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Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalstam 
 

Ņemot vērā Krievijas Federācijas izraisīto bruņoto konfliktu Ukrainā, lai pēc iespējas ātrāk un 
efektīvāk nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri 
nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ bruņotā konflikta 
norises laikā, kā arī vispārēja atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai, Saeima 2022.gada 3.martā 
steidzamības kārtībā pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kurš stājās spēkā 
2022.gada 5.martā. 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1.pants noteic, ka likuma mērķis ir atbalsta 
sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā 
Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, kā arī vispārēja 
atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. Šajā likumā paredzētais atbalsts tiek sniegts bruņotā 
konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šā likuma izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes 
locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka 
statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi. 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.panta trešo daļu, kura noteic, ka 
kārtību, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu, kā arī pirmās 
nepieciešamības preču glabāšanu un izsniegšanu nosaka Ministru kabinets - 2022.gada 12.martā 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” (turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi), 
kuri nosaka kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojums. 

Ministru kabineta 2022.gada 12.marta noteikumu Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 3.punkts par izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas sniedzēju ir noteicis pašvaldību. Tādējādi Valmieras 
novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) izlemjams jautājums par izmitināšanas pakalpojuma 
sniegšanu (nodrošināšanu ar apmešanās vietu) Ukrainas civiliedzīvotājiem Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

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. Daļa no Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā, ir bērni, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem, 
līdz ar to atbalsta sniegšana ir īstenojama pēc iespējas īsākā termiņā bez papildu formalitātēm.  

Pašvaldības īpašumā ir brīvas dzīvojamās telpas- dzīvokļi, kuri šobrīd netiek izmantoti 
palīdzības sniegšanai personām dzīvokļa jautājuma risināšanā un kurus finanšu līdzekļu lietderīgas 
izmantošanas nolūkā būtu iespējams izmantot izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, nerīkojot izmitināšanas pakalpojuma saņemšanas cenu aptauju atbilstoši 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 9.pantam, kas varētu sadārdzināt pakalpojuma 
nodrošināšanu, kā arī dotu iespēju operatīvākai izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai laika 
ekonomijas ziņā. 
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Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pants noteic, 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. 

Ministru kabineta noteikumu 2. un 3.punkts noteic, ka izmitināšanas pakalpojums šo 
noteikumu izpratnē ir Ukrainas civiliedzīvotāju nodrošināšana ar apmešanās vietu līdz 90 dienām un 
to nodrošina pašvaldība. Ministru kabineta noteikumu 7.punkts noteic, ka izdevumus par Ukrainas 
civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanas pakalpojumu pašvaldībai sedz 100 % apmērā no 
izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 euro par personu diennaktī. Savukārt, 
Ministru kabineta noteikumu sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 
noteikts, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumus nodrošina pašvaldība, ņemot 
vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības (piemēram, bērnu skaits ģimenē vai 
personu grupā, personu specifiskas vajadzības). Proti, pašvaldības kompetencē ir izvērtēt, kurš no 
pašvaldības organizētajiem izmitināšanas pakalpojuma resursiem (tūristu mītne, dienesta viesnīca, 
u.c.) ir vispiemērotākais un lietderīgākais konkrēto personu izmitināšanas nodrošināšanai. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, tai skaitā arī par nekustamā un kustamā 
īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).  

Ievērojot minēto, Pašvaldība saskata nepieciešamību no kopējā dzīvojamā fonda nodalīt 
konkrētu skaitu dzīvojamo telpu izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalstam, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un no tā izrietošo normatīvo aktu mērķi 
un būtību. Šāda dzīvojamā fonda nodalīšana nerada būtisku ietekmi uz Pašvaldība iespējām sniegt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo Pašvaldībai dzīvokļu palīdzības reģistrā nav reģistrētu 
personu, kā arī Pašvaldībai paliek pietiekošs skaits brīvo dzīvojamo telpu, lai sniegtu palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, ievērojot likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
nosacījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) 
apakšpunktu, 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 42.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2022.gada 12.marta noteikumu Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 3. un 5.punktu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 13 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, 
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, E.Grandāns, J.Grasbergs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. noteikt, ka Pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas – dzīvokļi (1.pielikums) ir 

izmantojamas izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem; 
2. Valmieras novada Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei informēt Valmieras novada 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju par lēmuma 1.punktā noteikto Pašvaldības 
dzīvojamo telpu sarakstu; 

3. noteikt, ka izmitināšanas pakalpojums piešķirams, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja 
individuālās vajadzības, primāri ievērojot vajadzības personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

4. pēc Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas iesniegtās 
informācijas par izmitināšanas pakalpojuma nepieciešamību, vai saņemtu Ukrainas 
civiliedzīvotāju iesniegumu, lēmumu par konkrētam Ukrainas civiliedzīvotājam, izmitināšanas 
pakalpojuma ietvaros, piešķiramo dzīvojamo telpu atbilstoši lēmuma 1.punktam pieņem 
Pašvaldības Dzīvokļu komisija, vai tās apakškomisija, paredzot, ka: 
4.1. dzīvojamā telpa tiek nodota un pieņemta, parakstot Līgumu par izmitināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu un dzīvojamās telpas nodošanas un pieņemšanas aktu; 
4.2. līgumu par izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu slēdz uz termiņu, kas kopā 

nepārsniedz 12 mēnešus; 
5. maksa par izmitināšanas pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši 2.pielikumam;  
6. Pašvaldība 5.punktā noteikto izmitināšanas maksu sedz 100 % līdz Ukrainas civiliedzīvotāju 

atbalsta likuma 12.pantā noteiktā primārā atbalsta sniegšanas termiņa iestāšanās; 
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7. pēc Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 12.pantā noteiktā primārā atbalsta sniegšanas 
termiņa iestāšanās, 5.punktā noteikto izmitināšanas maksu sedz izmitināšanas pakalpojuma 
saņēmējs; 

8. izmitināšanas pakalpojumi līdz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 12.pantā noteiktā 
primārā atbalsta sniegšanas termiņa iestāšanās tiek apmaksāti no Pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, par ko tiks iesniegts kompensācijas pieprasījums no valsts budžeta līdzekļiem. 
Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienībai “Finanšu 
un ekonomikas nodaļa” sagatavo un iesniedz informāciju Valsts kases ePārskatu sistēmā 
finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” šajā lēmumā minēto izdevumu segšanai. 

9. pilnvarot Pašvaldības apvienību pārvalžu vadītājus vai viņu prombūtnes laikā ar Pašvaldības 
rīkojumu noteiktos pienākumu izpildītājus Pašvaldības vārdā parakstīt līgumus, vienošanās un 
citus dokumentus saistībā ar lēmuma 1.punktā noteikto Pašvaldības dzīvojamo telpu nodošanu 
izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem attiecīgo apvienību teritorijas 
robežās, atbilstoši Pašvaldības Dzīvokļu komisijas vai tās apakškomisijas nolemtajam un 
normatīvajiem aktiem; 

10. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības izpilddirektoram; 
11. lēmums stājas spēkā 2022.gada 5.maijā. 
 
Pielikumā: 1. Dzīvojamās telpas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai saraksts uz 1 lappuses; 
 2. Kalkulācija norēķiniem par izmitināšanas pakalpojumu uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                            (personiskais paraksts)                                      Jānis Baiks 
 


