Sanāksme
Aktuālā situācija saistībā ar Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas procesu
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Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietnieks
Cietušo un biedrības „Zolitūde 21.11”pārstāvji
Cietušo pārstāvis
Cietušo pārstāve
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Cietušo pārstāvis
Cietušo pārstāvis
Cietušo pārstāve
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Cietušo pārstāvis
Cietušo pārstāvis
NVO pārstāvji
PROVIDUS
Delna
Latvijas Pilsoniskā alianse

Protokolē:
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sanāksmi sāk plkst.16.00.
Sanāksmes darba kārtība:
1.
Informatīvs ziņojums par izmeklēšanas rezultātiem.

Ziņo: Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, Ģenerālprokurors Ē.Kalnmeiers, Valsts
policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks A.Grišins.
2.

Informācija par būvniecības procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanu.
Ziņo: Ekonomikas ministrs V.Dombrovskis.

3.

Labklājības ministrijas ziņojums par nelaimes gadījuma izmeklēšanas procesa un
administratīvā pārkāpuma procesa pret juridisko personu (frizētavu, kas atradās
„Maksima” veikalā) virzību.
Ziņo: Labklājības ministrijas pārstāvis.

4.

Jautājumi un atbildes.

L.Straujuma atklāj sanāksmi.
1.jautājums
Informatīvs ziņojums par izmeklēšanas rezultātiem
__________________________________________________________________
Ziņo: Ģenerālprokurors Ē. Kalnmeiers, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks A.Grišins
Par jautājumu izsakās: L.Straujuma, A.Grišins, Ē.Kalnmeiers, I.Burvis, I.Jakovele,
I.Jaunzeme, A.Sannikova, U.Augulis, R.Lūsis, F.Jesipenko.
A.Grišins informē par to, ka Zolitūdes traģēdijas norises vietā tiek veikti izmeklēšanas
eksperimenti, kuru ietvaros pārbauda būvkonstrukciju izturību. Ekspertīzes slēdziens tiks
publiskots rudens 2.pusē. Pēc šo pārbaužu beigām policija notikuma vietu atstās īpašnieka
pārziņā. Rīgas pašvaldība veiks dzīvojamās mājas pārbaudi. Cietušā statuss pašlaik piešķirts
206 cilvēkiem.
Ē.Kalnmeiers informē, ka Valsts darba inspekcija 30.maijā publiskoja saskaņotu atzinumu,
ko pašlaik izvērtē un pēc tam virzīs lietu kriminālvajāšanai.
I.Burvis jautā, kā nodrošina to, ka vainīgie nepamet Latviju?
Ē.Kalnmeiers atbild, ka izmeklēšanas laikā varēs izdarīt hipotētiskus pieņēmumus par
vainīgajiem un rīkoties, atkarībā no situācijas.
I.Jakovele jautā, kā uz cietušajiem attieksies tiesas process.
Ē.Kalnmeiers informē, ka cietušie var vienoties par to, ka visus pārstāv viens advokāts, ja to
vēlas.
I.Jakovele jautā, kā sodīs darba devējus, kuri neevakuēja cilvēkus pēc trauksmes signāla
ieslēgšanās.
Ē.Kalnmeiers informē, ka tas arī minēts Valsts darba inspekcijas atzinumā.
R.Lūsis informē, ka pret „Maksimu” ierosināta pārkāpuma lietvedība, ko „Maksima” var
pārsūdzēt.
I.Jaunzeme informē par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu – rehabilitācija nevienam
cilvēkam nav atteikta. Informē, ka ir atrisināts jautājums par iespēju cietušo bērniem atvērt
bankas kontus.
I.Jakovele, A. Sannikova pauž viedokli, ka psiholoģiskās palīdzības pakalpojums nebija
kvalitatīvs.
L.Straujuma, I.Jaunzeme sola noskaidrot, vai problēma ir sistēmiska.
I.Jakovele aktualizē jautājumu par nepieciešamību noteikt, ka pēc trauksmes signāla
evakuācija ir jāveic obligāti.
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Ē.Kalmeiers pauž viedokli, ka normatīvie akti šajā jomā ir sakārtoti, bet būtu nepieciešams
aktivizēt kontroles sistēmu.
A,Sannikova paž viedokli, ka vainīgie ir jāsoda. Jāizstrādā un jāpieņem noteikumi par to, kas
jādara administrācijai, ja atskan trauksmes signāls.
L.Straujuma pauž viedokli, ka par to būtu jāpārrunā nākamās tikšanās laikā, uzaicinot
Iekšlietu ministrijas pārstāvjus.
I.Burvis rosina piedāvāt iespēju cietušo bērniem iegūt bezmaksas izglītību.
I.Jaunzeme pauž viedokli, ka šādu ierosinājumu varētu adresēt Ziedot.lv.
Lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju.
2. Nākamās sanāksmes darba kārtībā iekļaut diskusiju par nepieciešamību noteikt
administratīvo atbildību, ja pēc trauksmes signāla ieslēgšanās administrācija neveic
cilvēku evakuāciju, pieaicinot Iekšlietu ministrijas pārstāvi.
3. Labklājības ministrijai izvērtēt faktorus, kas varēja ietekmēt I.Jakovelei un
A.Sannikovai sniegtās psiholoģiskās palīdzības pakalpojuma kvalitāti.
2.jautājums
Informācija par būvniecības procesa tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
____________________________________________________________________
Ziņo: Ziņo: Ekonomikas ministrs V.Dombrovskis
Par jautājumu izsakās: A.Sannikova, L.Straujuma, I.Kažoka, Ē.Kalnmeiers, I.Burvis,
I.Jakovele, I.Jaunzeme, R.Lūsis, F.Jesipenko.
V.Dombrovskis informē, ka grozījumi Būvniecības likumā stāsies spēkā oktobrī.
I.Kažoka aktualizē jautājumu par metālizstrādājumu laboratorijas izveidi, kā arī citiem
jautājumiem.
Ē.Kalnmeiers pauž viedokli, ka pieprasījums pēc šādām ekspertīzēm ir zems, tāpēc
pakalpojumi būtu dārgi. Tiek apsvērta iespēja pirkt pakalpojumus ārvalstīs.
Lēmums:
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
3.jautājums
Labklājības ministrijas ziņojums par nelaimes gadījuma izmeklēšanas procesa un
administratīvā pārkāpuma procesa pret juridisko personu (frizētavu, kas atradās „Maksima”
veikalā) virzību
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Jaunzeme, R.Lūsis
Cietušo pārstāvji aktualizē problēmu, ka „Maksimā” izvietotās frizētavas darbinieki ilgi
nevarēja saņemt cietušā statusu, jo Rīgas Valsts daba inspekcijas attieksme bija birokrātiska
un nācās lūgt profesionāla jurista palīdzību.
L.Straujuma pauž viedokli, ka tā ir sistēmiska nepilnība, kas jālikvidē.
Lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. izvērtēt iespējamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.950 (stājās
spēkā 2010. gada 1. janvārī) „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites
kārtība”, kas nosaka nelaimes gadījuma pieteikšanas veidlapas formu Valsts darba
inspekcijā;
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2.2. organizēt pārrunas ar Rīgas reģionālas Valsts darba inspekcijas vadītāju par
nepieciešamību sekmēt uz klienta interesēm vērstu pakalpojuma sniegšanas veidu.
3. Nākamās tikšanās laiku noteikt atsevišķi, atkarībā no nepieciešamības.
Sanāksmi beidz 17.45,

Sēdes vadītāja

L.Straujuma

Protokolēja

G.Freimane
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