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KNAB lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret Ventspils domes
priekšsēdētāju
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - KNAB) izmeklētājs nosūtījis
Ģenerālprokuratūrai materiālus kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Ventspils pilsētas
domes priekšsēdētāju un Ventspils Brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu 2005.gada decembrī Ģenerālprokuratūras uzsāktajā
kriminālprocesā saistībā ar Ministru kabineta rīkojuma nepildīšanu, KNAB
izmeklētājs uzskata, ka savākti pietiekami pierādījumi, un ierosina pret aizdomās
turēto amatpersonu uzsākt kriminālvajāšanu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu
izmantošanu (Krimināllikuma 318.panta otrā daļa) un apzināti nepatiesa ziņojuma
sniegšanu (KL 298.panta pirmā daļa).[1]
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka, būdams valsts amatpersona, kas ieņem
atbildīgu amatu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Ventspils Brīvostas
pārvaldes valdes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli un ar
likumu "Par pašvaldībām" piešķirtās tiesības, t.i., rīkojies pretēji valsts interesēm,
apzināti un mērķtiecīgi nenodrošinot Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra
rīkojuma Nr.122 "Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"
izpildi, apzināti un nepamatoti novilcinājis tā izpildi, aizbildinoties ar daudziem
nepamatotiem formāliem iemesliem, kā arī izdodot 2005.gada 30.decembrī rīkojumu
"Par konkursa komisijas izveidošanu", piedaloties lēmuma pieņemšanā par konkursa
rīkošanu uz Ojāra Grinberga amatu un pieļaujot šāda konkursa atbalstīšanu,
neizmantojot likumā "Par pašvaldībām" pašvaldības priekšsēdētāja tiesības
neparakstīt domes lēmumu un nodot to atkārtotai izskatīšanai, ir ļaunprātīgi
izmantojis savas dienesta pilnvaras, kā rezultātā būtiski apdraudot valsts intereses
ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot fiziskās personas - Ojāra
Grinberga likumīgās intereses un tiesības, nodarot tam materiālu kaitējumu.
Kriminālprocesa ietvaros noziedzīga nodarījuma pazīmes konstatētas aizdomās
turētās amatpersonas darbībās, sniedzot 2005.gada 28.novembrī Ģenerālprokuratūrai
apzināti nepatiesu ziņojumu par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma mēģinājuma
izdarīšanu nolūkā panākt kriminālprocesa uzsākšanu pret Ventspils pilsētas domes
deputātu Ojāru Grinbergu un toreizējo ekonomikas ministru Krišjāni Kariņu.
[1] 318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta
stāvokli, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības
kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt
noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas
mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai
ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības
ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.
298.pants. Apzināti nepatiess ziņojums
(1) Par apzināti nepatiesu ziņojumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nolūkā
panākt krimināllietas ierosināšanu pret kādu personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

