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Par finansējumu Drabešu internātskolas ēkas uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
Ziņo E.Eglīte, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (turpmāk – likums) 12. pantā ir paredzēts
valsts pienākums līdz 60 vai līdz 120 dienām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas
pakalpojumu.
Pašvaldības kompetence noteikta likuma 13. pantā, kurā cita starpā noteikts pienākums
organizēt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, patstāvīgi
jāveic uzraudzība un kontrole par faktiskajām iespējām nodrošināt izmitināšanu attiecīgajam Ukrainas
civiliedzīvotāju skaitam savā administratīvajā teritorijā, kā arī jāpieņem lēmumus par papildus
izmitināšanas iespējām savā administratīvajā teritorijā, ievērojot likuma 13.4 pantā noteikto un nosūtot
pieņemtos lēmumus Komisijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Iekšlietu ministrijai, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ekonomikas ministrijai.
Likuma 13.4 pants nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājus pašvaldība var izmitināt, tai skaitā
nodrošinot primāro atbalstu, tai piederošās ēkās vai telpās, veicot tajās nepieciešamos uzlabojumus, lai
nodrošinātu, ka ēkas vai telpas ir dzīvošanai derīgas, apgaismojamas, apkurināmas un ir piemērotas
personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai. Informāciju par ēkām vai telpām
izvērtē un par nepieciešamo atbalsta apmēru uzlabojumu veikšanai ēkās vai telpās lemj Ministru kabineta
izveidota komisija.
2022. gada 31. maijā izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 395 “Par komisijas izveidi ēku
uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”.
Komisija 2022. gada 26. jūlija sēdē atbalstījusi Cēsu novada pašvaldības pieprasījumu 26 400,00
EUR apmērā Drabešu internātskolas ēkas uzlabošanai 80 Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai.
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē 2022. gada 9. augustā saņemta sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "DP PROJEKTS" tāme “Elektroinstalācijas izbūve virtuves un saimniecības telpām
Drabešu skolas internāta 2. un 3. stāvā” par kopējo summu 7251,82 EUR un 2022. gada 15. augustā
saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cito Būve" tāme “Ūdens un kanalizācijas stāvvadu ierīkošana
un pieslēgšana” par kopējo summu 17 394,51 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13. 4 pantu, Cēsu novada dome, ar
15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone,
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova,
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei nodrošināt Drabešu internātskolas ēkas
uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši
iesniegtajām tāmēm.
2. Uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei nodrošināt finansiālā pamatojuma dokumentu,
kas apliecina pašvaldības faktiskos izdevumus par Drabešu internātskolas ēkas pielāgošanu
Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

3. Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei nodrošināt atbilstošas izmaiņas iestādes “Cēsu novada
Amatas apvienības pārvalde” 2022. gada budžeta ieņēmumu-izdevumu tāmē.
4. Pašvaldības iestādes “Cēsu novada Centrālā administrācija” Finanšu pārvaldei nodrošināt
atbilstošas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta kopsavilkumā.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītājai Elitai Eglītei.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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