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ZOLITŪDES TRAĢĒDIJAS

SEKU NOVĒRŠANA

L A I K A  P E R I O D S :  21.NOV. - 1.OKT.

2,7 milj. € 232 tūkst. € 1,3 milj. €

KOPĀ:

Psiholoģiskās 
palīdzības atbalsts 
cietušajiem, bojāgājušo 
tuviniekiem un ģimenēm 
notikuma vietā un 
konsultācijās pa 
diennakts krīzes tālruni. 

Neatliekamās juridiskās 
palīdzības sniegšana
Zolitūdes traģēdijā 
cietušajiem. 

Pieejams advokātu 
saraksts, 
kuri bez atlīdzības 
sniedza juridiskās 
konsultācijas Zolitūdes 
traģēdijā cietušajiem. 

Ministru prezidentes L.Straujumas 
vadībā tiek organizētas 

regulāras tikšanās
Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un valsts 
amatpersonām, uz kurām 
tiek aicinātas iesaistītās puses, 
lai Zolitūdē cietušos informētu
par aktuālajām norisēm.

Nodrošināta 
plašāka veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība
Iekšlietu ministrijas sistēmas un iestāžu 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Papildus esošajam �nansējumam 2015.gadā 
piešķirti 

2 248 476 €
un turpmāk katru gadu 

1 768 257 €.

Palielināts 
vienreizējais pabalsts 

no 42 687 € 
uz 71 145 €, 

ja amatpersonai 12 mēnešu laikā pēc 
nelaimes gadījuma darbā Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts 
komisija noteikusi 1.grupas invaliditāti 

uz laiku, ne mazāku 
par vienu gadu. 

Ziedot.lv 
saziedoti 

1 462 131,48 € 
cietušajiem

un bojāgājušo tuviniekiem 
(līdz 2014.g. 10.jūlijam).

112 tūkst. €

VALSTS FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS
TRAĢĒDIJAS SEKU NOVĒRŠANĀ

CITA VEIDA ATBALSTS
CIETUŠAJIEM UN CILVĒKU GLĀBŠANĀ IESAISTĪTAJIEM

IZMAIŅAS 
BŪVNIECĪBAS PROCESĀ

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
STIPRINĀŠANA

Paldies visiem, kas iesaistī jās un pal īdzēja Zol itūdes traģēdijas seku novēršanā!
Paldies visiem, kas turpina strādāt,  lai  nākotnē nepieļautu l īdzīgu katastrofu atkārtošanos!

© Valsts  k anceleja  2014

KRIMINĀLPROCESS

Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess
par būvkonstrukciju nobrukumu,

kura rezultātā cietuši 53 cilvēki, bojā gājuši 54 cilvēki, par

cietušajiem atzīti 104 bojāgājušo tuvinieki.

LIKUMPROJEKTA MĒRĶIS:

Maksimāli nodrošināt cilvēku, vides, infrastruktūras un īpašuma 
drošību un aizsardzību, kā arī noteikt civilās aizsardzības sistēmas un
katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetences un atbildību. 
Administratīvais slogs publiskajā un privātajā sektorā būtiski samazināsies, 
vienlaikus nodrošinot augstu civilās aizsardzības sistēmas efektivitāti.   

LABĀ PRAKSE 
ņemta no Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Igaunijas, 
Nīderlandes, Vācijas, Šveices un Islandes pieredzes.

Pēc Valsts darba inspekcijas iesnieguma saņemšanas par 
to, ka SIA „МАХIМА Latvija” 

ir pārkāpusi darba aizsardzības noteikumus
un tādēļ noticis nelaimes gadījums darbā ar četriem bojāgājušajiem, 

Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu 

LĪDZ ŠIM VEIKTI DIVI IZMEKLĒŠANAS
EKSPERIMENTI:

Tika noslogotas
konstrukciju kopnes un 
paralēli veikti mērījumi, 

lai konstatētu izmaiņas
kopņu nestspējā.

Noorganizēts kontrolēts
dedzināšanas
eksperiments, 

lai izpētītu, kā uguns varējusi 
ietekmēt jumta stiprību

(aptuveni divus gadus pirms traģēdijas
uz veikala ”Maxima” jumta bija 

izcēlies ugunsgrēks).

NOTEIKTA ATBILDĪBA ĒKAS ĪPAŠNIEKAM: 
apdraudējuma gadījumā nodrošināt savlaicīgu 
cilvēku brīdināšanu un evakuēt cilvēkus.

Turpmāk valsts līmeņa kontroles sistēmas izveide nodrošinās lielāku kontroli 
pār būvniecības procesa normatīvo aktu, 

kā arī kvalitātes un cilvēku drošības prasību ievērošanu.

NO 2014.G. 1.OKTOBRA 
IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS LIKUMĀ: 
sadalītas kontroles funkcijas 
starp pašvaldību būvinspektoriem; 
izveidots Būvniecības valsts kontroles birojs.

Turpmāk būvinspektors būvlaukumu apmeklēs vismaz 2 
līdz 4 reizes būvniecības laikā! 
Līdz šim būvinspektori dažādu iemeslu dēļ dažkārt neapmeklēja būvob-
jektus to būvniecības stadijā.

Ja līdzās dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta 
būvniecība, kas var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni,

vibrāciju vai cita veida ietekmi), jānodrošina būvniecības ieceres 
publiska apspriešana. 

Turpmāk ne retāk kā reizi 5 gados tiks noteikta 
būvspeciālistu kompetence, pārbaudot patstāvīgo praksi,
informāciju par izglītību un profesionālo pilnveidi, kā arī tiks pārbaudītas 
sūdzības un iesniegumi par būvspeciālistu.

Noteikta būvniecības procesā iesaistīto personu atbildība 
(zemes īpašnieks, būves īpašnieks, būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu 
veicējs, būvuzraugs un būveksperts).

Valsts kanceleja un Ekonomikas ministrija izveidojusi 
īpašu sadaļu mājaslapā www.mazaksslogs.gov.lv,
kurā saņemti vairāk nekā 40 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem 
būvniecībā. 

Turpmāk paredzēta kriminālatbildība personām, kuras 
turpina veikt būvdarbus pēc to apturēšanas. Plānotais sods –
īslaicīga brīvības atņemšana, 
piespiedu darbs vai naudas sods.

Paaugstinās atbildību par būvniecības un ugunsdrošības 
noteikumu pārkāpšanu, 
ja tās rezultātā bojā gājuši vismaz divi cilvēki, paredzot sodu – brīvības 
atņemšanu līdz 8 gadiem līdzšinējo 4 gadu vietā. 

Lai nepieļautu sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecību par 
zemāko cenu uzņēmumiem, kas lielu darbu daļu uztic
apakšuzņēmējiem, no 2015.g. 1.augusta pretendentam: 

Būvniecības valsts kontroles birojs
darbību uzsāk pakāpeniski:

no 2014.gada 1.oktobra birojs organizē būvprojektu 
un būvju ekspertīzi,
nodrošina metodisko palīdzību savas kompetences jautājumos un 
veic citas funkcijas;

no 2015.gada 1.janvāra birojs veiks publisko ēku (ēkas,
kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem) 

ekspluatācijas uzraudzību; 

no 2015.gada 1.jūlija birojs pilnībā veiks visas likumā 
noteiktās funkcijas, tai skaitā  nodrošinās būvdarbu valsts
kontroli, veicot likumā noteikto būvju būvdarbu kontroli un 
pieņemšanu ekspluatācijā;

no 2015.gada 1.oktobra būvniecības informācijas 
sistēma nodrošinās būvniecības dokumentu 
elektronisko apriti, t.sk. pārskatāmu, sabiedrībai pieejamu
informāciju par būvniecības procesiem un pieņemtajiem 
lēmumiem.

Ar 2016.gada 1.janvāri veiks būvspeciālistu 
kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses
uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

jābūt samaksātiem nodokļiem, 

tiks ņems vērā darbinieku vidējais atalgojums, 

tiks izvērtēts, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

(NEMATERIĀLAIS ATBALSTS NO PRIVĀTĀ UN PUBLISKĀ SEKTORA)

TAI SKAITĀ:

SOCIĀLĀ 
REHABILITĀCIJA 

Zolitūdes traģēdijā 
iesaistītajiem: 

cietušajiem, tuviniekiem,
seku novēršanā 

iesaistītajām personām

VESELĪBAS 
APRŪPE 

(izmaksas slimnīcām, 
rehabilitācijas centriem 

u.tml.)

AR
 KRIMINĀLPROCESU

SAISTĪTĀS 
IZMAKSAS

FINANSIĀLAIS
ATBALSTS

(izmaksas pabalstos)
Zolitūdes traģēdijā 

iesaistītajiem: 
cietušajiem, tuviniekiem, 

seku novēršanā 
iesaistītajām personām

Izstrādāts
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS

UN KATASTROFU 
PĀRVALDĪŠANAS 
LIKUMPROJEKTS. 

4,2 milj. € 
Ziedot.lv:

VALSTS 

CIVILĀS 

AIZSARDZĪBAS 

PLĀNĀ 

PAPILDINĀJUMS:

noteikts jauns iespējamais apdraudējums – ēku un būvju sabrukšana.


