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Sanāksmes darba kārtība:
1. Informatīvs ziņojums par izmeklēšanas rezultātiem
Ziņo: Ģenerālprokurors Ē. Kalnmeiers, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks A.Grišins

2. Informācija par būvniecības procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
Ziņo: Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis
3. Dažādi.
1.jautājums
Informatīvs ziņojums par izmeklēšanas rezultātiem
__________________________________________________________________
Ziņo: Ģenerālprokurors Ē. Kalnmeiers, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks A.Grišins
R.Ločmele-Luņova informē par biedrības „Zolitūde 21.11” nodibināšanu un reģistrāciju.
Ē.Kalnmeiers un A.Grišins informē par izmeklēšanas ietvaros īstenoto eksperimentu, kas tiek
veikts Zolitūdes katastrofas vietā.
A.Grišins informē, ka ir precizēts cietušo skaits – gan fiziskās, gan juridiskās persona, veikta
mantu atdošana, atbrīvojot no mantām bīstamo zonu. Ekspertīzes veikšanai plānots piesaistīt
ari ārvalstu laboratorijas. Ekspertīzes slēdziens varētu tikt publiskots rudens otrajā pusē.
Ē.Kalnmeiers informē par pasākumiem, kas veikti, saistībā ar iepriekšējā sanāksmē
apzinātām problēmām, par ko informēja traģēdijā cietušie.
R.Ločmele-Luņova informē, ka nepieciešams panākt, lai cietušo bērniem izmaksāto VSAA
pabalstu aizbildnis varētu lietot bērna ikdienas vajadzību apmierināšanai (uzturam,
apģērbam).
I.Jakovele rosina izstrādāt normatīvo regulējumu, kas paredzētu nepieciešamību obligāti
evakuēt cilvēkus, ja atskan trauksmes signāls, nosakot kriminālatbildību par šīs prasības
nepildīšanu, jo cilvēki paši baidās pamest darba vietu.
Rosina sagatavot un publicēt internetā informāciju traģēdijā cietušajiem, kur būtu aprakstītas
palīdzības saņemšanas iespējas.
Iesaka veidot sistēmu, kad par katastrofām tiek paziņots uz mobilajiem tālruņiem.
Ē.Kalnmeiers, A.Grišins informē, kas civilās aizsardzības jautājumi ir pašvaldību
kompetencē un pie šiem jautājumiem jau tiek strādāts.
R.Ločmele-Luņova aktualizē jautājumu par to, ka nav precīzi aprakstīts, kā jāstrādā
ministriju komunikāciju dienestiem kritiskā situācijā. Rosina plašāk cilvēku informēšanai
izmantot privātās raidorganizācijas.L.Straujuma pauž gatavību uzklausīt speciālistu viedokli
par minētajiem jautājumiem. Vienlaikus trauksmes stāvokļu izziņošanai tiks izmantoti
Iekšlietu ministrijas rīcībā esošie resursi, skaņas signāli.
I.Jakovele jautā, kāpēc netiek sodīti „Maksimas” darbinieki, kuri pēc trauksmes signāla
neveica evakuāciju.
Ē.Kalnmeiers atbild, ka tikai nesen normatīvajos dokumentos veiktas izmaņas un noteikts, ka
jāveic evakuācija.
M.Vitkovskis jautā, vai iespējams pieprasīt atlīdzību par morālo kaitējumu.
Ē.Kalnmeiers norāda, ka to iespējams pieprasīt, rosinot tiesas procesu.
Lēmums:
Sagatavot un publicēt internetā informāciju traģēdijā cietušajiem, kur būtu aprakstītas
palīdzības saņemšanas iespējas, izvietot resursus arī Ministru kabineta mājaslapā un
biedrības „Zolitūde.21.11” mājaslapā.
3.jautājums
Informācija par būvniecības procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
____________________________________________________________________
Ziņo: Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis
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M.Lazdovskis informē, ka Būvniecības likuma grozījumi stāsies spēkā 1.10.2014. Apsekotas
557 būves, kas nodotas ekspluatācijā pēdējos 5 gados.
J.Geks aktualizē jautājumu, ka jāpieaug būvniecības uzraudzības izmaksām.
I.Jakovele pauž viedokli, ka nepieciešama papildu psiholoģiskā palīdzība cietušajiem.
R.Ločmele-Luņova pauž viedokli, ka saņemtā psiholoģiskā palīdzība bijusi dažādā līmenī,
bet pozitīvi ir tas, ka Iekšlietu ministrija veido psihologu grupu palīdzībai krīzes situācijās.
D.Jakaite informē, ka Rīgas Dome uzņēmusies psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu, tāpēc
notiks pārrunas ar Rīgas Domi par šīs koordinēšanas īstenošanu.
R.Ločmele-Luņova informē, ka juridiskajai personai (SIA, frizētavai), kas atradās
„Maksima” veikalā, ir ierosināts administratīvā pārkāpuma process.
Lēmumi:
1. Labklājības ministrijai un Rīgas Domei pārrunāt iespējas pilnveidot psiholoģiskās
palīdzības sniegšanu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem.
2. Labklājības ministrijai un Valsts darba inspekcijai noskaidrot par nelaimes gadījuma
izmeklēšanas procesu un administratīvā pārkāpuma procesu pret juridisko personu
(frizētavu), kas atradās „Maksima” veikalā.
4.jautājums
Dažādi
_____________________________________________________________________
R.Dimante informē par to, ka Zolitūdes traģēdijā cietušajiem saziedoti 1,4 mlj EUR.
D.Akule aicina izveidot koordinētu mehānismu Pārresoru koordinācijas centra vadībā, lai
sistemātiski apkopotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās likumdošanas kļūdas un to labošanas
plānus, un varētu iegūt pārskatu par valsts institūciju padarīto un vēl darāmo.
Lēmumi:
1. Aicināt nevalstiskās organizācijas plašāk informēt sabiedrību par Zolitūdes traģēdijas
izmeklēšanas procesu un ar to saistītām norisēm.
2. Jūnijā rīkot nākošo sanāksmi, kas veltīta Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanai.
3. Uzdot Pārresoru koordinācijas centram sekot līdzi ar Zolitūdes traģēdiju saistītiem
lēmumiem un to izpildei.
Sanāksmi beidz 18.15,

Sēdes vadītāja

L.Straujuma
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