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Ventbunkers/LNT lieta: tiesnese Meliņa pieņem kārtējo pretlikumīgo lēmumu 

 

2012.gada decembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētāja 

Sandra Meliņa nāca klajā ar pretlikumīgiem prasības nodrošinājumiem pret diviem 

bagātākajiem Latvijas uzņēmumiem – Ventbunkers un Latvijas Naftas Tranzīts. 

Saskaņā ar viņas lēmumu, kompānijām tika aizliegts veikt jebkādas izmaiņas 

Uzņēmu reģistrā, ja tām atļauju nebija devuši mazākuma akcionāri - Oļega Stepanova 

kompānija Topmar, kam pieder 13% Ventbunkers akciju, un Stepanova advokāts 

Aleksejs Ovods, kam pieder mazāk nekā 1% no Latvijas Naftas Tranzīts akcijām. 

Toreiz daudziem radās jautājums, kā tiesnese varējusi lemt par klaji 

pretlikumīgu prasības nodrošinājumu piemērošanu. 

Vēlāk Augstākās tiesas Senāts atzina, ka šādi prasības nodrošinājumi ir pilnīgā 

pretrunā ar komerciālās tiesvedības praksi. Par šādu lēmumu tika informēta arī 

tiesnese Meliņa, no kuras tika gaidīta absurdo prasības nodrošinājumu atcelšana. Taču 

2013.gada 15.martā Meliņa rīkojās tieši pretēji un atteicās atsaukt savu lēmumu, šādi 

ignorējot Augstākās tiesas Senātu un apkaunojot Latvijas tiesu sistēmu. 

Viņas rīcība skaidri parāda, ka pretlikumīgie prasības nodrošinājumi nav 

pieņemti kļūdas dēļ, proti, tie vērtējami kā pilnīgi apzinīgs lēmums un pat noziegums. 

Fakts, ka Meliņa ir Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētāja, padara situāciju 

vēl satraucošāku, kārtējo reizi atklājot būtiskus trūkumus Latvijas tiesu sistēmā. 

Tiesneses Meliņas lēmums tiks pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, taču tikmēr 

atbildētājiem - Olafam Berķim, Genādijam Ševcovam, Jānim Junkeram, Dzintaram 

Kašam, Raimondam Grīniņam, Naurim Kozlovam, kā arī uzņēmumiem SIA Kement 

un AS Ventbunkers būs jācieš no nelikumīgi uzliktajiem prasības nodrošinājumiem. 

Sagaidāms, ka Meliņas lēmuma atcelšana prasīs vairākus mēnešus. Jāatzīmē, 

ka Rīgas apgabaltiesā arī iepriekš atcelti vairāki viņas lēmumi, nedarot godu tiesneses 

reputācijai. Šķiet, ka Meliņu nemaz nesatrauc fakts, ka apelācijas kārtībā varētu tikt 

atcelts vēl viens viņas lēmums. 



 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēdējā laikā aktīvi cīnās pret 

korumpētiem skolotājiem un ierēdņiem, bet varbūt varas iestādēm būtu laiks vērsties 

arī pret tiesnešiem, kuri seko savtīgām interesēm. 

 

 

AS Ventbunkers preses dienests 
 

 


