
 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 30.jūnijā                                                 Nr. 121 

 

Par gāzes parāda nomaksu  

 

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

189,44 apmērā pašvaldības dzīvoklim „Kadaga 9” dz. 7, Kadaga, Ādažu novads, un 

konstatēja šādus apstākļus:  

1. 2015.gada 29.janvārī, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2014.gada 13.oktobra 

spriedumu un izpildrakstu C 33395313 C 1320-14 par J.B. (turpmāk – īrnieks) izlikšanu 

no pašvaldībai piederošās telpas - dzīvokļa „Kadaga 9” dz. 7 (turpmāk - dzīvoklis) bez 

citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, un parāda piedziņu par labu SIA „Ādažu 

Namsaimnieks”, tika atbrīvots pašvaldībai piederošais dzīvoklis.       

2. Pamatojoties uz augstākminēto Dome lūdza A/s „Latvijas Gāze” (turpmāk – LG) ar 

01.02.2015. pārtraukt gāzes piegādes līgumu ar dzīvokļa „Kadaga 9” dz. 7 īrnieku un 

noslēgt ar Domi jaunu līgumu par dabasgāzes piegādi minētajā adresē.  

3. 2015.gada 5.martā Dome saņēma LG vēstuli, kurā tā norāda, ka īrnieks nav veicis 

norēķinus par piegādāto dabasgāzi, kā rezultātā ir izveidojies parāds EUR 189,44 euro 

apmērā un 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 šo noteikumu 

36.punktā minēto noteikumu neievērošanu ir atbildīgs gan lietotājs, gan objekta 

īpašnieks. Pamatojoties uz iepriekš minēto, LG aicināja Domi apmaksāt parādu un 

nodrošināt LG pārstāvja netraucētu piekļuvi dzīvokļa dabasgāzes apgādes sistēmai, lai to 

noslēgtu.             

4. Nepiekrītot LG argumentiem, Dome atkārtoti vērsās pie LG, ar lūgumu pārskatīt viedokli 

un noslēgt jaunu līgumu ar Domi, argumentējot, ka Domei nav bijušas līgumiskas 

attiecības ar LG, un ka tiesa līdzīgās ir lietās ir pieņēmusi spriedumus, kas šādu LG rīcību 

ir uzskatījusi par prettiesisku. 

5. 2015.gada 3.jūnijā LG atbildes vēstulē norādīja, ka gāzes padeve ir pārtraukta 2015.gada 

15.aprīlī un tā tiks atjaunota tikai pēc parāda nomaksas.  

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

nosaka, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, 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.    



7. Dome ir veikusi „Kadaga 9” dz. 7 remontu un dzīvokli paredzēts piešķirt bārenim, kas 

saskaņā ar Likuma 14.panta trešo daļu ir iekļauts pašvaldības palīdzības reģistrā ar 

pašvaldības dzīvokļa nodrošināšanu primārā kārtā.           

8. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams nomaksāt pāradu LG EUR 189,44 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 

16.06.2015. atzinumu, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

1. Apmaksāt A/S „Latvijas Gāze” parādu par dzīvoklim „Kadaga 9” dz.7, Kadaga, Ādažu 

novads, piegādāto dabasgāzi EUR 189,44 apmērā.       

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

3. Atteikties no prasības celšanas pret iepriekšējo īrnieku J.B. par zaudējuma atlīdzību, kā 

nelietderīgas un pašvaldībai ekonomiski neizdevīgas rīcības.  

4.    Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.   

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 


