
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 31.martā Nr.254
(protokols Nr.7, 48.§)

Par materiālu atbalstu Valmieras novada
iedzīvotājiem, kuri izmitina Ukrainas
civiliedzīvotājus

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21. panta
pirmās daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā,
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantu, kas nosaka, ka valsts līdz 90 dienām
nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumus, kā arī pirmās nepieciešamības preces. Kārtību, kādā organizē personām primāri
sniedzamā atbalsta nodrošināšanu, kā arī pirmās nepieciešamības preču glabāšanu un
izsniegšanu, nosaka Ministru kabinets, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
domes 04.03.2022. lēmumu Nr.209 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 2.§) “Par Valmieras novada
pašvaldības budžeta finansējumu neparedzētajiem gadījumiem izlietojumu”, ar mērķi pēc
iespējas ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu
ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas
Federācijas 24.02.2022. īstenoto militāro iebrukumu Ukrainas Republikā, lai sniegtu vienotu
atbalstu Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri uzņem un izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. sniegt materiālu atbalstu 50 euro par katru Valmieras novadā izmitināto personu mēnesī
fiziskām personām, kuras tām piederošās vai to lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas
civiliedzīvotājus, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar
Krievijas Federācijas 2022.gada 24.februārī īstenoto militāro iebrukumu Ukrainas Republikā
(turpmāk – materiālais atbalsts), nosakot, ka:
1.1. materiālais atbalsts sniedzams par katru izmitināto personu, bet ne vairāk kā par

90 dienām katrai personai un to apmaksā proporcionāli dienu skaitam par faktiski
izmitinātām dienām, pie nosacījuma, ka Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana reģistrēta
Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrā;

1.2. materiālā atbalsta piešķiršanas administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde;

1.3. materiālais atbalsts piešķirams pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, ko iesniedz
personīgi Pašvaldības administrācijas struktūrvienībā “Dokumentu pārvaldības un
klientu apkalpošanas centrs” vai apvienību pārvaldes valsts un pašvaldības vienotajā



klientu apkalpošanas centrā, vai iesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu, nosūtot uz pasts@valmierasnovads.lv;

1.4. lēmuma par materiālā atbalsta piešķiršanu pieņemšanai Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde var pieprasīt iesniegt dokumentu, kas apliecina attiecīgo telpu lietošanas,
tiesiskā valdījuma vai īpašuma tiesības, ja šādu ziņu nav iestādes rīcībā, un citus
dokumentus, kas nepieciešami materiālā atbalsta piešķiršanai;

2. lēmuma 1.punktā minēto materiālo atbalstu sniegt no Pašvaldības budžeta finansējumu
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem;

3. uzdot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei uzkrāt informāciju un attaisnojuma
dokumentus par Valmieras novada iedzīvotājiem sniegto materiālo atbalstu un to izmaksām;

4. atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Kaija Muceniece.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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