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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 19. janvārī                              Nr. 4 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Sniedze Brakovska (“Par!”/JV), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), 

Jānis Leja (S) (līdz plkst. 13.24), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Valērijs Bulāns (LRA). 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Ainārs Grikmanis, Everita Kāpa, Guntis Porietis.  

citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai mazinātu 

Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, 

sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) 

režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 13:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par palīdzību iedzīvotājiem saistībā ar vētras postījumiem Veckūlu ielā 23. 

1.§ 

Par palīdzību iedzīvotājiem saistībā ar vētras postījumiem Veckūlu ielā 23 

(Guntis Porietis, Ilona Gotharde) 

Pašvaldības dome izvērtēja dabas stihijas rezultātā nodarītos postījumus īpašumā Veckūlu ielā 

23, Ādažos, Ādažu novadā, kur vētras rezultātā šā gada 17. janvārī pilnībā tika norauts jumts 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, atstājot dzīvokļos mītošās ģimenes bez mājvietas, jo daļa no 

dzīvokļiem palika bez elektrības, siltumapgādes un ūdensapgādes, kā arī nokrišņi bojāja 

dzīvokļos esošās mantas un mēbeles. 

Šā gada 17. janvārī piedzīvotā vētra Pierīgas novados kļuva par trešo spēcīgāko šajā gadsimtā, 

liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.2 Stiprā vēja un sniega 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku 

savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa. 
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dēļ Rīgā tika izsludināts sarkanais brīdinājums un stiprajam vējam turpinoties visā Latvijā tika 

radīti arvien jauni postījumi. 

No Ādažu novada pašvaldības policijas Elektronisko notikumu žurnāla ieraksta izriet, ka šā 

gada 17. janvārī, plkst. 13.32. tika saņemts izsaukums par situāciju Veckūlu ielā 23, Ādažos. 

Notikuma vietā tika noskaidrots, ka daudzdzīvokļu mājai vējš daļēji norāvis jumtu. 

Cietušo personu nav. Astoņi dzīvokļi palikuši bez jumta un visa māja bez apkures. 

Noskaidrots, ka mājai nav apsaimniekotāja. Informācija par notikušo nodota 

Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai un Ādažu novada 

sociālajam dienestam. Apzināti visi mājas iedzīvotāji, kuriem nav iespējams uzturēties 

bojātajā mājoklī un nav citas iespējas apmesties pie tuviniekiem, tāpēc viņiem tika organizēta  

pagaidu uzturēšanās viesnīcā “Port Hotel”, Kazenes, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – 

viesnīca). 

Pašvaldībā saņemti dzīvojamās mājas Veckūlu ielā 23, Ādažos, iemītnieku iesniegumi ar 

lūgumu izmitināt cietušo mājsaimniecību ģimenes uz laiku, līdz tās varēs atgriezties mājās. 

Atbilstoši viesnīcas sniegtajai informācijai, cietušo mājsaimniecību ģimenes izvietotas 

viesnīcas numuros, ievērojot šādus izcenojumus: vienvietīgie numuri 3 gab. 40 euro/nakts, 

divvietīgie – 5 gab. 50 euro /nakts, trīsvietīgie – 2 gb. 65 euro/nakts. Kopējās izmaksās par 

uzturēšanos viesnīcā laika periodā no šā gada 17. janvārim līdz 22. janvārim veidotu 3000 

euro.  

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 1. panta 1. punktam, civilā 

aizsardzība ir tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, 

izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, ko īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un 

sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī atbilstošu rīcību 

katastrofas un tās draudu gadījumā, bet atbilstoši šī panta 2. punktam, katastrofa ir notikums, 

kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai 

radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus 

materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju 

ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus. 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 5. punkta 

izpratnē pašvaldības uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas 

apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, 

ēdināšanu un sociālo aprūpi. 

D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, E. KĀPA, S. BRAKOVSKA, G. PORIETIS, I. 

GOTHARDE, A. DENIŅA, I. ROZE, R. KUBULIŅŠ debatē par: 

1. pabalsta krīzes situācijā 700 euro apmērā piešķiršanu, to kopēju summu un ietekmi uz 

pašvaldības budžetu (E. Kāpa informē, ka, ja pabalsts tiks piešķirts 500 euro apmērā 

18 cietušajiem, tad izmaksājamā pabalsta kopsumma ir 9000 euro) un iespēju 

cietušajiem novirzīt pabalstu mājas jumta remontam; 

2. mājas jumta remonta izmaksām (S. Brakovska informē par saņemto no mājas vecākā 

tāmi mājas juma remontam 21733,91 euro apmērā. Informē, ka novada iedzīvotāji 

saziedoja 5700 euro. Šodien tiks likts pagaidu jumts un ir plānots iepirkt būvniecības 

materiālus par saziedotajiem līdzekļiem); 

3. mājas jumta remontam nepieciešamo dokumentāciju (A. Grikmanis informē, ka mājas 

jumta remonts ir avārijas seku likvidēšana un mājas iedzīvotāji varētu veikt 

atjaunošanu bez projekta un dokumentu reģistrēšanas BIS); 

 
2 Publicēts: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veja-lauzts-zars-jurmala-navejosi-traume-sievieti-

vetra-ekam-norauti-jumti-kaveta-satiksme.a439210/ 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veja-lauzts-zars-jurmala-navejosi-traume-sievieti-vetra-ekam-norauti-jumti-kaveta-satiksme.a439210/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veja-lauzts-zars-jurmala-navejosi-traume-sievieti-vetra-ekam-norauti-jumti-kaveta-satiksme.a439210/
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4. nepieciešamību saņemt no cietušajiem iesniegumus, kas apliecina zaudējumus un 

krīzes faktu, pabalsta piešķiršanai (I. Gotharde informē, ka pabalstu mājas iedzīvotāji 

var izmantot mājas jumta remontam tikai gadījumā, ja vienojušies par to. E. Kāpa 

informē, ka cietušie varētu iesniegumam pievienot tāmi mājas jumta remontam un tad 

pabalstu varētu pārskaitīt uz vienu kontu iepriekš noteiktajam mērķim. I. Roze 

informē, ka sazināsies ar cietušajiem un saņems no tiem kopējo iesniegumu ar lūgumu 

pārskaitīt pabalstu mājas jumta remontam); 

Plkst. 13.24 J. LEJA atstāj sēdi. 

5. pašvaldības iespēju sniegt cietušajiem atbalstu (M. Sprindžuks informē, ka pašvaldība 

nevar atjaunot māju, jo darbus jāveic pašiem iedzīvotājiem. Atgādina par 

nepieciešamību iedzīvotājiem apdrošināt savu mājokli); 

6. ierosinājumu neizlietoto zupas virtuvi nogādāt cietušajiem; 

7. iespēju mājas iedzīvotājiem atgriezties mājoklī līdz šā gada 23. janvārim. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 21. panta otro 

daļu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 5. 

punktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S) atstāja sēdi), 

PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt stihiskas nelaimes gadījuma (vētras postījumi) radīto seku novēršanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Veckūlu ielā 23, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu 

novads, 3000 euro no pašvaldības 2021. gada budžeta apropriācijas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” viesnīcas pakalpojumu izdevumu apmaksai cietušajām 

personām.  

2. Apmaksāt uzturēšanos viesnīcā no šā gada 17. janvāra uz laiku līdz 5 dienām (līdz šā 

gada 22. janvārim), bet ne vairāk kā 3000 euro apmērā (kopā) fiziskām personām un 

to ģimeņu locekļiem viesnīcas pakalpojumu apmaksai: 

2.1. (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese); 

2.2. (vārds, uzvārds), (personas kods) un (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese); 

2.3. (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese);    

2.4. (vārds, uzvārds), (personas kods), (vārds, uzvārds), (personas kods), (vārds, 

uzvārds), (personas kods), (vārds, uzvārds), (personas kods), (vārds, uzvārds), 

(personas kods)  (adrese); 

2.5. (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese), (vārds, uzvārds), (personas kods) 

(adrese), (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese), (vārds, uzvārds), (personas 

kods) (adrese), (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese); 

2.6. (vārds, uzvārds), (personas kods) un (vārds, uzvārds), (personas kods) (adrese); 

2.7. (vārds, uzvārds), (personas kods), (vārds, uzvārds), (personas kods), (vārds, 

uzvārds), (personas kods)  (adrese).  

3. Uzdot Grāmatvedības nodaļai apmaksāt rēķinus par viesnīcas faktiski sniegtajiem 

pakalpojumiem lēmuma nolēmuma 2. punkta izpildei. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju pieņemt lēmumu par stihiskas nelaimes rezultātā 

cietušo iedzīvotāju pagaidu izmitināšanu, pakalpojumu apmaksai, kopā nepārsniedzot 

lēmuma nolēmuma 1. punktā noteikto apjomu.  
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5. Uzdot domes priekšsēdētājam nodrošināt civilās aizsardzības komisijas darbību 

veicamo darbību noteikšanai dabas stihijas radīto seku novēršanai.   

 

Sēdi slēdz plkst. 13:40. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


