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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki vakar pēc Saeimas sēdes 

aizturēja partijas "KPV LV" deputātu Artusu Kaimiņu. Pirms tam Kaimiņš īsi atbildēja uz 

žurnālistu jautājumiem, bet KNAB pārstāvji tikmēr viņu gaidīja nostāk. 

Aizturētā deputāta nākotnes politiskā karjera atkarīga no tiesībsargājošo iestāžu darba. 

Saeima vakar ārkārtas sēdē piekrita ārpusfrakciju deputāta Artusa Kaimiņa aizturēšanai un atļāva 
tiesībsargājošajām iestādēm veikt kratīšanu viņa dzīvesvietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) drīz pēc šī lēmuma deputātu aizveda no Saeimas nama. Pēc neoficiālas informācijas, aizturēts arī 
Kaimiņa vadītās partijas "KPV LV" līdzpriekšsēdētājs Atis Zakatistovs un uzņēmējs Viesturs Tamužs.  

Pirms tam šādu lēmumprojektu pēc Ģenerālprokuratūras un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
lūguma vienbalsīgi bija atbalstījusi Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija. Šī komisijas sēde bija 
slēgta, tādēļ pamatojums netika atklāts. Arī Saeimas sēdē komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs 
deputātiem sīkāk nepaskaidroja lietas apstākļus. Kaimiņa izdošanu atbalstīja tikai 59 no klātesošajiem 
deputātiem. Pret neviens nebija, bet virkne deputātu balsojumā nepiedalījās (visa "Saskaņas" frakcija, 
ārpusfrakciju deputāti Romāns Mežeckis un Ringolds Balodis, kā arī ZZS pārstāvis Valdis Skujiņš). Debates 
par šo jautājumu nenotika. Pats Kaimiņš ārkārtas sēdes sākumu nokavēja un aizelsies ieskrēja Saeimas sēžu 
zālē jau pēc balsojuma.  

"Man nav ne mazākās nojausmas, kas notiek. Es zinu, ka mūsu partijas grāmatvede ir izsaukta uz KNAB 
liecināt. Es nokavēju sēdes sākumu. Mūsu partija tiek likumīgi finansēta no biedru naudām un KNAB tiek 
iesniegtas visas atskaites," žurnālistiem teica Kaimiņš. Viņš pieļāva, ka krimināllietas patiesais iemesls 
varētu būt mēģinājums traucēt viņa politisko darbību, atgādinot savu vēršanos pret maksātnespējas 
administratoriem un sagatavoto ekonomikas ministra Arvila Ašeradena demisijas pieprasījumu. "Mūsu 
partija ir absolūti neizdevīga valdošajai varai. Esam uzkāpuši uz pārāk daudzām varžacīm," teica deputāts. 

Pēc īsas sarunas ar žurnālistiem pie Kaimiņa pienāca KNAB pārstāvji, izveda deputātu no Saeimas telpām, 
iesēdināja busiņā un aizveda. "Neķeriet stresu un neizdariet pārsteidzīgus spriedumus! Mēs jau ko tādu 
gaidījām, jo esam neērti valdošajiem. Viņi pret mums cīnās ar saviem netīrajiem ieročiem, bet mēs 
turpināsim godīgi cīnīties pretī," pirms aizvešanas Kaimiņš ar preses starpniecību vērsās pie saviem 
atbalstītājiem.  

KNAB informēja, ka kriminālprocess uzsākts par iespējamām pretlikumīgām darbībām, kas saistītas ar 
politisko organizāciju nelikumīgu finansēšanu, par starpniecību šajā procesā, kā arī par nelikumīga 
finansējuma pieņemšanu un izspiešanu. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros esot aizturētas trīs personas.  

Aizturēto vārdus KNAB neatklāj, tāpat kā nesniedz sīkāku informāciju par pārkāpumu būtību. Taču pēc 
vairāku avotu teiktā, lieta, visticamāk, saistīta ar Kaimiņa partijas "KPV LV" finansēšanu, turklāt epizodēm, 
kas notikušas jau pirms laba laika. Atgādināšu ka jau 2016. gada rudenī partiju pameta Ilmārs Poikāns un 
vairāki citi biedri, pārmetot tai neskaidrus finansēšanas avotus. Poikāns toreiz izteicās, ka brīžos, kad 
politiskajam spēkam "vajag kāpostu", tiek piesaukts uzņēmēja Viestura Tamuža vārds.  

"KPV LV" premjera amata kandidāts jurists Aldis Gobzems vakar preses konferencē apstiprināja, ka KNAB 
veicis kratīšanu arī pie partijas līdzpriekšsēdētāja Ata Zakatistova un minētā uzņēmēja Tamuža. Kaimiņš un 
Zakatistovs esot aizturēti, un, visticamāk, tāpat arī Tamužs. "KPV LV" līdzpriekšsēdētāja Linda Liepiņa un 



partijas grāmatvede izsauktas uz KNAB sniegt liecības. Partijas pārstāvji apgalvo, ka viņiem nav ko slēpt un 
sola sadarboties ar tiesībsargājošām iestādēm, sniedzot visu informāciju. "Mums mēģina aizbāzt muti, bet 
tas neizdosies," teica Gobzems. 

"KPV LV" pārstāvju taisnošanās par "politisku izrēķināšanos" ir ierasta politiķu dziesma, nonākot 
nepatikšanās, tomēr vienā jautājumā viņiem var piekrist – ja kriminālprocess saistīts ar 2016. gada 
notikumiem, tad īpatnēji, ka aizturēšanas un kratīšanas tiek veiktas tikai tagad. KNAB sīkākus komentārus 
par izmeklēšanas gaitu nesniedz, bet informēti avoti Saeimā apgalvo, ka tiesībsargājošajām iestādēm esot 
bijis nepieciešams tik ilgs laiks, lai savāktu liecības un pierādījumus.  

Politologs Filips Rajevskis ziņu aģentūrai LETA paudis viedokli, ka šobrīd ir ļoti būtiski, lai tiesībsargājošās 
iestādes sabiedrībai skaidrotu deputāta Kaimiņa aizturēšanas iemeslus. Viņaprāt, pašreizējā situācija 
tiesībsargājošajām iestādēm ir ļoti liels izaicinājums. "Kopumā sabiedrības uzticēšanās valstij ir ļoti zema, 
tādēļ šīm institūcijām ir ļoti jāpiestrādā pie komunikācijas, lai spētu izskaidrot, kādēļ bija nepieciešama šāda 
rīcība un kādi ir tās cēloņi," teica Rajevskis. Viņš šādu tiesībsargājošās institūcijas darbu vērtēja kā ļoti skaļu 
pozīciju. "Deputāts tiek demonstratīvi, uzreiz pēc balsojuma, aizturēts parlamentā. Tas uzliek par pienākumu 
institūcijām pacelt noslēpumu priekškaru un iedot skaidrojumu, kāpēc tas tā notiek," uzsvēra eksperts. 

Kā noskaidroju Saeimas Juridiskajā birojā, Kaimiņš drīkstēs turpināt veikt deputāta darbu, piedaloties 
Saeimas un parlamenta komisiju sēdēs (ja, protams, atradīsies brīvībā). Parlamenta lēmums tikai ļauj 
tiesībsargājošajām iestādēm viņu aizturēt, veikt kratīšanu un izņemt kratīšanā atrastās mantas. Ja šo 
procesuālo darbību rezultātā KNAB un Ģenerālprokuratūra lūgs izdot Kaimiņu kriminālvajāšanai, tad būs 
nepieciešams jauns Saeimas balsojums. Ja vairākums piekritīs tiesībsargājošo iestāžu lūgumam, tad gan 
viņam sēdes apmeklēt būs liegts, bet notiesājoša sprieduma gadījumā nāksies šķirties arī no deputāta 
mandāta. Turpretim, ja KNAB neizdosies tuvākajā laikā izvirzīt ticamus pierādījumus Kaimiņa vainai, tad 
uz labāku priekšvēlēšanu reklāmu mutīgais "cīnītājs pret pastāvošo kārtību" pat nevarētu cerēt. 
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Artuss Kaimiņš ienāca lielajā politikā kā aktieris un savu talantu Saeimā izmantoja, 

provocējot un kaitinot kolēģus deputātus, filmējot viņus un nemitīgi patētiski pamācot būt 

godīgiem. Vakar Kaimiņam izrāde Saeimā beidzās, sasarkušam un sasvīdušam dodoties uz 

KNAB busiņu. KATRAM MĀKONIM ZELTA MALIŅA. Artuss Kaimiņš nav pirmais 

aktieris Saeimā, bet vismaz kopš neatkarības atgūšanas viņš ir pirmais deputāts, kurš izdots 

aizturēšanai. Troksnis ap šo procesu sacelts liels, taču viņa dibinātā partija KPV LV no šā 
procesa jau steidz plūkt politdividendes. Tiesa, tā rīkotos visas partijas. 

Pretrunīgi vērtētā Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa izdošana aizturēšanai un aizturēšana parlamenta telpās 
ir notikums, kas katapultēs viņa dibinātās partijas KPV LV popularitāti līdz pat uzvarai Saeimas vēlēšanās. 
Par to ir pārliecināts partijas premjerministra amata kandidāts Aldis Gobzems, taču Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja (KNAB) izvirzītās apsūdzības ir pietiekami nopietnas, lai sevi par pareizāko no 
pareizajiem deputātiem pozicionējošā A. Kaimiņa sekotāji no viņa varētu arī novērsties. 

A. Kaimiņš, kura dibinātajai partijai atbalstu gatavi atklāt vien trīs procenti vēlētāju, vismaz kopš 
neatkarības atgūšanas un Saeimas darbības atjaunošanas ir pirmais deputāts, kurš izdots aizturēšanai un 
aizturēts Saeimas telpās. Ziņas par to, ka atbildīgajai Saeimas komisijai stundu pirms trešdien notiekošās 



Saeimas plenārsēdes ir slēgta sēde, jau otrdien vedināja domāt, ka kādam no deputātiem būs nopietna 
saķeršanās ar likuma sargiem. Netipiski, informāciju par personālijām politiķiem patiešām izdevās nosargāt 
līdz pat trešdienas rītam. 

Absolūtais vairākums 

Trešdienas Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja prokuratūras pārstāvjus, kas lūdza 
Saeimas atļauju A. Kaimiņa aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas sākšanai pie personas, kā arī 
aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apskatei. Komisija šo lēmumu atbalstīja vienbalsīgi. 

Ne tik pārliecinošs atbalsts kolēģa aizturēšanai tika pausts Saeimā. No klātesošajiem 76 deputātiem 
A. Kaimiņa aizturēšanu atbalstīja 59 deputāti no koalīcijas partijām, Latvijas Reģionu apvienības un 
Saskaņu pārstāvošais V. Orlovs. Pārējie Saskaņas deputāti balsojumā nepiedalījās, jo uz atkārtotiem 
lūgumiem paskaidrot, par ko A. Kaimiņš būtu jāaiztur, V. Orlovs neatsaucās, tik vēlreiz nolasīja īso lūgumu. 
Nebalsoja arī pie frakcijām nepiederošais Ringolds Balodis, kuram ar A. Kaimiņu bija labas attiecības, un 
neatkarīgais deputāts Romāns Mežeckis, kurš, visticamāk, nākamajās Saeimas vēlēšanās startēs no Saskaņas 
saraksta Rīgā. 

Nelikumīga partijas finansēšana 

Saskaņā ar skopo informāciju, kuru sniedzis KNAB, kriminālprocess, kura ietvaros aizturēts deputāts, sākts 
par politiskās organizācijas nelikumīgu finansēšanu, starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā 
un par partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu. Par šādiem nodarījumiem var sodīt ar 
brīvības atņemšanu līdz pat trim gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu. KNAB norāda – lai netiktu 
traucēta kriminālprocesa gaita, plašāku informāciju tas nesniegs. 

Dziļāku ieskatu KNAB izmeklētajās darbībās sniedz Saeimas atbildīgajai komisijai uzrādītā informācija. Tā 
liecina, ka, iespējams, noziedzīgu darbību rezultātā KPV LV finansēšanai un A. Kaimiņa personīgajām 
vajadzībām ar fiktīva līguma palīdzību piesaistīts finansējums no uzņēmēja Viestura Tamuža vadīta 
uzņēmuma – ik mēnesi 2000 eiro. Līdztekus finanses piesaistītas, arī nodarbinot personas, kurām daļa no 
algas bija jāatdod A. Kaimiņam.  

Savukārt V. Tamužs tikšanās reizē ar A. Kaimiņu un citām personām jautājis par viņam iegūstamo nosacīto 
labumu, vai tā būs nauda vai vara, vai ekonomikas ministra postenis. Pirmstiesas izmeklēšanā esot iegūti 
pierādījumi, ka minētie naudas līdzekļi tika izmantoti partijas vajadzībām, bet nav norādīti partijas finanšu 
dokumentācijā. No lietā esošajiem materiāliem izrietot, ka A. Kaimiņš, KPV LV līdzpriekšsēdētājs Atis 
Zakatistovs un V. Tamužs apzinājušies, ka šāda veida maksājumi ir nelikumīgi, un mēģināja tos slēpt. Bez 
A. Kaimiņa trešdien aizturēts arī V. Tamužs un Atis Zakatistovs, kas savulaik bijis Sorosa fonda Latvija 
administrētā Baltijas – Amerikas Partnerattiecību fonda ekspertu komisijas loceklis, biznesa ētikas 
konsultants. 

Saskata politisku pasūtījumu 

Pēc Saeimas balsojuma, īsi pirms savas aizturēšanas A. Kaimiņš žurnālistiem kategoriski noliedza, ka 
KPV LV, piesaistot finanses, jelkad būtu pārkāpusi likumu. Viņš vēl nebija iepazīstināts ar KNAB 
izvirzītajām apsūdzībām, bet pauda neiedragājamu pārliecību, ka viņu un partiju tikai dažus mēnešus pirms 
Saeimas vēlēšanām cenšas apklusināt politiskie konkurenti, kuriem nepatīk viņa vēršanās pret 
maksātnespējas administratoriem, tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un ekonomikas ministru Arvilu 
Ašeradenu, kuram šodien Saeimā jāiztur Saeimas balsojums. 

Arī KPV LV izvirzītais premjerministra amata kandidāts Aldis Gobzems ir pārliecināts, ka A. Kaimiņa 
aizturēšana saistāma ar partijas vēršanos pret mafiozo sistēmu, kas pašlaik vada valsti.  

Turklāt laikā, kad KNAB tikai bija ierosinājis kriminālprocesu, biroja darbinieks pilnībā piekritis partijas un 
tās advokāta A. Gobzema uzskatam, ka materiāli, uz kuru pamata kriminālprocess ir samontēts, nesatur 



informāciju, kas liecinātu par noziedzīgiem nodarījumiem. «Arī izmeklētājs tāpat kā mēs teica, ka tajā 
slavenajā video nekā nav, ka tas ir montēts un cilvēki apmainās ar domām, un pats personīgi uzskata, ka šī 
lieta ir jāizbeidz. Vēlāk no šā darbinieka pienāca informācija, ka viņam liek šo lietu neizbeigt,» stāsta 
A. Gobzems. 

Pēc viņa domām, aizturēšana īsi pirms Jāņiem ieplānota tādēļ, lai svētku tuvuma atslābinātā KPV LV 
atbalstītāju uzmanība neļautu viņiem iziet ielās un protestēt pret nepamatoto vēršanos pret politiķi.  

Jau vēstīts, ka pērn atklātībā parādījās videoieraksts ar A. Kaimiņa un A. Zakatistova sarunu. Tajā 
A. Zakatistovs stāsta: «Mēs ar Viesturu turpinām strādāt, jo mums, man arī citas iespējas nav. Ja mēs tagad 
pārstājam, tad man vispār kāposts nenāk un šitais te, un es tūlītās bankai esmu parādā katru mēnesi par 
šito...» Partijas valdes loceklis arī stāsta, ka «vienreiz esmu saņēmis 2000 eiro plus PVN. 1400 samaksāju 
par šo dzīvokli. Nē, par dzīvokli atsevišķi tiek piemaksāts... Es saņemu par pakalpojumu 500 eiro no 
citurienes skaidrā. Par to, lai es turpinātu, varētu strādāt partijā.» Atbildot uz jautājumu: «Paga, Ati, 
fundamentāls jautājums: ja tu nebūtu KPV, ja tev nebūtu ar šo visu nekāda sakara, tev [uzņēmējs Viesturs] 
Tamužs dotu «divīti»?» A. Zakatistovs atbild: «Dotu mazāk, jā. » 


