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Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 114 “Rezolūcija par atbalstu 
Ukrainai”, nosodot Krievijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā,  paužot solidaritāti 
Ukrainai un tās sabiedrībai un apstiprinot atbalstu Ukrainas centieniem nostiprināt valsts demokrātisko 
attīstību un panākt progresu tās Eiroatlantiskās integrācijas procesā.  

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta otro un trešo daļu, 8. panta pirmo 
daļu, 11. pantu, 13. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  41. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 42. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes 2022. gada 24. februāra 
lēmumu Nr.114 “Rezolūcija par atbalstu Ukrainai”, lai sniegtu atbalstu un palīdzību Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā 
bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas 
nav, nolemj:  
1. Piešķirt finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā 

Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, atbalstam, Ukrainas 

sabiedrības vispārējam atbalstam, kā arī Cēsu novada iedzīvotāju, kuri uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus, 

atbalstam 25 000 euro (divdesmit piecu tūkstošu euro) apmērā, kurā ietverti Cēsu novada domes 2022. 

gada 24. februāra lēmumā Nr. 114 “Rezolūcija par atbalstu Ukrainai” noteiktais finansējums 5000 euro 

(pieci tūkstoši euro), šādu pasākumu īstenošanai, ko nodrošina vai organizē:  

1.1. Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītība pārvalde: 

1.1.1. Integrēšanās vietējā sabiedrībā, tai skaitā bezmaksas sarunvalodas apguves iespējas; 

1.1.2. Bezmaksas pedagoģisku, psiholoģisku un sociālu atbalstu (atbalsta personāls) 

izglītojamiem un vecākiem, veicinot iekļaušanos izglītības procesā; 

1.1.3. Bezmaksas interešu izglītības nodarbības; 

1.1.4. Bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;  

1.1.5. Bezmaksas radošo dienu - nometņu piedāvājumu bērniem un ģimenēm; 

1.1.6. Bezmaksas pieaugušo izglītības apguves iespējas nepieciešamo prasmju apguvei, veicinot 

iekļaušanos darba tirgū; 

1.2. Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvalde – sadarbībā ar Cēsu novada 

uzņēmējiem apzina nodarbinātības iespējas; 

1.3. Cēsu novada Komunikācijas un klientu servisa pārvalde - organizē vienotas informatīvās 

platformas izveidi un aktuālās informācijas uzturēšanu; 

1.4. Cēsu novada Sociālais dienests: 
1.4.1. Piešķir sociālās palīdzības pabalstus un nodrošina sociālos pakalpojumus;  
1.4.2. Organizē un apmaksā sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumus;  
1.4.3. Sniedz sociālā darba pakalpojumus; 

1.5. Cēsu novada Sociālais dienests un apvienību pārvaldes - organizē un apmaksā transporta 

pakalpojumus izņemot, ja ir iespēja bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekli; 



1.6. Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde un apvienību 
pārvaldes organizē izmitināšanu līdz 90 dienām; 

1.7. Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” – sniedz atbalstu kultūras pasākumu 
norisei Cēsu novadā, kuru mērķis ir nodrošināt ziedojumu kampaņas Ukrainas valsts atbalstam; 

1.8. Organizēt Ukrainas atbalsta dienas centra izveidi un uzturēšanu; 

1.9. Sniegt materiālu atbalstu 75 euro par katru izmitināto personu  trīs mēnešu periodā fiziskām un 

juridiskām personām, kuras tām piederošās vai to lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas 

civiliedzīvotājus  un viņu ģimenes locekļus, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar 

atgriezties  Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta  dēļ šā bruņotā konflikta 

norises laikā (turpmāk - materiālais atbalsts), nosakot, ka: 

1.9.1. Materiālais atbalsts sniedzams bruņotā konflikta norises laikā; 
1.9.2. Materiālā atbalsta piešķiršanas administrēšanu veic Cēsu novada Sociālais dienests 

(vadītājs  A. Judeiks); 
1.9.3. Materiālā atbalsts piešķirams  pēc  attiecīga iesnieguma saņemšanas, un lēmuma par 

materiālā atbalsta piešķiršanu pieņemšanai Sociālais dienests  var pieprasīt iesniegt 
dokumentu, kas apliecina attiecīgo telpu lietošanas, tiesiskā valdījuma vai īpašuma 
tiesības, ja šādu ziņu nav Sociālā dienesta rīcībā; 

1.10. Citi pasākumi, kas nepieciešami Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Cēsu novadā un Ukrainas 

sabiedrības vispārējam atbalstam.     

2. Uzdot lēmuma 1. punktā minētajām institūcijām uzkrāt informāciju un attaisnojuma dokumentus par 

Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu un to izmaksām. 

3. Lēmuma 1.1., 1.4., 1.5., 1.6. apakšpunktā minētais atbalsts attiecīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem 

sniedzams līdz 90 dienām.       

4. Lēmuma 1. punktā minēto finansiālo palīdzību segt no Vispārējas nozīmes izdevumi (uzskaites dimensijas 

kods 11/007/003). Atbildīgajiem darbiniekiem par budžeta izlietojumu sagatavot un iesniegt Finanšu 

pārvaldē pasākumu izdevumu tāmes.  

5. Finanšu pārvaldei lēmuma 1.punktā piešķirto finansējumu iekļaut nākamajos budžeta grozījumos.   

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs:     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


