
 

 

 
 
  
 
 

14. Saeimā ievēlētajām politiskajām apvienībām un partijām 
 

Jaunā Vienotība, sekretare@vienotiba.lv 
Zaļo un Zemnieku savienība, info@zzs.lv 

Apvienotais saraksts - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija, 
birojs@apvienotaissaraksts.lv 

Nacionālās apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 
info@nacionalaapvieniba.lv 

Politiskā partija “Stabilitātei!”, japolitika@gmail.com 
Progresīvie, esam@progresivie.lv 

Latvija pirmajā vietā,  
vēstule nosūtīta uz saziņas formu https://latvijapirmajavieta.lv/kontakti/ 

 
Rīga, 2022. gada 4. oktobrī 

 
 
 
Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā 
 
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” kopš kara sākumā Ukrainā vada nevaldības organizāciju 
koordinācijas tīklu ar mērķi sniegt pēc iespējas saskaņotāku un visaptverošāku atbalstu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri patvērumu no kara atraduši Latvijā. Kopš šā gada pavasara 
esam pārstāvējuši nevaldības sektoru arī sarunās ar Saeimas deputātiem, valdību, ministrijām 
un pašvaldībām. Esam sekojuši līdzi nepieciešamajām izmaiņām Ukrainas civiliedzīvotāju 
likumā, lai mudinātu nodrošināt primārās palīdzības nepārtrauktību un stabilitāti, piekļuvi 
būtiskiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem un vispusīgu integrācijas pasākumu kopumu. 
Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz problēmjautājumiem, kuriem risinājums nepieciešams 
nekavējoši: 
 

1. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir skaidri jānosaka, ka primāri sniedzamais 
atbalsts tiks nodrošināts arī pēc 2022. gada 31. decembra. Jau šobrīd Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā, nevaram atbildēt, vai mājoklis patiešām tiks 
nodrošināts uz 120 dienām, jo līdz gada beigām atlikušas mazāk nekā 90 dienas. Ir 
nepieņemami, ka cilvēkiem, kuri Latvijā saņem patvērumu no kara, nav precīzas 
informācijas par to, vai būs pieejams mājoklis un ēdināšanas atbalsts. 

2. Jānodrošina cilvēkcienīgi apstākļi pierobežā Latvijas teritorijā, kur ierodas Ukrainas 
civiliedzīvotāji, kuri bijuši spiesti bēgt caur Krievijas teritoriju, kā arī jānodrošina 
izmitināšana tiem, kuri Latviju šķērso tranzītā. Šobrīd Grebņevas robežkontroles 
punkta tuvumā vietu uzgaidīšanai, siltu ēdienu un dzērienus nodrošina biedrība “Tavi 
draugi” un biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” no ziedotāju līdzekļiem. 



 

 

3. Ir jāmaina pieeja atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem no reakcijas krīzes situācijā uz 
visaptverošu uzņemšanas un integrācijas sistēmu, kurā sniedzam tādu atbalstu, kas 
maksimāli ātri ļauj Ukrainas civiliedzīvotājiem iesaistīties pilnvērtīgā dzīvē 
Pašvaldībām lielākoties ir skaidra to jaunā loma starptautiskās aizsardzības saņēmēju 
uzņemšanā un atbalstā. Vienlaikus jāturpina tās atbalstīt ar nepieciešamajiem 
resursiem šo funkciju turpināt ilgtermiņā. Tāpat nevaldības organizācijas ir attīstījušas 
jaunus darbības virzienus un spējušas piesaistīt brīvprātīgo atbalstu. Taču, lai tas būtu 
ilgtspējīgi, jāturpina nodrošināt finansējums organizācijām, kuri sniedz atbalstu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

 
Lūdzam jūs sniegt atbalstu cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, tagad un neatlikt lēmumus 
par jēgpilnas un koordinētas palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Biedrība 
“Gribu palīdzēt bēgļiem” un citas nevaldības organizāciju tīkla organizācijas ir gatava tikties 
ar jums, lai apspriestu šos un citus priekšlikumus.  
 
 
Koordinācijas tīkla organizācijas –  
Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” 
Biedrība “Tavi draugi” 
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 
Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” 
Biedrība “Common Ground” 
Latvijas Sarkanais Krusts 
Biedrība “TechChill”  
Biedrība “Tev” 
 
 
 
Koordinācijas tīkla vārdā –  
Evija Strupiša,  
Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” valdes locekle 
www.palidziukrainai.lv  
gribupalidzetbegliem@gmail.com 
Tālr. 29123348  
 
 
 
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


