
 

 

 

 

Valsts prezidentam E. Levitam 
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Rīga, 2022. gada 31.oktobrī 

 

Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā 

 

A. god. Levita kungs! 

 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Jums š.g. 31.oktobrī ir plānota tikšanās ar  Ministru 

prezidentu A. K. Kariņu. Lūdzam Jūs pievērst Ministru prezidenta uzmanību jautājumiem, kas 

saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Latvijā.  

 

Šiem jautājumiem esam vairākkārtīgi pievērsuši uzmanību Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas komisijas novēršanas sēdēs, kā arī rakstījuši vēstulēs Ministru prezidentam un 

atsevišķiem ministriem, taču neskatoties uz mutiskiem solījumiem, neredzam virzību uz 

skaidrību ilgtermiņa atbalstā Ukrainas bēgļiem Latvijā atsevišķos jautājumos.  

 

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz problēmjautājumiem, kuriem risinājums nepieciešams 

nekavējoši: 

 

1. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir pēc iespējas drīz 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 62 dienas. Ir 

nepieņemami, ka cilvēkiem, kuri Latvijā saņem patvērumu no kara, nav precīzas 

informācijas par to, vai būs pieejams mājoklis un ēdināšanas atbalsts. Neskaidrība arī 

būtiski apgrūtina pašvaldību un nevalstisko resursu plānošanu nākamajam gadam.  

 

2. Apstākļos, kad Eiropas Komisija ir noteikusi, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem pagaidu 

aizsardzības statuss būs līdz 2024. gada 4. martam, ir skaidrs, ka ir nepieciešamas 

vienošanās par ilgtermiņa skatījumu bēgļu uzņemšanā. Tāpēc aicinām visus 

izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu 2023. gadā, īpaši 

attiecībā uz primāro palīdzību, iekļaut valsts pamatbudžetā.  

 

3. Aicinām mainīt pieeju 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. Tajā skaitā ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts latviešu valodas apguvei 

(pieteikšanās latviešu valodas bezmaksas kursiem beidzās š.g. 15. oktobrī), iesaistei 

daba tirgū, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu integrācijai Latvijas skolās.  

 



 

 

Kā norādījāt Valletā 17. neformālajā Eiropas parlamentāro prezidentu sanāksmē: “Tā ir mūsu 

atbildība nākamās paaudzes priekšā. Ņemot vērā kara Ukrainā radītās sekas un iespaidu uz 

ES valstu ikdienu, nepieciešams ātri pieņemt lēmumus, kas atvieglotu situāciju ar bēgļu 

uzņemšanas praktiskajiem sociālekonomiskajiem jautājumiem.” Līdz šim Latvija jau ļoti daudz 

izdarījusi Ukrainas bēgļu atbalstā, izlēmīgi soļi attiecībā uz atbalstu 2023. gadā palīdzēs 

mobilizēt visa veida resursus gan valsts pārvaldē, gan pašvaldības, gan nevaldības sektorā.  

 

NVO koordinācijas tīkla organizācijas: 

Centrs “Marta” 

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" 

Biedrība “Tavi draugi” 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 

Biedrība “Tev” 

Nodibinājums “Tautas palīdzības fonds” 

Biedrība "Latvijas ukraiņu kongress"  

Biedrība "Ukrainas atbalsta biedrība" 

Biedrība “TechChill” 

Biedrība “Common Ground” 
Biedrība “ABC centrs” 
Caritas Latvija 
Biedrība “Young Folks” 
Latvijas Samariešu apvienība 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

Latvijas Cilvēktiesību centrs 

Biedrība “Latvijas Lauku forums” 

Biedrība “Viegli Palīdzēt” 

Latvijas Pilsoniskā alianse 

Biedrība “Nītaureņi” 

Latvijas Sarkanais Krusts 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” 

 
 
 
 
NVO koordinācijas tīkla vārdā –  
Linda Jākobsone-Gavala,  
Biedrības “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. 
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