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Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 

2022. gada 24. februārī tika uzsākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas militāra agresija pret 
Ukrainu, kas sekoja 2022. gada 21. februārī izziņotajam Krievijas prezidenta Vladimira Putina 
lēmumam atzīt Ukrainai piederošo Luhanskas un Donbasa teritoriju neatkarību, un ievedot tajās 
karaspēku. Karadarbība Ukrainā joprojām turpinās. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainu 
pametuši vismaz 150 tūkstoši iedzīvotāju (https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/turpinas-
beglu-plusma-no-ukrainas.a445618/) (dati uz 27.02.2022.) 

Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā virkne pasaules valstu pieņem jaunas vai pastiprina esošās 
sankcijas pret Krieviju ar mērķi piespiest to apturēt karadarbību Ukrainā, atbalsta bēgļus – 
Ukrainas civiliedzīvotājus, kas masveidā pamet karadarbības pārņemto valsti.  

Atbalsta koordinēšanu Latvijā nodrošina robežsardze, kas informāciju par konkrētu palīdzības 
veidu nodod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, bet dienests secīgi sazinās ar 
attiecīgajām pašvaldībām, kas risina Ukrainas bēgļu izmitināšanu un organizē tālākās darbības. 

Pašvaldību līmenī par palīdzības organizēšanu atbild civilās aizsardzības komisijas un attiecīgā 
pašvaldība. 

Ādažu novada pašvaldība jau ir iesaistījusies palīdzības sniegšanā, apzinot pašvaldības 
administratīvajā teritorijā iespējas izmitināt bēgļu ģimenes no Ukrainas, organizējot iedzīvotāju 
saziedoto mantu un pārtikas savākšanu un nodošanu tās pieņemšanas punktos, koordinējot 
bēgļu transportēšanas pakalpojumus u.c. 

2022. gada 1. martā Ministru kabinets atbalstīja iesniegšanai izskatīšanai Saeimā likumprojektu 
“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums” (turpmāk – Likumprojekts). Likumprojekta mērķis 
ir sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties 
Ukrainā saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto karu, kā arī sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas 
sabiedrībai.  

Likumprojekts reglamentē gan sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, gan  Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiesības un pienākumus atbalsta nodrošināšanas 
koordinācijā Ukrainas civiliedzīvotājiem, atbalsta veidus, atbalsta sniegšanas finansēšanu (no 
budžeta finansētajām institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu 
līdzekļiem). 

Cita starpā, Likumprojekts paredz nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju tiesības uz izglītības 
ieguvi, tajā skaitā, uz pirmsskolas izglītību,  tās pašvaldības iestādē, kur atrodas šīs personas 
dzīvesvieta, tiesības uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajām 
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tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību kā Latvijas pilsoņiem un Latvijas 
nepilsoņiem.  

Likumprojekts paredz šādu pašvaldības kompetenci atbalsta sniegšanā: 

- pamatojoties uz domes lēmumu, pašvaldībai ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai 
mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam; 

- pašvaldības nodrošina tūlītēju palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem 
vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri rada ierobežojumus personas spējām 
patstāvīgi pārvietoties un sevi aprūpēt, kā arī pēc vajadzības piešķirot sociālās aprūpes 
pakalpojumu dzīvesvietā un pakalpojumu pārvietošanās atbalstam; 

- pašvaldība nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju, kuriem nepieciešams papildu atbalsts, 
uzturēšanās vietu apzināšanu un tām nepieciešamā atbalsta sniegšanu un turpmākās palīdzības 
plānošanu. 

Ņemot vērā to, ka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums vēl nav stājies spēkā, bet jau šobrīd 
ikdienā ir nepieciešama tūlītēja atbalsta sniegšana, piemēram, sedzot bēgļu transporta un 
degvielas izdevumus nokļūšanai līdz pagaidu dzīves vietām un sniedzot citu atbalstu, 
nekavējoties ir jāatvēl finanšu līdzekļi palīdzības sniegšanai, kā arī jānosaka deleģējums domes 
priekšsēdētājam operatīvi pieņemt lēmumus par attiecīgo finanšu līdzekļu izlietošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, 62. panta 2. un 11. punktiem, 
Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 
32.3., 32.6., 32.9. punktiem, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. pantu, 
Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt 10000 euro (desmit tūkstoši euro) Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.  

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētais atbalsts izlietojams: 

2.1. sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai dzīvesvietā un pakalpojumu 
pārvietošanās atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem vai ļoti smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, kuri rada ierobežojumus personas spējām patstāvīgi 
pārvietoties un sevi aprūpēt; 

2.2. Ukrainas civiliedzīvotāju – bēgļu, uzturēšanās vietu apzināšanai, ar to 
izmitināšanu saistīto izdevumu segšanai (bēgļu nogādāšana uz pagaidu dzīves 
vietu, transporta un degvielas izdevumu apmaksa), turpmākās palīdzības 
plānošanai; 

2.3. humānās palīdzības (pārtikas, sadzīves priekšmetu u.c.) nogādāšanai tās 
nodošanas punktos, uz bēgļu pagaidu dzīves vietām u.c.; 

2.4. citiem atbalsta veidiem atbilstoši pieņemtajam ārējam normatīvajam 
regulējumam. 

3. Atļaut izmantot bēgļu transportēšanai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus un 
darba spēka resursus. 

4. Apzināt pašvaldības īpašumā esošās brīvās telpas, kuras nepieciešamības gadījumā 
iespējams izmantot bēgļu pagaidu izmitināšanai.  

5. Lēmuma 1. punkta izpildei paredzētos finanšu līdzekļus iedalīt no pašvaldības 2022. 
gada budžeta sadaļas “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
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6. Deleģēt Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku pieņemt 
lēmumus un koordinēt piešķirtā atbalsta izlietojumu un sadali lēmuma 2. punktā 
minētajiem mērķiem. 

7. Atbildīgais par lēmuma 5. punktā minētā izpildi – Finanšu nodaļas vadītāja, par lēmuma 
4. punktā minētā izpildi – Īpašuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi kopumā – novada domes priekšsēdētājs. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


