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14. Saeimas frakcijām 

 

Rīga, 2023. gada 14. martā 

Nr. GPB/005/003/2023 

 

Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā 

 

Saeimas 2023. gada 16. marta sēdes darba kārtībā iekļauts izskatīšanai otrajā un galīgajā 
lasījumā likumprojekts “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā” (169/Lp14). 
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina 14. Saeimas frakcijas un deputātus šajā likumā skaidri 
noteikt, ka primāri sniedzamais atbalsts (izmitināšana un ēdināšana) Ukrainas bēgļiem Latvijā 
tiks nodrošināts arī pēc 2023. gada 30. jūnija. Proti, nepieciešams pagarināt likuma 7.1 pantā 
un 12. pantā norādīto darbības termiņu līdz 2024. gada 4. martam.  
 
2024. gada 4. marts ir datums, līdz kuram Eiropas Savienībā Ukrainas civiliedzīvotājiem 
piešķirts pagaidu aizsardzības statuss (pieņemts 2022.gada oktobra ES Tieslietu un iekšlietu 
padomē). Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības līmenī vismaz primārais atbalsts Ukrainas 
civiliedzīvotājiem ir garantēts līdz šim datumam.  
 
Karš Ukrainā turpinās un būs nepieciešams ilgstošs rekonstrukcijas periods, lai atjaunotu 
pamata infrastruktūru. Tāpēc ir skaidri un nepārprotami jāparāda Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
ka atbalsts primāro vajadzību segšanai Latvijā būs. Gan tiem, kas tikko ierodas (šobrīd likums 
nosaka 60 vai 120 dienu atbalstu), gan tām 8 īpašajām grupām, kas noteiktas likumā un kurām 
par sevi parūpēties ir grūtāk (pensionāriem, grūtniecēm, personām ar invaliditāti, skolēniem, 
bērniem u.c.).  
 
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopotajiem datiem Latvijā ar pašvaldību Civilās 
aizsardzības komisiju starpniecību tika izmitināts šāds Ukrainas civiliedzīvotāju skaits:  
2022. gada septembra beigās – 12 482;  
2022. gada oktobra beigās - 12 060;  
2022. gada novembra beigās – 11 535;  
2022. gada decembra beigās – 11 353;  
2023. gada janvāra beigās – 11 034;  
2023. gada februāra beigās – 9964;  
uz 2023.gada 13.martu – 9715 Ukrainas civiliedzīvotāji. 
 
Biedrībai nav informācijas par to, cik no šiem iedzīvotājiem joprojām nepieciešama primārā 
izmitināšana, cik daudzi ietilpa 8 jūtīgajās grupās, taču par izmaksām, kas ir saistītas ar 
izmitināšanu ļauj spriest Iekšlietu ministrijas apkopotie dati, kurus sniegusi Ekonomikas 
ministrija, attiecībā uz primārā atbalsta sniegšanu (izmitināšana un ēdināšana) Latvijā:  
- 2022. gada oktobrī par septembri valsts finansējusi kopā par izmitināšanu un ēdināšanu: 
783,6 tūkst.euro;  
- novembrī par oktobri – 882,4 tūkst.euro;  
- decembrī par novembri – 698,8 tūkst.euro;  
- 2023. gada janvārī par 2022. gada decembri – 541,8 tūkst.euro (detalizētāk par visu laiku 
kopš kara sākuma Ukrainā, lūdzu skatīt tabulā zemāk). 
 

https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=169/Lp14


 

 
 
Avots: Iekšlietu ministrijas 2023. gada 28. februāra prezentācija “Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”. Izsūtīta Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra dalībniekiem. Informācija izmantota 
ar Iekšlietu ministrijas atļauju. 

 
Šie skaitļi, mūsuprāt, ļauj izvērtēt to, cik liela fiskālā ietekme varētu būt Jūsu lēmumam turpināt 
atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu arī pēc šī gada 30. jūnija.  
 
Papildus tam vēršam uzmanību uz to, ka tāpat būtu pagarināms arī termiņš, līdz kuram 
Ukrainas civiliedzīvotājiem pienākas zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācija (likuma pārejas noteikumu 10.punkts). 
 
Mūsu valsts ir apliecinājusi savu atbalstu Ukrainai. Ukrainas bēgļu pārliecība par savām 
pagaidu mājām Latvijā ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai Ukrainas karavīri varētu 
veltīt sevi Ukrainas uzvarai pārliecībā, ka viņu vecāki, sievas un bērni ir drošībā.  
 
 
 
 
Ar cieņu 
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