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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 B.Eglīte , pašvaldības izpilddirektora vietniece
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.
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. pantā ir paredzēts, ka valsts nodrošina
Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanu — līdz 120 dienām, kā arī pārtiku
līdz 30 dienām.
Pašvaldībai noteikts pienākums organizēt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu
Ukrainas civiliedzīvotājiem, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības, kā arī
izveidot un uzturēt Ukrainas civiliedzīvotāju sarakstu, kuriem pašvaldības administratīvajā vai sadarbības
teritorijā tiek nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojums, šī pakalpojuma sniegšanas vietu un
izmantošanas apmēru diennaktīs.
Ministru kabinetā 2022. gada 8. jūnijā apstiprinātās izmaiņas regulējumā paredz, ka no 2022. gada
1. jūlija, ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā
izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus, pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā
100 euro mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek
izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas vairāk
nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 euro mēnesī.
Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā
atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem" 3.punkts par izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanas sniedzēju ir noteicis pašvaldību. Tādējādi Cēsu novada pašvaldībai (turpmāk
- pašvaldība) izlemjams jautājums par izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu (nodrošināšanu ar apmešanās
vietu) Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt atbilstoši Noteikumu
Nr.339 3.1. apakšpunktam pašvaldība (sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija) primāri
sniedzamo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem organizē un nodrošina, ņemot vērā katra Ukrainas
civiliedzīvotāja individuālās vajadzības un izvēloties ekonomiski visizdevīgāko primāri sniedzamā atbalsta
veidu un vietu. Minēto noteikumu 4.punkts cita starpā noteic, ka izdevumu apmēra pamatotību, kā arī
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto līdzekļu izlietojuma pamatotību ir atbildīga pašvaldība, kas
nodrošina normatīvajos aktos noteikto līdzekļu izlietojuma uzraudzības kontroli atbilstoši mērķim.
Daļa Ukrainas civiliedzīvotāju Latvijā nonāk bez iztikas līdzekļiem, kā arī bez iespējas apmesties
kādā dzīvesvietā, turklāt šiem iedzīvotājiem var būt radušās psihosociālas un materiālas problēmas, kā
rezultātā ir nepieciešams sniegt nekavējošu atbalstu. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu
noteiktām personu kategorijām atbalsta sniegšana ir īstenojama arī pēc 120 dienu izmitināšanas termiņa
iestāšanās taču ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tā
nepieciešama arī pēc Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā atbalsta termiņa iestāšanās, ka

personas atbilst šā panta pirmajā daļā minētā 120 dienu perioda, ja persona atbilst Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 12 daļā noteiktajiem kritērijiem.
Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. pantu, likuma par „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā
atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem" 5.2. punktu, novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.
239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no
maksas pakalpojumiem un par šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina
maksas pakalpojumu izcenojumus” apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem un
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, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs,
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 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. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“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 45 000 euro (četrdesmit 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:”
2. Izteikt 1.6.punktu šādā redakcijā:
“Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde un apvienību
pārvaldes organizējot izmitināšanu līdz 120 dienām, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
likumā 12. pantā noteiktajām personu kategorijām turpina nodrošināt izmitināšanu, ne ilgāk kā
līdz 2022. gada 31. decembrim tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tā nepieciešama arī pēc
minētā 120 dienu perioda. Primāri Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina pašvaldības īpašumā,
valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā, bet vietu trūkuma gadījumā organizējot
izmitināšanu pie pakalpojuma sniedzēja 120 dienas, pakalpojuma sniedzējam papildus valsts
segtajām izmaksām pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk ne vairāk kā
50 euro mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek
izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek
izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā
100 euro mēnesī.”
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3.Lēmuma 1.1., 1.4., 1.5., 1.6. apakšpunktā minētais atbalsts attiecīgajiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem sniedzams līdz 120 dienām.”
4. Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“3.1 Sniedzot izmitināšanas un ar to saistītos pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā nepiemēro maksas pakalpojuma
noteikto izcenojumu saskaņā ar cenrādi, bet Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas vietām tiek
noteikta viena maksa 3.30 euro diennaktī.
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