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Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.3-4/2022/2540N
Uz 29.03.2022. Nr. 

Latvijas Lauku tūrisma asociācijai "Lauku ceļotājs"

Informācijai:
Labklājības ministrijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Par iesaistīšanos Ukrainas bēgļu uzņemšanā

Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar Latvijas Lauku tūrisma asociācijas
"Lauku ceļotājs" 2022. gada 29. marta atklāto vēstuli par Latvijas lauku tūrisma
uzņēmēju  iesaistīšanos  Ukrainas  bēgļu  uzņemšanā  un  sniedz  ar  Labklājības
ministriju  un  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministriju  saskaņotu
atbildi.

2022.  gada  3.  martā  Saeima  steidzamības  kārtībā  pieņēma  Ukrainas
civiliedzīvotāju  atbalsta  likumu,  lai  iespējami  ātrāk  sniegtu  atbalstu  Ukrainas
pilsoņiem  un  viņu  ģimenes  locekļiem,  kuri  izceļo  no  Ukrainas  vai  kuri  nevar
atgriezties Ukrainā Krievijas militārā iebrukuma dēļ. 

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantam1 valsts līdz 90
dienām  nodrošina  Ukrainas  civiliedzīvotājiem  primāri  sniedzamo  atbalstu  —
izmitināšanas  un  ēdināšanas  pakalpojumus.  Kārtību,  kādā  tiek  organizēta
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem,
nosaka Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumi Nr. 168 “Noteikumi par
izmitināšanas  un  ēdināšanas  pakalpojuma  nodrošināšanu  Ukrainas
civiliedzīvotājiem”.  Atbilstoši  noteikumiem  izmitināšanas  un  ēdināšanas
pakalpojumu  Ukrainas  civiliedzīvotājiem  nodrošina  pašvaldība2 un  to koordinē

1 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, 12. pants. https://likumi.lv/ta/id/330546#p12 
2 Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", 3. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330766#p3 

https://likumi.lv/ta/id/330766#p3
https://likumi.lv/ta/id/330546#p12


Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienests  sadarbībā  ar  Valsts  robežsardzi  un
pašvaldību  sadarbības  teritorijas  civilās  aizsardzības  komisijām3. Noteikumu
anotācijā  uzsvērts,  ka  pašvaldību  kompetencē  ir  izvērtēt,  kurš  no  pašvaldības
organizētajiem  izmitināšanas  pakalpojuma  resursiem  ir  vispiemērotākais  un
lietderīgākais  konkrēto  personu  izmitināšanas  un  ēdināšanas  vajadzību
nodrošināšanai, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības.

Vēršam uzmanību,  ka pašvaldībām ir  saistošs  Publiskas  personas  finanšu
līdzekļu  un mantas  izšķērdēšanas  novēršanas  likuma 3.  pants4,  kurš  nosaka,  ka
pašvaldības  rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu.

Informējam,  ka  Ekonomikas  ministrijas  veiktās  tūristu  mītņu  aptaujas
rezultāti  ir  nodoti  pašvaldībām, kuras tos var izmantot kā papildu  informāciju,
pieņemot lēmumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pašvaldības īpašumā
esošos resursos (pansionātos, internātskolās, dienesta viesnīcās u.c.)  vai par cenu
aptaujas  organizēšanu  par  privātā   sektora  piedāvātajām  izmitināšanas  vietām,
tostarp tūristu mītnēm vai īres dzīvokļiem jeb mājokļiem. 

Papildus  norādām,  ka  līdz  2022.  gada  20.  aprīlim  pašvaldībās  bija
izmitinātas  9385 personas,  un to skaits  pastāvīgi  pieaug. Pašvaldības pastāvīgi
izvērtē dažādu izmitināšanas vietu un veidu iespējas un piedāvājumu (tostarp –
nodrošināto pakalpojumu un cenu), plānojot izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Papildu Labklājības ministrija skaidro, ka darba devēji, kas vēlas nodarbināt
Ukrainas civiliedzīvotājus, var griezties Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk –
NVA),  kas  nodrošina  sadarbību  ar  darba  devējiem  vakanču  pieteikšanā  un
kandidātu uz vakancēm sameklēšanā.  Vakances NVA darba devēji  var  pieteikt,
reģistrējot patstāvīgi NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/)
vai jebkurā NVA filiālē vai klientu apkalpošanas centrā (sīkāka informācija par
vakances  pieteikšanu:  https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-
piedavat-darbu-ukrainas-civiliedzivotajiem).  Uzsākot  darba  attiecības,  Ukrainas
civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt no NVA vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas
pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (500  eiro)5.  Pabalsts nav
darba algas vietā un darba devējam jāmaksā atalgojums, kas ir ne mazāks par valstī
noteikto minimālo algu 500 eiro apmērā.

3 Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", 4. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330766#p4 
4 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. 
https://likumi.lv/ta/id/36190#p3 
5 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, 7. pants. https://likumi.lv/ta/id/330546#p7 , (7) daļa
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Vēršam  uzmanību  uz  to,  ka  darba  devējam  atļauts  nodarbināt  Ukrainas
civiliedzīvotājus bez latviešu valodas zināšanām tiktāl,  ciktāl tas netraucē darba
pienākumu pildīšanu6. Darba devējs ir atbildīgs par saziņas nodrošināšanu darba
pienākumu izpildei.

Vairāk informācijas par NVA sniegtajiem pakalpojumiem darba devējiem,
kas  vēlas  nodarbināt  Ukrainas  civiliedzīvotājus,  ir  šeit:
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-piedavat-darbu-ukrainas-
civiliedzivotajiem, tel. 80 200 206. 

Papildus informējam, ka uz 2022. gada 11. aprīli NVA bija reģistrēti 1953
Ukrainas civiliedzīvotāji,  savukārt,  957 darba devēji  Ukrainas civiliedzīvotājiem
piedāvāja 7360 vakances.

Ministrijas  pateicas  un  novērtē  pašvaldību,  Latvijas  uzņēmēju  un
privātpersonu atsaucību un sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un aicina
fiziskās un juridiskās personas, kas ir gatavas izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus,
sazināties  ar  atbildīgajām  personām  savās  pašvaldības;  pašvaldību
kontaktinformācija  pieejama https://www.ukraine-latvia.com/lv#municipalities.
Papildu  informācija  par  palīdzības  sniegšanu
pieejama mājaslapā https://www.ukraine-latvia.com/ un Iekšlietu  ministrijas
tīmekļa vietnē.

Cieņā

Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dace Butāne 
Dace.Butane@em.gov.lv

6 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, 16. pants. https://likumi.lv/ta/id/330546#p16 

https://www.iem.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem-kuri-izcelo-no-ukrainas-militara-konflikta-del
https://www.iem.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem-kuri-izcelo-no-ukrainas-militara-konflikta-del
https://www.ukraine-latvia.com/
https://www.ukraine-latvia.com/lv#municipalities
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-piedavat-darbu-ukrainas-civiliedzivotajiem
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem-kuri-velas-piedavat-darbu-ukrainas-civiliedzivotajiem
https://likumi.lv/ta/id/330546#p16

