
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 26.aprīlī                                                  Nr.86 

 

Par gāzes parāda nomaksu  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par gāzes parāda nomaksu EUR 

788,09 apmērā pašvaldības dzīvoklim „Kadaga 11” dz. 54, Kadaga, Ādažu novads, un 

konstatēja šādus apstākļus:  

1. 2016.gada 24.februārī, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2015.gada 11.novembra 

spriedumu un 2016.gada 16.janvāra izpildrakstu lietā C 33398614 par R.S. (turpmāk – 

īrnieks) un viņa ģimenes locekļu D.S. un I.S. izlikšanu no pašvaldībai piederošās telpas - 

dzīvokļa „Kadaga 11” dz. 54 (turpmāk - dzīvoklis) bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas un parāda piedziņu par labu SIA „Ādažu Namsaimnieks”, tika atbrīvots 

pašvaldībai piederošais dzīvoklis.       

2. Dome lūdza A/s „Latvijas Gāze” (turpmāk – LG) noslēgt ar Domi jaunu līgumu par 

dabasgāzes piegādi augstākminētajā adresē.  

3. 2016.gada 17.martā Dome saņēma LG vēstuli, ka īrnieks nav veicis norēķinus par 

piegādāto dabasgāzi un ir izveidojies parāds EUR 788,09 apmērā, un ka LG nav tiesiska 

pienākuma slēgt jaunu līgumu par dabasgāzes piegādi attiecīgajam objektam, jo pastāv 

parādsaistības par iepriekšējam īrniekam piegādāto dabasgāzi. Šādu nostāju LG pamato 

ar Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1048 „Dabas gāzes piegādes 

un lietošanas noteikumi” 76.punktu, kas nosaka - ja mājsaimniecības lietotājs ir gazificētā 

objekta īrnieks un par noteikumu 36.punktā minēto nosacījumu neievērošanu ir atbildīgs 

gan lietotājs, gan objekta īpašnieks. LG aicināja Domi apmaksāt parādu.            

4. Lai gan sākotnēji LG bija norādījusi, ka parāda apjoms uz 22.02.2016. ir EUR 215,17 

2016.gada 05. aprīļa vēstulē tā norāda, ka mājsaimniecības lietotāji, kuru saņemtās dabas 

gāzes uzskaitei ir uzstādīti dabas gāzes norēķinu uzskaites mēraparāti, samaksu par 

norēķinu periodu veic pēc izlīdzinātā dabasgāzes patēriņa, ko noziņojis dzīvokļa  

lietotājs,  taču pārbaudot dzīvoklī uzstādītā dabasgāzes norēķinu uzskaites mēraparāta 

rādījumus ir konstatēts daudz lielāks parāds.        

5. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk – Likums) 16.pants 

nosaka, ka dzīvojamai telpai jābūt dzīvošanai derīgai. Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa 

ir apgaismojama un apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un 

sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām 

būvniecības un higiēnas prasībām.    

5. Ir nepieciešams nomaksāt parādu LG EUR 788,09 apmērā, lai Dome varētu noslēgt jaunu 

līgumu par dabasgāzes piegādi un dzīvoklī tiktu atjaunota dabas gāzes padeve.   

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1048 „Dabasgāzes 

piegādes un lietošanas noteikumi” 76.punktu un 36.5.apakšpunktu, kā arī Finanšu komitejas 

19.04.2016. atzinumu, Ādažu novada dome   



NOLEMJ: 

1. Apmaksāt A/S „Latvijas Gāze” parādu par piegādāto dabasgāzi dzīvoklim „Kadaga 11” 

dz.54, Kadaga, Ādažu novads, EUR 788,09 apmērā.       

2. Izdevumus segt no Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem (EKK 2321).  

3. Celt prasību pret iepriekšējo dzīvokļa īrnieku R.S. par zaudējuma atlīdzību EUR 788,09 

apmērā, kas radusies Domei sakarā ar parāda nomaksu, piedzenot no R.S. visus ar 

prasības celšanu saistītos izdevumus.   

4.    Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 


