīgas domes Satiksmes un
transporta lietu komitejas darbiniece pamudināja
kādu personu dot kukuli Rīgas domes Īpašuma
departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes
amatpersonai, kura, izmantojot savu dienesta
D.M.
stāvokli, pieprasīja un ar starpnieku pieņēma kukuli
12 600 latu apmērā, lai nodrošinātu kāda
4. nekustamā īpašuma privatizāciju. RD darbiniece
laikaposmā no 2004.gada līdz 2005.gadam par
atlīdzību sev, bez pašvaldības nodevas samaksas,
nelikumīgi izsniedza sešām personām lietošanai
viedkartes iebraukšanai Vecrīgā, tādējādi
iedzīvošanās nolūkā piesavinājās un izšķērdēja
A.K.
pašvaldībai piederošo mantu, par kuru pašvaldība
varētu saņemt nodevas 26 000 latu apmērā.

Privātpersona, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos
un viltu, maldināja Nodarbinātības valsts aģentūras
inspektori par savu darbnespēju, iesniedzot
5. nelikumīgas darbnespējas lapas. Saņemot
nelikumīgi bezdarbnieka statusu, persona
nelikumīgi ieguva arī bezdarbnieka pabalstu 941
lata apmērā.

A

A

KL320.2.

KL321.1.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 2 gadiem

KL323.1., 20.4.
un 15.4.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu
un 3 mēnešiem

KL179.3.

Attaisnota

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu

KL323.1. un
20.2., KL179.3.
12.03.2007

1,2,3

16.02.2012

A

KL322.1.

KL322.1. un 15.4.

A.M.

P

KL323.1.

Brīvības atņemšana
KL323.1. un 15.4. nosacīti uz 1 gadu
un 6 mēnešiem

S.L.

P

KL177.1.

11.01.2011

1

30.03.2012

KL177.1.

Piespiedu darbs uz
120 stundām

4,9

1,2

Persona uzkūdījusi kādu citu personu ar starpnieka
palīdzību dot kukuli Rīgas domes amatpersonai, lai
tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu
7.
darbības kukuļdevēja interesēs. Pēc kukuļa 2 200
latu apmērā saņemšanas nodošanai valsts
amatpersonai, persona to piesavinājās.

2010.gada vasarā privātpersona organizējusi
kukuļošanu, lai Autotransporta inspekcijas
inspektors, pārbaudes laikā uz ceļa pildot savus
pienākumus, nefiksētu kādam autovadītājam
pārkāpumu un nesastādītu viņam administratīvā
pārkāpuma protokolu. Kukuļņemšanas organizators
8.
vienojies ar ATI amatpersonu par kukuļa summu
100 lati, bet no autovadītāja pieprasījis nodošanai
ATI amatpersonai 150 latus. Privātpersona
nodevusi kukuli ATI inspektoram, piesavinoties
daļu no nodošanai valsts amatpersonai paredzētā
kukuļa.

J.R.

A

KL320.3.

KL320.3.

31.01.2008

1,2,3

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem,
konfiscējot mantu

03.04.2012

4,2

A

KL320.3.

KL320.3.

Brīvības atņemšana
uz 3 gadiem,
konfiscējot mantu

E.D.

P

KL321.1.,
KL323.1. un
20.3.

KL321.1.,
KL323.1. un
20.3.

Brīvības atņemšana
uz 1 gadu

J.A.

P

KL320.2. un
20.2., KL321.1.

A.G.

K.M.

A

KL320.2.

19.12.2007

1,2,3

04.06.2012

Tiesas apstiprināta vienošanās par vainas atzīšanu
un soda piemērošanu

Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienības
inspektori, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta
stāvokli, vienojās par kukuļa pieprasīšanu un
mantkārīgā nolūkā pieprasīja kukuli no kāda par
6. ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu apstādināta
transportlīdzekļa vadītāja, apsolot pēc naudas
saņemšanas nesastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu. Pēc 40 euro, 20 ASV dolāru un 20 latu
saņemšanas, amatpersonas pieprasīja vēl 100 latus,
kopumā pieņemot kukuli 178,33 latu apmērā.

22.06.2012

4,5

Brīvības atņemšana
KL320.2. un
nosacīti uz 2 gadiem
20.2., KL321.1.
un 6 mēnešiem

30.06.2012

0,1

KL320.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu
un 8 mēnešiem

Lai nodrošinātu objekta sagatavošanu privatizācijai
un tās uzsākšanu, 2008.gadā Rīgas pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
9. amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, no
kādas personas pretlikumīgi pieprasīja atlīdzību
1500 eiro un pieņēma daļu no pieprasītās naudas kukuli 500 latu apmērā.

O.M.

A

KL320.2.

09.06.2010

1,2,3,2

02.11.2012

KL320.2.

Brīvības atņemšana
nosacīti uz 1 gadu
un 6 mēnešiem

2,4

2012.gada pirmajā pusgadā, pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesu un apsūdzētajiem atzīstot savu vainu, trīs KNAB izmeklētajās
krimināllietās prokurori sastādījuši priekšrakstu par sodu sešām personām un tām noteikuši sodu:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Drošības daļas
vecākais inspektors piedāvāja un nodeva kukuli
Jelgavas cietuma amatpersonai, lai tā cietuma
1. administratīvās komisijas sēdē atbalstītu lēmumu
un nobalsotu par kāda notiesātā atbrīvošanu pirms
termiņa. Kukuļdevējs bija kāda privātpersona, kas
darbojas notiesātā interesēs.
Saistībā ar lokomotīvju atbilstību tehniskajām un
drošības prasībām Valsts dzelzceļa tehniskās
inspekcijas vecākais inspektors ar starpnieku
2. pieprasīja un pieņēma kukuli no kāda
komercuzņēmuma pārstāvja, lai nodrošinātu šim
uzņēmumam labvēlīgu lēmumu bez nepieciešamo
remontdarbu veikšanas pilnā apjomā.
Divi Rīgas pašvaldības namu apsaimniekošanas
uzņēmuma darbinieki prettiesiski pieprasīja un
3.
pieņēma naudu, lai nepamatoti tiktu dzēsta daļa no
dzīvokļa parāda.

A.I.

Amatpersona

KL323.1. un
20.4., KL219.2.

Naudas sods 10 minimālo
mēnešalgu apmērā un
piespiedu darbs uz 140
stundām

M.H.

Privātpersona

KL323.1.

Piespiedu darbs uz 140
stundām

I.Š.

Amatpersona

KL320.1.

Naudas sods 15 minimālo
mēnešalgu apmērā un
aizliegums uz 1 gadu ieņemt
amatus valsts un pašvaldības
iestādēs

V.T.

Privātpersona

KL322.1.

Naudas sods 10 minimālo
mēnešalgu apmērā

Z.Z.

Pašvaldības iestādes darbinieks, kurš nav valsts amatpersona

KL326.2 2.

Naudas sods 5 minimālo
mēnešalgu apmērā

K.G.

Pašvaldības iestādes darbinieks, kurš nav valsts amatpersona

KL326.2 2.

Naudas sods 5 minimālo
mēnešalgu apmērā

