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Par likumprojektiem Nr. 1599/Lp13 un Nr. 1616/Lp13 
(grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā) 
 
A. god. J. Rancāna kungs un komisijas deputāti! 
 
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” NVO koordinācijas tīkla vārdā atbalsta piedāvātos Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalsta likuma grozījumus, taču vienlaikus aicinām komisijas deputātus 
pievērst uzmanību tam, ka likumā ir nepieciešami citi grozījumi, kas ir saistīti galvenokārt ar 
primāro atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā.  
 
Jau š.g. maijā aicinājām komisijas deputātus novērst neskaidrības par to, kādā apmērā un 
kādus pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt Latvijā. Šobrīd atkal esam nonākuši 
situācijā, kad lēmumi ir nepieciešami nekavējoties. Komisijas sēdes dienā, 20. septembrī, līdz 
šī gada beigām (31. decembrim) būs atlikušas 103 dienas. 
 
Kā nosaka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 1.daļa: “(1) Valsts nodrošina 
Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanu — līdz 60 vai līdz 120 
dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām (…)”.” Vienlaikus likums pasaka, ka: “Primāri 
sniedzamais atbalsts ir terminēts atbalsta pasākums, kurš tiek īstenots ne ilgāk kā līdz 
2022. gada 31. decembrim.” 
 
Gaidām skaidru atbildi no likumdevēja, vai tiešām šī gada beigās primārais atbalsts – 
izmitināšana un pārtika – Ukrainas civiliedzīvotājiem tiks izbeigts, neskatoties uz to, kad viņi 
ir ieradušies mūsu valstī un vērsušies pēc palīdzības. Tāpat aicinām novērst neskaidrību, cik 
ilgi palīdzību saņems Ukrainas civiliedzīvotājs, kas ierodas Latvijā, piemēram, šodien, un 
kuram nosaka 120 dienu primāro atbalstu. Uz Jūsu lēmumiem tāpat kā maijā gaida gan 
Ukrainas civiliedzīvotāji, gan pašvaldības, gan nevaldības sektors.  
 
Īpaši aicinām pievērst uzmanību tām Ukrainas civiliedzīvotāju grupām, kurām noteikts īpašs 
atbalsts un kuras aprakstītas likuma 12. pantā, paredzot, ka valsts turpinās “nodrošināt 
izmitināšanu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tā nepieciešama arī pēc šā panta 
pirmajā daļā minētā 60 vai 120 dienu perioda, ja persona atbalsta pagarināšanas pieteikuma 
brīdī: 



1) bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā punkta spēkā stāšanās dienas Valsts komisijai 
ir iesniegusi 
nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma 
saņemšanai par īpašas kopšanas 
nepieciešamību. Valsts komisija ir tiesīga sniegt datus par dokumentu saņemšanu 
pašvaldībai; 
2) ir persona ar invaliditāti vai atbilstoši šā likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam 
tai ir Valsts komisijas 
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību; 
3) nodrošina šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas aprūpi; 
4) ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; 
5) Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās 
izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību 
augstākās izglītības 
iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, 
vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības iestādē; 
6) ir sieviete, kas stājusies grūtniecības uzskaitē; 
7) ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu 
vecumam; 
8) nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas 
apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi; 
9) ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi.” 

 
Ņemot vērā būtiskos izaicinājumus ar mājokļa pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem arī pēc 
primārā atbalsta saņemšanas visā valstī, atkārtoti aicinām izvērtēt iespēju piedāvāt 
potenciālajiem izīrētājiem garantijas vai cita veida motivāciju (piemēram, depozītmaksājums, 
garantija pirmā mēneša īres maksājumam, īres un nomas nodokļa atcelšana, palīdzība ar 
telpu pielāgošanu). Jau iepriekš esam iesnieguši izskatīšanai Operacionālās vadības centrā 
šādu priekšlikumu: “Fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā 
īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši Iedzīvotāju ienākuma likuma 11. panta 
12.daļai, tiek atbrīvota no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no gūtajiem 
ieņēmumiem. Atbrīvojums no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir spēkā līdz 
spēkā ir noslēgtais īres līgums ar Ukrainas civiliedzīvotāju.” 
 
Vienlaikus aicinām pārskatīt termiņus arī citiem atbalsta pasākumiem Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kas paredzēti, piemēram, likuma 7. panta 3. daļā minētie pakalpojumi: 

- (4) tikai līdz 2022. gada 31. augustam Ukrainas civiliedzīvotājam vai viņa apgādniekam 
nebija pienākuma veikt samaksu par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem, 

- (6) sociālās aprūpes, aprūpes mājās un īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" 
pakalpojumu bērniem nodrošina, pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu par 
aprūpes nepieciešamību vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
izsniegtu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērnam Ukrainā ir noteikts 
bērna ar invaliditāti statuss A apakšgrupā, līdz brīdim, kad bērnam Latvijā tiek noteikta 
invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, bet ne ilgāk 
kā līdz 2022. gada 31. oktobrim; 

- (7) līdz 2022. gada 31. oktobrim ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus var piešķirt ārpus rindas (ja minēto pakalpojumu saņemšana ir 
iespējama tikai rindas kārtībā) bez ārsta speciālista atzinuma (psihiatra atzinuma par 
personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām un 



oftalmologa atzinuma) un invaliditāti apliecinoša dokumenta, pamatojoties uz sociālā 
dienesta veiktu Ukrainas civiliedzīvotāja individuālo vajadzību novērtējumu un lēmumu 
par pakalpojuma nepieciešamību. 

 
Cienījamie komisijas deputāti! Lūdzam Jūs sniegt atbalstu cilvēkiem, kuriem tas ir 
nepieciešams tagad un neatlikt lēmumus par jēgpilnas un koordinētas palīdzības sniegšanu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. 
 
 
 
NVO koordinācijas tīkla vārdā 
 
Evija Strupiša,  
Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” valdes locekle 
www.palidziukrainai.lv  
gribupalidzetbegliem@gmail.com 
Tālr. 28 109 349 
 
 
 
 
 
 
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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