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1. Ilgtspējīgi mājokļa risinājumi, nodrošinot stabilitāti pārejas periodā. 

1.1. Jānosaka pagarinājums vismaz līdz gada beigām mājsaimniecības atlīdzībai, 

kā arī trīspusējiem īres līgumiem. Pamatprincips mājokļa nodrošināšanā: 

pārtraukt viena veida atbalsta sniegšanu tikai tad, kad ir pārliecība, ka ir pietiekamā 

skaitā pieejami citi mājokļi, kur kara bēgļiem apmesties.  

1.2. Vēlamais ilgtermiņa mājokļu risinājums - Ukrainas civiliedzīvotāji dzīvo 

īrētos vai darba vietu nodrošinātos mājokļos. Lai tas būtu iespējams, jāizpildās 

šādiem priekšnoteikumiem: 

1.2.1. Reāli sāk darboties trīspusējo īres līgumu mehānisms, kur pašvaldība ir 

starpnieks starp Ukrainas civiliedzīvotāju un potenciālajiem izīrētājiem, 

palīdzot apzināt ne tikai uz dažiem mēnešiem, bet uz ilgtermiņu potenciāli 

izīrējamos mājokļus un piedāvājot potenciālajiem izīrētājiem garantijas vai 

cita veida motivāciju (piemēram, depozītmaksājums, garantija pirmā 

mēneša īres maksājumam, nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, īres un 

nomas nodokļa atcelšana, palīdzība ar telpu pielāgošanu), lai izīrētu mājokli 

Ukrainas civiliedzīvotājiem. Garantija pirmā mēneša īres maksājumam 

ilgtermiņā atmaksājas, jo dzīvokļus noīrēt problēmas ir arī maksātspējīgiem 

cilvēkiem, kuri tikmēr turpina dzīvot valsts vai pašvaldības finansētās 

izmitināšanas vietās.     

1.2.2. Potenciālajiem izīrētājiem ir jābūt reālai iespējai pieteikt savu izīrējamo 

mājokli. Pašvaldībai jāuztur savā teritorijā esošo mājokļu piedāvājumu datu 

bāze. 

1.2.3. Pašvaldībām savās teritorijās jāveic plašas informatīvas kampaņas, lai 

piesaistītu dzīvokļu īpašniekus, kuri gatavi izīrēt dzīvokļus Ukrainas 

civiliedzīvotājiem. Valsts līmenī jāīsteno divas informatīvas kampaņas - 

viena Latvijas iedzīvotājiem, lai izskaidrotu, piemēram, ka ir salīdzinoši 
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vienkārši gan pieteikt dzīvokli īrei, gan līgumu piereģistrēt VID, savukārt 

otra - Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, lai informētu par dzīvokļu 

atrašanas un atbalsta iespējām. 

1.2.4. Jānodrošina nodokļu atvieglojumi arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri bez 

pašvaldības starpniecības izīrē mājokļus Ukrainas civiliedzīvotājiem 

(piemēram, atcelt 10% īres un nomas nodokli). 

1.2.5. Nepieciešams izplatīt informāciju par darbavietām, kur tiek nodrošināts arī 

mājoklis. Lai to veiksmīgāk izdarītu, NVA vakanču portālā jāpievieno šāds 

atlases kritērijs. 

1.3. Jau esošo telpu pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanas vajadzībām ir 

svarīgākais papildinošais pasākums, lai atrastu/izveidotu mājokļus tiem 

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējas izīrēt privātpersonu mājokļus.  

Lai to paveiktu: 

1.3.1. Ir jāpielāgo pašvaldību īpašumi pēc iespējas ātrāk, lielāku atbalstu sniedzot 

tiem projektiem, kurus iespējams pilnveidot tā, lai tie varētu vēlāk kalpot 

par sociālajiem mājokļiem un/vai kļūtu par daļu no pašvaldības civilās 

drošības infrastruktūras (piemēram, kalpot par pagaidu uzturēšanās vietām 

plūdu vai ugunsgrēku gadījumos), iespējams arī dienas centriem senioriem. 

Jāpārdomā, vai tuvumā ir izglītības iespējas, un, ja tādu nav, izveidot, 

piemēram, bērnu pieskatīšanai vai pašvaldības pakalpojumu saņemšanai 

telpas pielāgojamajā ēkā. Šādos pielāgotos pašvaldību īpašumos 

jānodrošina sociālā mentora ikdienas pakalpojumu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem.   

1.3.2. Pašvaldībām/valstij ir jāaicina juridiskās personas (piemēram, nekustamo 

īpašumu attīstītāji, viesnīcu un viesu māju īpašnieki) apzināt savas telpas, 

kuras varētu pārveidot par mājokļiem, palīdzot segt piemērošanas 

izdevumus, nosakot tiem minimālās aprīkojuma prasības, kā arī nosakot 

atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu vismaz līdz šī gada 

beigām. Lielāks atbalsts jāsaņem tiem projektiem, kuri ļaus pielāgotās 

telpas ar laiku pārvērst par sociālajiem mājokļiem vai kuri varētu būt 

dzīvokļu tirgū par pieejamām īres cenām.  

1.3.3. Ir pilnībā vai daļēji jākompensē to pašvaldību, NVO, uzņēmumu izdevumi, 

kuri ir jau pielāgojuši savas telpas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai 

(lai radītu viņiem iespēju/motivāciju šajās telpās Ukrainas civiliedzīvotājus 

izmitināt arī turpmāk). 

1.4. Kamēr pašvaldībām nav pietiekams skaits pielāgotu telpu vai nav pietiekamas 

izīrētāju intereses par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, vajadzīgi šādi 

papildus atbalsta mehānismi: 

1.4.1. Jāparedz lielāks atbalsts, nekā šobrīd paredzēts, tām mājsaimniecībām, 

kuras gatavas izmitināt lielāku skaitu Ukrainas civiliedzīvotāju - piemēram, 

6 un vairāk (jāatceļ mājsaimniecības atbalsta “griesti”, kas piesaistīti 

izmitināmajam cilvēku skaitām). Šādā gadījumā gan jārūpējas, ka vienam 

Ukrainas civiliedzīvotājam ir pieejama telpa normatīvajos aktos noteiktajā 

kvadrātmetru platībā. 
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1.4.2. Noteikt papildu iespējas izmitināt īpaši sociāli ievainojamās grupas, pat ja 

to izmitināšana maksās dārgi (piemēram, atrast iespēju šo grupu pārstāvjus 

tomēr izmitināt viesnīcās, ja nav citu variantu): sieviete pirmsdzemdību vai 

pēcdzemdību atvaļinājumā, pieaugušais ar bērnu/bērniem vecumā līdz 

1,5 gadam, un personas ar funkcionāliem traucējumiem. 

1.5. Tranzītmigrantiem (kuri šķērso Latvijas robežu, lai dotos uz citu Eiropas 

Savienības valsti vai Ukrainu) ļaut izmantot Patvēruma meklētāju 

izmitināšanas centru Muceniekos, ja izmitināšana nepieciešama uz laiku, kas 

mazāks par 5 dienām. 

 

2. Iztikas nodrošinājums: 

2.1. GMI un krīzes pabalstu jābūt iespējai izmaksāt skaidrā naudā vismaz pirmo mēnesi. 

Nereti nav iespējams atvērt kontu Latvijā tik ātri. 

2.2. Pie reģistrēšanās pašvaldībā izsniegt katram Ukrainas civiliedzīvotājam dāvanu 

karti 109 eur apmērā (1 mēneša GMI apmērā), lai būtu iespējams iegādāties pārtiku, 

higiēnas preces un medikamentus līdz pirmā atbalsta saņemšanai. Gadījumā, ja 

atbalsta saņemšana aizkavējas vairāk nekā uz mēnesi, šādu dāvanu karti būtu 

jāizsniedz arī nākamajos mēnešos. 

 

3. Dzīvesvietas deklarēšana: 

3.1. Rast iespēju deklarēt dzīvesvietu arī tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri 

saņēmuši vīzu.  

3.2. Atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotājus no valsts nodevas par dzīvesvietas 

deklarēšanu. 

 

4. Transports: 

4.1. Saglabāt bezmaksas reģionālo transportu vismaz pirmos 3 mēnešus pēc 

ierašanās valstī.  

4.2. Sniegt vienkāršu skaidrojumu, kādā veidā notiek 3Ukrainā reģistrētu 

transportlīdzekļu reģistrācija Latvijā, kā arī izvērtēt iespēju atbrīvot Ukrainas 

civiliedzīvotājus no maksas par to un sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA).  

 

5. Sociālekonomiskās iekļaušanās aktivitātes: 

5.1. Pārskatīt Rīcības plānu starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanai un 

integrācijai un izvērtēt, kā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem saskan ar atbalstu 

citām starptautiskās aizsardzības personām, pēc iespējas nodrošinot līdzvērtīgu 

atbalsta apjomu (piemēram, bezmaksas ieeju muzejos varētu nodrošināt visiem 

bēgļiem). 

5.2. Sociālā mentora pakalpojums jānodrošina ilgāk nekā divus mēnešus, saskaņā ar 

sociālā darbinieka atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību. Šobrīd pakalpojums 

pieejams vien divus mēnešus, bet Latvijā ierodas vairāk cilvēku no kara zonām, 

kuriem atbalsts nepieciešams intensīvāk. Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri 

Latvijā ierodas caur Krieviju, mentoru nepieciešams nodrošināt jau no pirmās 
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reģistrācijas dienas. Par sociālā mentora darba mērķi noteikt personu iesaisti darba 

tirgū, kad tas iespējams. 

5.3. NVA un pašvaldībām jārīko regulāras darba biržas klātienē vai tiešsaistē. Līdz 

šim notikušās darba biržas uzrāda lieliskas sekmes. 

5.4. Īpaši jāinformē Ukrainas civiliedzīvotāji par sezonālā darba iespējām. NVA var 

rīkot vēl vienu uzsaukumu darba devējiem, kuri meklē darbiniekus tieši noteiktai 

sezonai. 

5.5. Nodrošināt atbalstu darba devējiem, kuri nodarbina Ukrainas 

civiliedzīvotājus. Piedāvāt starpkultūru komunikācijas apmācības, apmācības 

darbam ar kara bēgļiem, īpaši kursi personāla vadītājiem/darbiniekiem. 

5.6. Rosināt valsts un pašvaldību iepirkumos piešķirt papildpunktus tiem piedāvājuma 

iesniedzējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotājus 

iepirkuma priekšmeta izpildei (tā sauktos sociāli atbildīgos iepirkumus - Ogres 

novadam ir jau pirmā šāda pieredze). 

5.7. Plašāk skaidrot iespēju organizēt bērnu pieskatīšanu ar līdzfinansējumu. Sniegt 

iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem bez maksas nokārtot auklīšu kursus un iegūt 

līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanai, tādējādi mazinot bērnu 

dārzu rindas Latvijā  un ļaujot  gan Ukrainas, gan Latvijas māmiņām atgriezties 

darba tirgū. Reģionos pielāgot telpas tuvu izmitināšanas vietām šādu pakalpojumu 

sniegšanai. 

 

6. Integrācijas pasākumi: 

6.1. Nodrošināt formātā elastīgus, mērķa grupai piemērotus valodas kursus. Valodu 

kursi tiešsaistes formātā ļautu tos nodrošināt plašākam interesentu skaitam. 

6.2. Organizēt latviešu valodas sarunu klubus. Valodas mācības vajadzētu pēc iespējas 

saistīt ar citiem integrācijas pasākumiem, piemēram, apvienot neformālus valodas 

klubus ar Latvijas sabiedrības un dzīves Latvijā praktisku iepazīšanu. 

6.3. Papildu finansējums un projektu konkurss kopienu stiprināšanas projektiem, 

kas veicinās ievainojamo, nabadzības riskam pakļauto grupu (māmiņas ar bērniem, 

seniori, cilvēki ar invaliditāti u.c. veselības traucējumiem) iekļaušanos kopienās. 

 

7. Izglītība: 

7.1. Paredzēts, ka no septembra visi Ukrainas civiliedzīvotāji bērni iegūst izglītību 

latviešu valodā - lai tas būtu izdarāms, vajadzīgi priekšdarbi. Nepieciešams 

organizēt sagatavošanas kursus Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem 2022. gada 

augustā, lai veicinātu latviešu valodas apguvi pirms skolas gaitu uzsākšanas. Tāpat 

nepieciešams papildu finansējums asistentiem pirmskolas izglītības iestādēs un 

skolās, kā arī bērnu un jauniešu interešu izglītības jomā. Jāsagatavo pedagogi 

darbam ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Jānodrošina papildus finansējums latviešu 

valodas stundām, līdzīgi kā tas ir citām starptautiskās aizsardzības personām. 

7.2. Atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus no līdzmaksājuma interešu izglītības 

pulciņos/mūzikas un mākslas skolā 2022./2023. mācību gadā.  

7.3. Atbalstīt tās bērnu un jaunatnes organizācijas, kuras iesaista neformālās 

izglītības darbā Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus un jauniešus. 
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7.4. Neformālās izglītības pasākumus (bērnu, jauniešu, pieaugušo) 2022. gada vasarā 

pēc iespējas veidot ar mērķi apgūt valodu, attīstīt draudzības un veicināt 

starpkopienu pozitīvu mijiedarbību. 

 

8. Veselība: 

8.1. Nodrošināt bezmaksas psiholoģisko atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, 

iesaistot arī ukraiņu speciālistus, īpaši tos, kuriem ir pieredze darbā ar kara 

traumām, šajā darbā (klātienē, meklējot speciālistus starp atbraukušajiem, un 

attālināti, izmantojot tiešsaistes konsultāciju formātu). 

8.2. Plašāk skaidrot ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību Ukrainas 

civiliedzīvotājiem. 

8.3. Nodrošināt bezmaksas primāros medicīnas pakalpojumi, t.sk. specializēto 

zīdaiņu un pieaugušo pārtiku un recepšu medikamentus, ja persona atbilst 

trūcīgas personu statusam. 

 

9. Komunikācija un koordinācija: 

9.1. Viena komunikācijas persona valsts pārvaldē, kas nodarbojas tikai ar Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta jautājumiem, lai nodrošinātu visaptverošu un vienotu 

komunikāciju par palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā rūpējas par to, 

lai tā būtu pieejama ukraiņu valodā. 

9.2. Skaidrs, visus pārvaldes līmeņus un resorus aptverošs koordinācijas mehānisms 

atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem. Publiski pieejama informācija par 

galvenajiem koordinācijas formātiem (piemēram, Operatīvās vadības grupa, 

Civilās aizsardzības komisiju sēdes), to vadību, dalībniekiem  un galvenajiem 

lēmumiem. 

9.3. Skaidri stratēģiskās komunikācijas vēstījumi Latvijas sabiedrībai par to, kāds 

atbalsts tiek sniegts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kāpēc tas ir nepieciešams, kā var 

iesaistīties sabiedrība, kādi ir pozitīvie piemēri, kā tos var izmantot citi u.c. 

9.4. Visās valsts pārvaldes un pašvaldību mājas lapās noteikts informācijas apjoms par 

palīdzību Ukrainai  latviski un ukrainiski (piemēram, atsevišķa sadaļa Atbalsts 

Ukrainai, kurā ir pieejama pamatinformācija). Veidot komunikāciju atbilstošu tiem 

komunikācijas kanāliem, ko izmanto mērķgrupas (piemēram, Telegram).  

9.5. Pēc iespējas plaši, publiski pieejami demogrāfiskie, izmitināšanas, nodarbinātības 

dati par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri lūguši palīdzību Latvijā (vēlams publicēti 

opendata.gov.lv).  

9.6. Turpināt publicēt aktuālo informāciju par pieejamo atbalstu 

www.palidziukrainai.lv, lai Ukrainas civiliedzīvotāji būtu informēti jau pirms 

ierašanās Latvijā. Valsts pārvaldes institūcijām regulāri iesaistīties šīs informācijas 

atjaunošanā un precizēšanā. 

9.7. Regulāri izvērtēt tās mācības, kas gūtas šīs krīzes risināšanā, lai veidotu valstī 

vienotu centralizētu krīžu pārvarēšanas mehānismu, ko varētu izmantot arī citās 

situācijās.   

 

 

http://www.palidziukrainai.lv/
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10. Finansējums: 

10.1. Apzināt un skaidrot iespējas piesaistīt ES finansējumu dažādu atbalsta pasākumu 

ieviešanai, tai skaitā, Atveseļošanās un noturības mehānismā plānotās investīcijas, 

kas būtu atbalsts gan augstākminēto priekšlikumu īstenošanai, gan Latvijas 

noturības veidošanai. 

10.2. Ņemt vērā Ieteikumu Padomes ieteikumam par Latvijas 2022. gada valsts reformu 

programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2022. gada stabilitātes 

programmu {COM(2022) 619 final} - {SWD(2022) 640 final}, kas nosaka: 

“HEREBY RECOMMENDS that Latvia take action in 2022 and 2023 to: 1. In 2023, 

ensure that the growth of nationally-financed current expenditure is in line with an 

overall neutral policy stance, taking into account continued temporary and 

targeted support to households and firms most vulnerable to energy price hikes and 

to people fleeing Ukraine. Stand ready to adjust current spending to the evolving 

situation. (...)” 

(https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-latvia_en.pdf, 

10.lpp.)  

10.3. Paredzēt papildu finansējumu NVO, kuras palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem, 

atbalsta pakalpojumu sniegšanai un brīvprātīgo darba koordinācijai. Tādējādi tiks 

stiprināta arī pašas sabiedrības noturība krīzes situācijās un sociālā atbalsta 

sniegšanā.  
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