
L Ē M U M S 

par iesnieguma noraidīšanu daļā. 

 

Rīga         2022.gada 19.aprīlī 

 

 

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās 

noziedzības apkarošanas pārvaldes (turpmāk VP GKrPP ONAP) 2.nodaļas 

priekšnieka vietniece K.Nicmane izskatījusi I.Borisova juridiskās palīdzības 

sniedzēja zv.advokāta A.Rasas iesniegumu kriminālprocesā Nr.11815000222, 

 

k o n s t a t ē j a :  

 

VP GKrPP ONAP 2.nodaļas lietvedībā atrodas kriminālprocess 

Nr.11815000222, kas uzsākts 2022.gada 03.februārī pēc Krimināllikuma 

(turpmāk KL) 195.panta trešās daļas  par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai 

citas mantas legalizēšanu lielā apmērā. 

2022.gada 25.februārī saņemts kriminālprocesā Nr.11815000222 aizskartā 

mantas īpašnieka I.Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zv.advokāta A. Rasas 

iesniegums ar pielikumiem. 

Procesa virzītāja I.Gorska  2022.gada 28.februāri sniedza atbildi, par to, ka 

iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.  

2022.gada 12. aprīlī LR Organizētās noziedzības un citu nozaru 

specializētās prokuratūras  prokurors U.Cinkmanis pieņēma lēmumu par lēmuma 

par iesnieguma izskatīšanu atcelšanu un uzdošanu atkārtoti izskatīt 2022.gada 

18.februāra aizskartā mantas īpašnieka I.Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja 

zv.advokāta A. Rasas iesniegumu ar tajā izteiktajiem lūgumiem. 

2022.gada 25.februāra aizskartā mantas īpašnieka I.Borisova juridiskās 

palīdzības sniedzēja zv.advokāta A. Rasas iesniegumā ir lūgts sniegt informāciju 

par aresta uzlikšanas mantai iemesliem; sniegt skaidrojumu par aizskartās mantas 

īpašnieka atstāšanu bez jebkādiem iztikas līdzekļiem; nekavējoties atbrīvot no 

aresta naudas līdzekļus, kas nepieciešami ikdienas izdevumu segšanai; izsniegt 

lēmuma par aresta uzlikšanu mantai kopiju; kā arī norāda korespondences adresi. 

Izskatot  kriminālprocesa Nr.11815000222 materiālus konstatējams, ka 

2022.gada 09.februārī procesa virzītāja I.Gorska pieņēma lēmumus par aresta 

uzlikšanu I.Borisova AS SEB Banka kontos esošajiem naudas līdzekļiem un 

I.Borisovam reģistrētajam transportlīdzeklim Porsche Cayenne S v.n.z. KI8844.  

 Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.p.9.d. prasībām lēmumu kopijas  

par aresta uzlikšanu mantai 2022.gada 11.februārī tika nosūtītas I.Borisovam uz 

viņa deklarēto dzīvesvietu, līdz ar ko nav pamata atkārtoti  nosūtīt lēmumu kopijas 

ne juridiskās palīdzības sniedzējam zv.advokātam A.Rasam, ne I.Borisovam. 

 Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.panta astoto daļu nav atļauts uzlikt 

arestu pirmās nepieciešamības priekšmetiem, ko lieto persona, kuras mantai tiek 

uzlikts arests, tās ģimenes locekļi un viņu apgādībā esošas personas. 

Kriminālprocesa likuma 361.panta astotajā daļā noteiktais aizliegums neattiecas 

uz noziedzīgi iegūtu mantu vai citu ar noziedzīgo nodarījumu saistītu mantu.  



Tā kā arests I.Borisova mantai uzlikts kā iespējami noziedzīgi iegūtai,  

Kriminālprocesa likuma 361.panta astotās daļa prasības neattiecās uz I.Borisova 

arestēto mantu. 

Aizskartā mantas īpašnieka I.Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja  

zv.advokata A.Rasas lūgumi - nekavējoties atbrīvot no aresta naudas līdzekļus, kas 

nepieciešami ikdienas izdevumu segšanai un izsniegt lēmuma par aresta uzlikšanu 

mantai kopiju, ir noraidāmi. 

Ņemot vērā augstāk minēto, vadoties no Kriminālprocesa likuma 27.pantu, 

29.pantu, 318.pantu, 333¹.pantu, 334.pantu, 335.pantu, 339.pantu, 320.pantu,  

 

 

n o l ē m a : 

 

1. Noraidīt I.Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja A.Rasas iesniegumu daļā 

atbrīvot no aresta naudas līdzekļus, kas nepieciešami ikdienas izdevumu segšanai 

un izsniegt lēmuma par aresta uzlikšanu mantai kopiju. 

2. Par pieņemto lēmumu paziņot iesniedzējam, nosūtot lēmuma kopiju. 

3. Pieņemtā lēmuma kopiju nosūtīt Organizētās noziedzības un citu nozaru 

specializētajai prokuratūras kriminālprocesu uzraugošajam prokuroram. 

 

 

 
Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no kopijas saņemšanas dienas, iesniedzot 

sūdzību Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā, Rīgā, Kalpaka 

bulvārī 6. 

 

 

 

VP GKrPP Organizētās noziedzības 

apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas 

priekšnieka vietniece       K.Nicmane 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


