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Par Grozījumiem Cēsu novada domes 2022. gada 10. marta lēmumā Nr. 115 “Par atbalstu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam” 

Ziņo: A. Judeiks, Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs 
 

Cēsu novada dome 2022. gada 10. martā pieņēma lēmumu Nr. 115 “Par atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam”, kur, citastarp, noteikts atbalsts 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. 

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 efektīvāk 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, 19 - 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:  

 Izdarīt Cēsu novada domes 2022. gada 10. marta lēmumā Nr. 115 “Par atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam” šādus grozījumus: 
1. Izteikt 1.9. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“1.9. Sniegt materiālu atbalstu 36,90 euro (trīsdesmit seši euro 90 centu) t.sk. visi nodokļi, kalendāra 
mēnesī par katru izmitināto personu  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:”; 

2. Izteikt 1.9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“1.9.3.Materiālais atbalsts piešķirams  pēc  attiecīga iesnieguma saņemšanas proporcionāli šajā lēmumā 

minēto Ukrainas civiliedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu izmitināšanas dienu skaitam kalendāra 
mēnesī, par kuru tiek pieprasīts materiālais atbalsts, 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, kā arī 
dokumentu, kas apliecina izmitināšanas dienu skaitu kalendāra mēnesī, par kuru tiek pieprasīts 
materiālais atbalsts;”. 

3. Aicinām LR Saeimu steidzamības kārtā veikt papildinājumus “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā” 
nosakot, ka Latvijas fizisku un juridisku personu sniegtais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, šī likuma 
izpratnē, netiek aplikts ar LR spēkā esošajiem nodokļiem. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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