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Versija: Bunku nogalināja, lai nemaksātu. DZIĻI SIMBOLISKI. Ienaidnieku sūtītās lodes 

Mārtiņu Bunku ķēra Aizsaules ielā līdzās 1. Meža kapiem. 

 
Uzbrukuma operācija bijusi rūpīgi plānota. Noskaidrots maršruts, pa kuru viņš pārvietojies, sarūpēti ieroči, 
transports, veikta upura novērošana. Policija atzīst, nav šaubu, ka šī ir pasūtījuma slepkavība. 

  

Maksātnespējas administrators fantastisko ienākumu dēļ ir ļoti pieprasīta profesija, taču miljoniem, ko 
iespējams iegūt no uzņēmumu un banku iznīcināšanas, mēdz būt smagas blaknes – neskaitāmu ienaidnieku, 
cietuma vai lodes veidolā. Bunku tā ķēra dziļi simboliski – Aizsaules ielā 1, līdzās 1. Meža kapiem. 

 

Slepkavības rekonstrukcija 

 

Saliekot Kriminālpolicijas priekšnieka Andreja Grišina sniegto informāciju kopā ar aculiecinieku stāstīto, 
noziegumu iespējams rekonstruēt šādi. 

 

Slepkavība notika pulksten 8.40 no rīta. Dažus simtus metru no Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas ēkas. 
Tas gan ir otršķirīgi, taču apliecina tādu noziedznieku visatļautību, kas raksturīga organizētajai noziedzībai 
dienvidos. Mārtiņš Bunkus sniegbaltā Range Rover automašīnā brauca Brāļu kapu virzienā, un vietā, kur 
beidzas puķu tirgotāju būdas, pret viņu tika atklāta uguns no kravas busiņa ar tentu. Klasiska darba mašīna 
ar vietu sešiem cilvēkiem un pārsegtu kasti kravai. Konkrēto modifikāciju iecienījuši teroristi visā pasaulē, 
jo tā ļauj ērti pārvietot un lietot automātiskos ieročus. Iespējams, noziedznieki gaidīja parādāmies pasūtīto 
maksātnespējas administratoru vai apdzina. Viens pie stūres, un vēl vismaz otrs, kas bija kravas kastē, un tad 
sāka kārtām šaut. To, ka uz upuri tika raidītas daudzas lodes, Neatkarīgajai apstiprināja puķu tante, kas 
galdiņu rindā bija pēdējā. Tieši uzbrukuma brīdi viņa neredzēja, jo bija aizgriezusies, taču šāvieni skanēja 
kārtām – kā ar triecienšauteni filmās. Palielinot notikuma vietas fotoattēlus, mašīnas priekšējā stiklā redzami 
daudz tumši punkti. Visticamāk, tās ir lodes, un tālāk tās urbušās upurī un krēslos. Mašīna nobrauca no ceļa, 
ietriecās ceļazīmē un kapu nožogojumā, nolaužot riteni. Tā kā drošības spilvens ir atvēries, tas nozīmē, ka 
braucējs bija piesprādzējies – viņš, būdams jau ievainots, atsprādzējās, atvēra durvis, nogāzās ar seju zemē 
un tur arī palika noasiņojam. Tikmēr busiņš jau bija prom. Drīz vien to uzgāja sadedzinātu aiz Brāļu kapiem. 
Un visi gali ūdenī. Visai ticams, ka šie slepkavas bija iebraukuši izpildīt pasūtījumu no citurienes un Latviju 
jau atstājuši. 

 

Bagātība un draudi 

 

Policija lūdz sabiedrības palīdzību un pieteikties lieciniekus, kas redzējuši slepkavības brīdi, notikumus īsi 
pirms tās un arī busiņa degšanu. Detalizētāku informāciju izmeklētāji vēl pietaupa. Tuvākajās dienās tā 
sekošot. Vakar vēl visas dienas garumā turpinājās pierādījumu vākšana, tāpēc Aizsaules ielas posms 
satiksmei bija slēgts. Turpat stāvēja ar sašautais un avarējušais auto. Formāli tas neesot reģistrēts uz Mārtiņa 
Bunkus vārda, taču, kā atgādina pētnieciskais portāls Pietiek.com, administrators vairumu saraustās 
bagātības bija noslēpis ar ofšoru firmu palīdzību. Arī dažādas ekskluzīvas mašīnas, ko rotā iniciāļi MB, 
sašauto Range Rover ieskaitot, un pat māju Mežaparkā. Tas nāca gaismā pirms diviem gadiem, un tieši ap to 
laiku viņš vērsās ar iesniegumu policijā par saņemtajiem draudiem dzīvībai. Kriminālpolicijas priekšnieks 
Andrejs Grišins vakar apstiprināja, ka par šo faktu ir ierosināta krimināllieta, bet aizdomās turamo nav. 
Tātad iespējams, pat pašam Bunkum nebija skaidrs, kas viņam piedraudējis. Šāda situācija patiešām var būt 



iespējama, jo maksātnespējas administratoriem viņu kosmiskā atalgojuma un mežonīgās alkatības dēļ ir ļoti 
daudz ienaidnieku. Un gandrīz katrs no skaļo lietu administratoriem ir sūdzējies, ka viņu kāds draud nosist. 

 

Dažas versijas 

 

Šobrīd apritē ir vismaz četras piecas versijas par to, kurš vai saistībā ar kuru maksātnespējas lietu varētu būt 
vēlējis Mārtiņam Bunkum visu to sliktāko. Policijai jāpēta visas, lai cik arī neticamas tās šķistu. 

 

Pirmkārt, tā ir Trasta komercbankas maksātnespēja. Bunkus šai procesā bija administratora Armanda Rasas 
palīgs. Par bankas nolikvidēšanu administratori pielīga sev 30% no kreditoriem izmaksājamās summas. 
Tātad ir maksimāla interese piedzīt visus parādus. Neatkarīgās avoti vēsta, ka Bunkus tā sirsnīgāk uzspiedis 
uz kādu tadžiku kompāniju, kas bankai bija parādā 6,5 miljonus. Citi administratori karstasinīgos 
dienvidniekus aiztikt baidījušies. Viņš nenobaidījās... 

 

Otra versija saistīta ar citu ne mazāk skaļu lietu, proti, bankas AB.LV Bank likvidāciju. Mārtiņš Bunkus 
centies darīt visu, lai nepieļautu bankas pašlikvidāciju, jo tad administratoriem ietu secen bankas izzagšana 
ar maksātnespējas procedūras palīdzību. Te gan jāuzsver, ka paši bankas pārstāvji neko tādu neapstiprina un 
apgalvo, ka vadība nav nedz tikusies, nedz runājusi ar konkrēto administratoru. 

 

Pēc advokāta slepkavības izvēršas politiski strīdi 
 

Autors: Ģirts Zvirbulis 

 

Advokāta un maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavība izraisa savstarpējus 

pārmetumus koalīcijas partijās. 

 

"Mēs nedrīkstam atgriezties pie deviņdesmito gadu bandītisma! Ja tieslietu ministrs nav spējīgs sakārtot 
maksātnespējas jomu, tad jāiesaistās Valsts prezidentam un šis jautājums ir jāizskata Nacionālajā drošības 
padomē," notikušo skarbi sociālajā tīklā "Twitter" komentējis Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis ("Vienotība"). 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks (NA) uz šo aizrādījumu reaģējis ne mazāk asi: 
"Priekšvēlēšanu laikā loģika iet atpūsties... Ja noslepkavotu kādu ārstu, "Vienotība" tagad prasītu atbildību 
no veselības ministres? Ceru, ka Valsts policija, kas pakļauta "Vienotības" vadītajai Iekšlietu ministrijai, ātri 
izmeklēs šo noziegumu un vainīgie tiks sodīti." Politiķis arī norāda, ka "lielos vilcienos maksātnespējas 
nozares politika šobrīd ir sakārtota", ko esot atzinusi arī Ārvalstu investoru padome un citi eksperti. 
"Tieslietu ministrijas iestādes var konstatēt profesionālus pārkāpumus (tostarp krimināla rakstura), taču TM 
nav pakļauts neviens operatīvās darbības subjekts, kas varētu laikus atklāt iespējamās pasūtījuma 
slepkavības organizēšanu," raksta Iesalnieks. 

 

Latkovskis uz jautājumu, vai viņa vadītā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, 
reaģējot uz notikušo, aicinās uz sēdi iekšlietu vai tieslietu ministrus, atbildēja noraidoši: "Manis teiktais par 
TM ir mans personīgais viedoklis un vēlējums aktīvāk sakārtot maksātnespējas jomu. Jautājumā par 
iekšlietu ministru – esmu jau ar viņu runājis un saņēmis apliecinājumu, ka notiek aktīvs darbs, piesaistīti 
labākie izmeklētāji un uzraugošais prokurors. Tur tagad katra minūte no svara, tādēļ saukt tagad uz politisku 
iztaujāšanu izmeklētājus būtu vienkārši bezatbildīgi." 

 



Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ("Vienotība") "Latvijas Radio" raidījumā "Krustpunkti" uzsvēris, ka šī 
slepkavība tikšot izmeklēta ar visiem iespējamiem policijas resursiem. "Jādara viss, lai noziegums tiktu 
atklāts, un man nav šaubu, ka tas tiks darīts," pauda ministrs, piebilstot, ka pērn policija atklājusi divas 
pasūtījuma slepkavības. Kozlovskis arī norādīja, ka Bunkus profesionālā darbība bija plaša gan 
maksātnespējas jomā, gan kā advokātam, tādēļ ministrs uzskata, ka, visticamāk, notikusi profesionāla 
pasūtījuma slepkavība, bet nevarot izslēgt arī citus variantus. 

 

Iepriekš izteikti draudi 

 

Aģentūra LETA ziņo, ka noslepkavotais M. Bunkus par maksātnespējas administratoru strādājis kopš 2007. 
gada un savas karjeras laikā administrējis kopumā 48 uzņēmumus, tostarp bijis piesaistīts kā palīgs Trasta 
komercbankas likvidācijas procesā. Noslepkavošanas brīdī gan vienīgais viņa administrētais process bija 
pārtikas vairumtirgotāja "Rego Trade" maksātnespēja. Valsts policija (VP) jau 2016. gadā sākusi 
kriminālprocesu par Bunkum izteiktajiem draudiem, vakar preses konferencē informēja VP Galvenās 
kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Šajā lietā gan aizdomās turamo nav. Taču interneta 
vietne "Pietiek.com" ap to pašu laiku aprakstīja konfliktu, kas Bunkum bija izveidojies ar vienu no "Rego 
Trade" īpašniekiem Mihailu Uļmanu. Uzņēmējs sūdzējās, ka "Rego Trade" lielākais kreditors bija VID ar 
gandrīz divām trešdaļām balsstiesību kreditoru sapulcēs, kurās dienestu pārstāvēja administratora brāļa, VID 
Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Maksātnespējas procesa daļas vadītāja Kaspara Bunkus padotie. 
Uļmans apgalvoja, ka kreditoru sapulcēs VID pārstāvji atbalstījuši lēmumus, kas bijuši nevis valsts, bet 
administratora interesēs. VID gan šādus Uļmana pārmetumus noraidīja, norādot, ka gan administrators, gan 
VID ievērojuši visas likumu prasības. 

 

Neoficiāli avoti stāsta, ka Bunkus pārstāvējis maksātnespējas administratoru grupu, kas tiek uzskatīta par 
Māra Sprūda oponentiem, pieļaujot versiju, ka tieši tas novedis pie slepkavības. 

 

Ziedojis "Jaunajam laikam" un "Vienotībai" 

 

Bunkus valsts amatpersonas deklarācija par 2016. gadu liecina, ka viņam pieder 2013. gada "Range Rover" 
automašīna. Tāpat viņam bija reģistrēti uzkrājumi 88 269 eiro apmērā "Luminor" bankā. 2016. gadā Bunkus 
saņēma dāvinājumus gan no sava brāļa 27 000 eiro apmērā, gan no tēva 71 998 eiro apmērā. Tāpat 
administrators 2016. gadā bija reģistrējis aizdevumus 1 297 286 eiro apmērā un 58 550 eiro apmērā, bet 
parādsaistības – kopumā 527 374 eiro apmērā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Bunkus dzīvojis 
Mežaparkā. 

 

Kā liecina informācija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) datubāzē, Bunkus savulaik 
ziedojis partijai "Jaunais laiks" un apvienībai "Vienotība". 2010. gadā viņš "Jaunajam laikam" ziedojis 1000 
latus (1420 eiro), bet 2011. gadā 500 latus (710 eiro). 2011. gadā viņš ziedojis arī 3000 latus (4260 eiro) 
apvienībai "Vienotība". 

 

Kamēr Sprūds bija cietumā, Bunkus centies strauji audzēt 

savu ietekmi 
 

Autors: Lelde Veinberga 

 

Maksātnespējas administratoram Mārtiņam Bunkum patika grezns dzīvesveids. Viņš bija 

ietekmīgs, bet no publicitātes vairījās. Tāpēc publiski pieejams tikai neliels skaits viņa foto, kā 

vēsta "Nekā personīga". 



Kā ziņots, šonedēļ, vadot automašīnu, pie Rīgas Meža kapiem tika nošauts advokāts un maksātnespējas 
administrators Mārtiņš Bunkus. Viņa slepkavība pagaidām nav atklāta. 

 

Maksātnespējas nozari pārzinoši cilvēki Mārtiņu Bunku raksturo kā viena no divu ietekmīgu administratoru 
grupējumu pārstāvjiem. Nosacīti pretējā pusē atradās cita skandaloza personība - Māris Sprūds. Laikā, kad 
abu grupējumu administratori audzēja ietekmi un pārdalīja administrējamos uzņēmumus, tika ievērotas 
nerakstītas vienošanās, lai nopelnīt varētu visi un abas puses nejustos apdalītas. 

 

Mārtiņš Bunkus ir administrējis 15 uzņēmumus. Bet biežāk viņa vārdā darbu veikuši biroja cilvēki. 
Visticamāk pirmās būtiskās nesaskaņas radās, kad bija jādala lielie objekti. Par Krājbankas likvidatoru 
2011.gadā FKTK pretēji Vienotības premjera Valda Dombrovska iebildēm izraugās tēvzemiešu 
ģenerālsekretāru un Sprūda cilvēku Aigaru Lūsi. Vēlāk Lūsis tiek atsaukts un par administratoru iecelts 
uzņēmums KPMG Baltics, kas procesiem piesaista arī zvērināto advokātu Romualdu Vonsoviču. 

 

2016.gada sākums advokātam un maksātnespējas administratoram Mārtiņam Bunkum sākas saspringti. 
Pirmkārt - nomainās valdība. Premjera un finanšu ministra amats no Bunkas ziedojumus saņēmušās 
Vienotības nonāk ZZS. Drīz pēc tam sākas kadru pārbīdes VID. No ietekmīga amata aizrotēts advokāta 
brālis Kaspars. Viņš pēc vairāku mediju ziņotā izlīdzējis Mārtiņa Bunkas klientiem ar lietu sakārtošanu 
dienestā. Šajā pat gadā Mārtiņš Bunkus nosūta vairākus iesniegumus KNAB, prokuratūrai un Valsts 
policijai. 

 

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume Nekā Personīga apstiprināja, ka Bunkus 2016.gada februārī vērsies 
prokuratūrā, kas iesniegumu pārsūtījusi tālāk birojam. Tajā bijis minēts, ka notiekot mēģinājumi pret 
advokātu safabricēt krimināllietas un tas tiekot darīts piekukuļojot izmeklējošo iestāžu amatpersonas. KNAB 
par to veica izpēti un 2016.gada 4.augustā nosūtīja Bunkum atteikumu ierosināt kriminālprocesu. 

 

Tā paša 2016.gada oktobra sākumā Bunkus vēršas Valsts policijā. Viņam šķitis, ka kādā krustojumā, ar auto 
nogriežoties pa kreisi, pretīm braucošais motociklists viņam piedraudējis ar ieroci. Kā apliecina policijā - 
šajā kriminālprocesā izmeklēšana turpinās. 

 

2016.gada martā par Trasta komercbankas likvidatoru FKTK izrauga citu Sprūda cilvēku - Ilmāru Krūmu. 
Bet drīz sākas problēmas. Nekā personīga uzzina, ka Krūms bankas likvidācijas procesā vairāk nekā 6 
mijonus eiro iztērējis dažādiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt liela daļa šo līdzekļu tika 
tieši Mārim Sprūdam. Tad pret Krūmu Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē tiek sākts 
kriminālprocess, par kāda tiesas sprieduma nepildīšanu. Brieda administratora nomaiņa. Bet Saeimā tolaik 
grozīja likumus, kas sašaurinātu to administratoru loku, kuri varētu likvidēt uzņēmumus. Un tas par bankas 
likvidātoru neļautu kļūt Armandam Rasam. Nekā Personīga šonedēļ izdevās ārzemēs esošo Rasu sazvanīt. 
Zināms, ka 2017.gada martā, kad vēl nekas neliecina, ka tieši viņš no Krūma pārņems Trasta komercbankas 
likvidēšanu, Rasam ir noslēgts nodomu protokols par sadarbību ar Mārtiņu Bunku. 

 

Pirms gada īsi pirms savas aizturēšanas Krūms Nekā personīga savus mēģinājumus nepieļaut Rasas 
nonākšanu bankā skaidroja ar vēlmi viņu pasargāt. Krūma teiktais pēc Rasas kompanjona Mārtiņa Bunkus 
noslepkavošanas iegūst pavisam citu nozīmi. 

 

"Viņš tā pat kā es ir 4 bērnu tēvs un tas man priecē un ir svarīgi, lai viss viņam dzīvē ir labi. Ne jau aiz 
personiskām simpātijām jūs mēģinājāt panākt, lai viņš nekļūtu par jūsu pēcteci. Tieši tāds arī ir iemesls. 
Viņš vienkārši nezina, ar ko viņš saskarsies. Un es negribu... Viņš to uzzinās 3, 5 mēnešu laikā. Tad jau būs 
par vēlu," raidījumam skaidro Latvijas Trasta komercbankas bijušais administrators (2017.gada maijs) 
Ilmārs Krūms. 



Kā liecina vairāku neoficiālu avotu teiktais - pusgads cietumā Māra Sprūda un viņa cilvēku spējai ietekmēt 
procesus bijis kritisks. Savukārt Mārtiņš Bunkus strauji centies savu ietekmi audzēt. Kas pretējai pusei nav 
paticis. 

 

Nejauša sakritība vai arī nē, bet Bunkus un Sprūda ceļi krustojušies vēl kādā lietā. Advokātu birojā 
"Bunkus" valdes locekle Jekaterina Galuška, kura līdz šim bijusi Mārtiņa Bunkus labā roka, pagājušā gada 
novembrī iecelta par uzņēmuma "Dzimtā sēta" administratori. Šo firmu vairākus gadus administrēja Māris 
Sprūds. Tā iejaukta sarežģītās vairāku desmitu miljonu eiro shēmās, kas saistītas ar lieliem zemes 
īpašumiem pie Ķīšezera. Bunkus biroja darbiniece Galuška 21.maijā ir izsludinājusi Dzimtās sētas kreditoru 
sapulci, kam būtu jānotiek 6.jūnijā. 
 

Uzņēmējs par Bunkus: Viņš mīlēja naudu, par daudz mīlēja 
 

Autors: Lelde Veinberga 

 

Sociālajos tīklos raisās dažādas diskusijas par nogalinātā advokāta un maksātnespējas 

administratora Mārtiņa Bunkus lietu. Cilvēki turpina šķetināt, kādi bija Bunkus 

nodarbošanās paņēmieni un karjeras plāni. Tāpat ar pārdomām dalās tie, kuri Bunkus pazina 

personīgi. 

 

Uzņēmējs Gundars atceras, kad 2004. gadā iepazinās ar Mārtiņu Bunkus - 24 gadus veco topošo juristu, kurš 
vēl studēja Latvijas Universitātē. Uzņēmējam bija nepieciešami jurista padoms. 

 

"Jau pēc pirmās sarunas es sapratu, - jā, tas ir tas, ko vajag! Viņš saprata mani un manas idejas no 
pusteikuma. Vai tā bija vācu un ASV skolās gūtā pieredze, vai mammas Daces nopelns, vai vienkārši dabas 
dots ķēriens, - es nezinu, bet labāku un gudrāku juristu es nebiju savā dzīvē saticis!" apgalvo Gundars. 

 

Vīrietis apgalvo, ka pēc viņa domām advokātam nevajadzēja "līst" maksātnespējas procesa administratoru 
lietās, taču Bunkus "par daudz mīlējis naudu". "Reiz es viņam, kā 9 gadus vecāks cilvēks, teicu: "Mārtiņ, Tu 
neesi biznesmenis, Tu esi advokāts! Tu nedrīksti naudu stādīt augstāk par savu profesionālo darbību!" 
apgalvo Gundars. 

 

Kā iepriekš ziņots, trešdien, 30. jūnijā Aizsaules ielā Rīgā tika nošauts advokāts un maksātnespējas 
administrators Mārtiņš Bunkus. Vainīgās personas nav noskaidrotas un policija turpina izmeklēšanu. 

 

Bunkusslepkavībai noziedznieki bija rūpīgi sagatavojušies, par ko liecina gan izvēlētā vieta, gan izmantotās 
automašīnas nodedzināšana, aģentūrai LETA šādu viedokli pauda Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā 
fakultātes asociētais profesors, bijušais Valsts policijas (VP) priekšnieks Aldis Lieljuksis. 

 

Viņš vērtēja, ka izvēlētā vieta kapu ielokā bijusi izraudzīta labi, jo tuvumā nav videonovērošanas kameru. 
Arī noziegumā izmantotās automašīnas nodedzināšana veikta, lai iznīcinātu smaržu vai DNS pēdas, 
skaidroja Lieljuksis. 


