
Finanšu izmeklēšana

Dainis Šteinbergs
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās

prokuratūras prokurors
dainis.steinbergs@lrp.gov.lv

2020.gada 30.oktobris



Finanšu noziegumi

➢Organizētās grupas pielāgojas pasaules ekonomikai, izveidojot jaunas
shēmas naudas līdzekļu iegūšanai;

➢Ieviešot virkni ierobežojumu, grupām grūtām pārvietot skaidras
naudas līdzekļus;

➢Izmanto tirgus starpnacionālo un tiešsaistes iespējas, kas apgrūtina
naudas līdzekļu izsekošanu.



Finanšu noziegumi

Noziedzīgā darbība

Mantas iegūšana

Ierobežojot jebkuru procesu, noziedzīgā darbība tiks
pārtraukta/ierobežota

Noziedznieks



Finanšu izmeklēšana

Veicot kriminālprocesu izmeklēšanu, procesa virzītājiem jāsastopas ar
vairākiem izaicinājumiem:

• Informācijas iegūšana no dažādām jurisdikcijām;

• Informācijas tehnoloģiju izmantošana pēdu slēpšanā;

• Smagnējs process finanšu informācijas iegūšanā;

• Identificēt personas, kas guva materiālo labumu;

• Identificēt kādu darbību rezultātā manta iegūta;

• Identificēt mantu, lai to izņemtu no apgrozības.

Lielu daļu šo problēmu var risināt, veicot finanšu izmeklēšanu.



Finanšu izmeklēšanas ieguvumi

➢Var samazināt izmeklēšanas izmaksas;

➢Var ekonomēt izmeklēšanas laiku;

➢Ļauj identificēt alternatīvas iespējas pierādījumu iegūšanā;

➢Papildus ienākumi valsts budžetā.



Vai finanšu izmeklēšana ir jauninājums?

➢Aktualizējās saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
apkarošanu;

➢Latvijā finanšu izmeklēšanu veic jau daudzus gadus;

➢VID nodokļu auditos pēta darījuma partneru finanšu plūsmu;

➢Jauninājums: paralēlā finanšu izmeklēšana:

➢Agrāk: predikatīvais noziegums → legalizācija;

➢Šobrīd: Legalizācija → predikatīvais noziegums.



Finanšu izmeklēšana

Finanšu izmeklēšana ir finanšu lietu aktivitāšu izpēte
saistībā ar noziedzīgām darbībām nolūkā:
➢identificēt noziedzīgo tīklu apmēru un/vai noziedzības mērogu;

➢identificēt un izsekot NILLTF vai citu mantu, kura ir vai kura var kļūt
par konfiskācijas priekšmetu;

➢iegūt pierādījumus, kurus var izmantot kriminālprocesā.

• * Exploring the Role of the Financial Investigator Report
• * FATF Operational Issues Financial Investigations Guidance



Finanšu izmeklēšana

Paralēlā finanšu izmeklēšana ir finanšu izmeklēšanas veids, kuru veic
vai saistībā ar tradicionālo kriminālizmeklēšanu par NNLLTF un/vai
predikatīvo noziegumu, kuras laikā veic izmeklēšanu saistībā par
jebkuru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma
finansēšanas nodarījumu.

Tiek izvērtēts personu mantiskais stāvoklis, lai identificētu noziedzīgi
iegūtus līdzekļus un legalizēšanas pazīmes.

• Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanai

• * FATF Operational Issues Financial Investigations Guidance



Finanšu izmeklēšana

Finanšu izmeklēšana ≠ vai = Paralēlā finanšu izmeklēšana

➢Paralēlā finanšu izmeklēšana tiek veikta paralēli pamatizmeklēšanai.

➢Finanšu «izmeklēšanu» vai precīzāk analīzi var veikt arī resoriskā
pārbaudē vai administratīvā lietā.

➢Finanšu izmeklēšana ietver sevī terminu paralēlā finanšu
izmeklēšana.



Finanšu izmeklēšanas mērķi

➢Identificēt motīvus, līdzdalībniekus, saiknes ar personām un vietām;

➢Identificēt ar izmeklēšanu saistītos pakalpojumus: telefonus, ofisus,
serverus u.c.;

➢Identificēt aizdomās turēto, cietušo, liecinieku atrašanās vietu;

➢Informācija par aizdomās turamo pārvietošanos (proaktīva, slēpta
finanšu informācijas izmantošana);

➢Personu, tostarp, pazudušo personu, izsekošana.

* Eiropas Komisija



Finanšu izmeklēšanas uzdevumi

Pirms finanšu izmeklēšanas jādefinē tās uzdevums:

➢ Noskaidrot, kāda nodarījuma rezultātā manta ir iegūta;

➢ Noskaidrot pārskaitījumu ekonomisko pamatotību;

➢ Noskaidrot personas, kas ir mantas patiesie labuma guvēji;

➢ Noskaidrot nodarījuma apstākļus (pierādījumus): no kura laika, kādi
uzņēmumi, kāds apmērs, kādas darbības;

➢ Noskaidrot legalizācijas darbības;

➢ Noskaidrot mantu, kam uzlikt arestu.



Finanšu izmeklēšana

Var izdalīt trīs finanšu izmeklēšanas veidus:

1. Konkrētā maksājuma analīze;

Mērķis ir izmeklēt konkrētu maksājumu/ naudas summu, kas saistīta ar noziedzīgā
nodarījuma izdarīšanu – konkrēti izkrāptie naudas līdzekļi.

2. Noziedzīgo darījumu analīze.

Mērķis ir noskaidrot, vai personas finanšu dati ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu
izdarīšanu, noskaidrot, vai ir saistība ar citiem nodarījumiem.

3. Ienākumu/izdevumu analīze;

Mērķis noskaidrot personas likumīgo ienākumu līmeni un atbilstību faktiski
konstatētiem ienākumiem.



Konkrētā maksājuma analīze

Uzņēmums samaksāja kukuli amatpersonām, lai uzvarētu publiskā iepirkumā. Kukulis
kā noteikts procents no darījumu summas tika pārskaitīts uz citu uzņēmumu, kas
saistīts ar valsts amatpersonu. Veicot konkrētā maksājuma analīzi, izmeklētājiem ļaus
iegūt tiešu saikni starp kukuļdevēju un valsts amatpersonu.

Jāveic tā saucamā «follow the money» (seko naudai) izmeklēšana, lai noskaidrotu
naudas izcelsmi (saistību ar noziegumu) vai saņēmēju (atrašanās vietu).

Sekojot naudai pagātnē, var
noskaidrot saistību ar nodarījumu,
noskaidrot predikatīvo nodarījumu

Sekojot naudai uz priekšu, var
noskaidrot atrašanās vietu, uzlikt
arestu, noskaidrot legalizācijas veidu

Izmeklējamais nodarījums



Konkrētā maksājuma analīze



Noziedzīgo darījumu analīze

Jāveic pilna finanšu darījumu analīze, lai izprastu nodarījuma
izpaušanos – objektīvās puses darbības, piemēram, persona var saņemt
daudzus maksājumus, kas var izskatīties likumīgi (konsultācijas, dzīvokļa
pārdošana).

Jāveic aizdomīgo darījumu analīze, lai noskaidroto darījumu faktisko
dabu, lai noskaidrotu, vai šādi darījumi faktiski ir notikuši.



Noziedzīgo darījumu analīze



Ienākumu/izdevumu analīze

Izmeklēšanas darbā jāizmanto VP izstrādātās vadlīnijas noziedzīgi iegūtās mantas
konfiskācijas nodrošināšanai izmeklēšanas stadijā.

Faktiski finanšu izmeklēšanas vadlīnijas mantas identifikācijai, kam uzlikt arestu:
1. iespējamo noziedzīgi iegūto mantu identificē jau operatīvās darbības ietvaros (ja tiek veikta) un

turpina kriminālprocesā;

2. identificē personas, kuras tiks pārbaudītas saistībā ar prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas
esamību;

3. informāciju par personas rīcībā esošo mantu un personas likumīgajiem ienākumiem pārbauda par
laika periodu, kurā var objektīvi noskaidrot un izvērtēt personai piederošo īpašumu samērīgumu ar
tās ienākumiem;

4. identificē personas mantu, t.sk. finanšu līdzekļus, kā arī ienākumus un izdevumus, naudas plūsmu,
t.sk. no ārvalstīm (ARO);

5. sagatavot izvērtējuma ziņojumu par personas rīcībā esošās mantas vērtības samērīgumu ar tās
likumīgiem ienākumiem.



Ienākumu/izdevumu analīze

Dati, kas jāiegūst finanšu izmeklēšanas veikšanai:

1. OSINT: Google, Facebook, Draugiem u.c.;

2. Reģistri: Zemesgrāmata; CSDD; Traktortehnikas reģistrs; Lursoft; Latvijas centrālais
depozitārijs; Banku kontu reģistrs; VID; Latvijas kuģu datu bāze; Civilās aviācijas gaisa
kuģu reģistrs; Kredītu reģistrs;

3. Personu liecības, izsniegtie dokumenti; izņemti priekšmeti;

4. Informācija no FIU, ARO.

Pēc datu iegūšanas, jāveic datu analīze, noskaidrojot personas dzīvesveidu, ienākumiem,
saistību ar nelikumīgām darbībām.









Ienākumu/izdevumu analīze

Satur ziņas, ka R.S. uztur pastāvīgas ģimenes attiecības ar V.S., jo R.S. ir V.S. dēls, kas atbilst KL 70.11 panta
trešās daļas nosacījumiem, jo uztur pastāvīgas ģimenes attiecības ar KL 70.11 panta otrajā daļā noteikto
personu.

Veicot V.S. rīcībā esošās mantas vērtības samērīguma izvērtēšanu ar viņa likumīgiem ienākumiem
secināts, ka laika posmā no 01.01.2011. līdz 19.12.2018. personas ienākumi bija EUR 14’805.09. Savukārt
personas zināmie izdevumi attiecīgajā laika periodā sastāda EUR 92’953.72 t.sk. personai pieder
automašīna MERCEDES BENZ GLE 450 4MATIC, aptuvenā vērtība EUR 69’000, kura iegūta īpašumā
26.07.2018. (…).

V.S. izdevumi par EUR 78’148,63 pārsniedz viņa zināmos ienākumus. Saskaņā ar V.S. 31.12.2011. iesniegto
mantiskā stāvokļa deklarāciju viņam nav reģistrēti uzkrājumi vai mantiska rakstura darījumi, kā arī VID
informācijas sistēma nesatur ziņas par citiem personas legāliem ienākumiem.



Identificēt PLG

➢Viens no legalizācijas veidiem ir piederības slēpšana un maskēšana,
tāpēc bieži shēmās izmanto ārzonas uzņēmumus;

➢Izmeklēšanā svarīgi noskaidrot, kuras personas faktiski kontrolē
minētos uzņēmumus;

➢Lai to pierādītu, var nosūtīt TPL uz Panamu, kur reģistrēts uzņēmums;
var nosūtīt TPL uz NVS valsti, kur atrodas formālais direktors, kurš
neko nezinās, bet …

➢Var to noskaidrot veicot finanšu izmeklēšanu.



Identificēt PLG

➢Veicot kontu analīzi, jāpievērš uzmanība ikdienišķiem,
saimnieciskiem, sīkiem izdevumiem, pievērošot
uzmanību kartes maksājumiem.



Identificēt PLG

➢PLG identificēšanai neaizmirst ar finanšu izmeklēšanu
saistītiem avotiem: telefonu sazvani, IP adreses, biroju
adreses, mājaslapas, OSINT.



Netiešā pierādīšanas metode

➢Izplatītākās netiešās pierādīšanas metodes:
• Neto ienākumi un izdevumi;

• Avoti un izlietojumi;

• Banku depozīti.

Netiešā pierādīšanas metode pielietojama tikai, ja nav iespējams iegūt
pierādījumus tiešā veidā, jo netiešo pierādīšanas metožu izmantošanā
ir sarežģījumi, tostarp, jebkura pamatota aizdomās turētā versija ir
jāpārbauda, lai noteiktu, vai ienākumi/izdevumi ir pamatoti.



Neto ienākumi un izdevumi

➢Neto ienākumi un izdevumu metodes mērķis ir iegūt ar nodokli
apliekamo objektu vai nelegālos ienākumus.

➢Metode: Aktīvi - pasīvi = Neto vērtība.

➢Nelikumīgus vai neizskaidrojamus ienākumus aprēķina, salīdzinot
kopējos ienākumus no zināmiem naudas līdzekļu avotiem;

➢Jebkādi neizskaidrojami ienākumi tiek attiecināti uz nelikumīgajiem
avotiem.

➢Metode apstiprina, ka persona saņēma lielākus ienākumus, ko tā
likumīgi nopelnīja.

* FATF Operational Issues Financial Investigations Guidance



Netiešā pierādīšanas metode

➢Ja manta izcelsme nav no likumīga avota, tad izcelsme jābūt no
nelikumīga avota.

“Lai notiesātu personu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju,
jāpierāda, ka manta izcelsme ir jebkāds noziedzīgais nodarījumus […]
specifisku predikatīvo noziedzīgo nodarījumu nav jāpierāda.” –
Nīderlandes Augstākā tiesa, 2005.

➢Netiešā pierādīšanas metode attiecas uz priekšmetu, bet jāpierāda
objektīvā puse (slēpšana, maskēšana); subjekts; subjektīvā puse (par subjektīvā

nodoma pastāvēšanu secinājumi ir izdarāmi vērtējot personu faktiskās darbības).



Netiešā pierādīšanas metode

• Starptautiskais standarts: nav pierādīta mantas likumīgā izcelsme 
= nelikumīga manta;

• Nelikumīga manta ≠ vai = noziedzīga manta

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/849: 



Finanšu izmeklēšanas process

Sagatavošanās

➢Veic vēl pirms kriminālprocesa uzsākšanas;

➢Turpināts process, nevis vienreizēja analīze;

➢Ir svarīgi izsekot aktīvus jau sākotnējā izmeklēšanas posmā;

➢Jāatbild, vai izmeklē legalizācijas darbības vai predikatīvo nodarījumu:
seko naudai uz priekšu vai pagātnē;

➢Identificē personas, uzņēmumus, mantu un to saikni.

➢Lielās lietās jākoncentrējas uz specifiskiem dokumentu veidiem,
kontiem vai laika posmu;



Finanšu izmeklēšanas process

1.posms

➢Jāizveido personas profilu, piefiksējot pamatinformācija;

➢Jāiegūst maksimāli daudz informācijas, ko var iegūt neiesaistot citas
personas: informācija no reģistriem, interneta vidē pieejamā
informācija: Google, Facebook, Draugiem u.c.;

➢Reģistri: Zemesgrāmata; CSDD; Traktortehnikas reģistrs; Lursoft;
Latvijas centrālais depozitārijs; Banku kontu reģistrs; VID; Latvijas
kuģu datu bāze; Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrs; Kredītu reģistrs;



Finanšu izmeklēšanas process

2.posms

➢Turpmākais pierādījumu iegūšanas princips: pēc principa no vienkāršākām
darbībām līdz sarežģītākām, lai pēc iespējas ātrāk iegūt datus;

➢Jāatceras, ka viena darbības rezultātā var iegūt jaunus pavedienus, kas
jāpārbauda;

➢FID kā aizdomīgu darījumu pārbaudes avots;

➢ARO kā personas ārvalstīs esošās mantu avots;

➢Tikai pēc saistītās informācijas apkopošanas jāiesaista izmeklējamā
persona, izlemjot, vai nav jāizmanto vairāk personu ierobežojošās
izmeklēšanas darbības;



Finanšu izmeklēšanas process

Rezultātā:

➢Personas profils, kurā ietverta visa informācija, kas attiecas uz
pesonu;

➢Analīze Excell programmā, kas ļauj analizēt datus: no kā, kādā laika
posmā, kam, par ko utt;

➢Vizualizācija, kas ļauj amatpersonām vienkāršāk un ātrā uztvert
noziedzīgo shēmu.

Problēmas:

➢Liels pētāmo datu apjoms, maz analītiķu;

➢Nav vienota finanšu datu formāta, ko varētu ērti analizēt.



Finanšu izmeklēšanas Dream team



Jautājumi?
Komentāri?
Ierosinājumi?

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās
prokuratūras prokurors

Dainis Šteinbergs

Telefons:+37167044759
e-pasts: dainis.steinbergs@lrp.gov.lv

Paldies par uzmanību


