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LĒMUMS 

 

2022. gada 3.martā    Ventspilī    Nr.26 

(protokols Nr.5; 1.§) 

 

Par atbalsta pasākumiem Ukrainai  

 

 

 

 2022.gada 24.februārī pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēles sākās Krievijas 

vispārējs militārs iebrukums Ukrainā, apdraudot Ukrainas valsts pastāvēšanu un pakļaujot ciešanām 

Ukrainas iedzīvotājus. Reaģējot uz militāro iebrukumu Ukrainā, stingrs nosodījums šādai Krievijas 

rīcībai tiek pausts visā pasaulē. Arī Latvijas Republikas Saeima1 un Latvijas valsts augstākās 

amatpersonas ir izteikušas savu nosodījumu Krievijas militārajai agresijai, izsakot aicinājumu visos 

iespējamos veidos palīdzēt Ukrainai, un vienlaikus paziņojošas, ka šobrīd Latvija kā NATO 

dalībvalsts ir drošībā2. 

 Saistībā ar ārkārtējo, kara izraisīto situāciju Ukrainā, arī Ventspils valstspilsētas pašvaldībā 

(turpmāk – Pašvaldība) jau veikti pasākumi, lai izvērtētu drošības un iespējamās palīdzības 

sniegšanas jautājumus. Tā, piemēram, Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības 

teritoriju Civilās aizsardzības komisija (turpmāk – Komisija) nekavējoties reaģējot uz notikumiem 

Ukrainā: 

 - 2022.gada 25.februārī plkst.10:00 sasauca Komisijas sēdi, kurā kā pirmais izskatīts 

jautājums par šā brīža notikumiem Ukrainā un iespējamajiem apdraudējumiem Latvijas Republikai. 

Komisijas sēdē informāciju sniedza Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 46. kājnieku bataljona 

pārstāvis, savukārt par vides apdraudējumiem  par iespējamu radiācijas paaugstināšanos saistībā ar 

Černobiļas AES nonākšanu Krievijas armijas pārvaldībā, informāciju sniedza Valsts vides dienests, 

tāpat tika izskatīts jautājums par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Latvijā; 

- 2022.gada 25.februārī plkst. 14:00 sasauca Pašvaldības atbildīgo amatpersonu darba grupu 

Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanas un izmitināšanas jautājumā. Šajā darba grupā tika izstrādāta 

un akceptēta vienota sistēma par Pašvaldības operatīvu reakciju un kārtību, kādā jārīkojas Ukrainas 

civiliedzīvotāju uzņemšanas un izmitināšanas jautājumos; 

- 2022. gada 27. februārī Komisija piedalījās Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Civilās aizsardzības pārvaldes rīkotajā apspriedē par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanas un 

izmitināšanas jautājumiem.  

2022.gada 25.februārī, ar pirmās ukraiņu ģimenes ierašanos, Pašvaldība uzsāka palīdzības 

pasākumus ukraiņu  izmitināšanai, Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmo daļu, Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu, sesto daļu un civilās aizsardzības 

principiem, 2022.gada 3.martā Saeimā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”, kā arī ņemot vērā Pašvaldības Finanšu 

komitejas 2022.gada 3.marta sēdes atzinumu, 

 
1 Sk. https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30644-saeima-pazinojuma-stingri-nosoda-krievijas-militaro-

agresiju-un-plasa-meroga-iebrukumu-ukraina 
2 Sk. https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-pazinojums-latvijas-televizija-2022-gada-24-

februari 

mailto:dome@ventspils.lv


2 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

 

nolemj :  

 

1. Paust stingru nosodījumu Krievijas prezidenta Vladimira Putina īstenotajai karadarbībai Ukrainā 

un atbalstīt palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, aicinot ventspilniekus uz 

savstarpēju toleranci.  

2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādēm, institūcijām un Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībām būt gatavībā operatīvi reaģēt uz palīdzības sniegšanas 

jautājumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības kompetences ietvaros, kā arī 

nepieciešamības gadījumā sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām operatīvu jautājumu 

risināšanā. 

3. Pašvaldības iestādi “Ventspils Pašvaldības policija” nozīmēt kā atbildīgo pašvaldības institūciju 

pašvaldības pārziņā esošo jautājumu koordinācijā un sadarbībā ar valsts institūcijām.  
4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādēm un Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības 

kapitālsabiedrībām šī lēmuma ietvaros Ventspils pilsētā atbraukušajiem Ukrainas 

civiliedzīvotājiem, kuri izceļojuši no Ukrainas militārā konflikta rezultātā: 

4.1. Pašvaldības iestādei “Ventspils Sociālais dienests” sniegt sociālā atbalsta pasākumus; 

4.2. Pašvaldības iestādei “Ventspils Izglītības pārvalde” sniegt palīdzību jautājumos, kuri saistīti 

ar izglītības procesu; 

4.3. PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 

organizēt izmitināšanu un pēc nepieciešamības arī ēdināšanu;  

4.4. PSIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” un PSIA “Ventspils poliklīnika”, sadarbībā ar 

valsts institūcijām, sniegt veselības aprūpi. 

5. Nolūkā sniegt operatīvu atbalstu, atļaut PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” piešķirt 

nepieciešamās telpas Ventspils ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR”, reģ.nr. 40008029184, un 

citām nevalstiskajām organizācijām palīdzības sniegšanai, tai skaitā, ziedojumu vākšanai 

Ukrainai, saskaņojot ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru. 

6. Ziedot Ventspils ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR”, reģ.nr. 40008029184 līdzekļus 

1 000 EUR apmērā atbalsta pasākumu sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem no Pašvaldības 

2022.gada pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmumu pārsvara pār izdevumiem, 

finansējumu šim mērķim novirzot Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 

2022.gada budžetā” 

7. Pašvaldības iestādei “Ventspils Digitālais centrs” nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par 

kiberdrošības pasākumiem un organizēt pašvaldības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

kiberdrošības aktivitāšu realizēšanu. 
8. Pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” veikt atbilstošus grozījumus Pašvaldības 

iestādes “Ventspils domes administrācija” 2022.gada budžetā. 

9. Rezervēt līdzekļus 100 000 EUR apmērā atbalsta pasākumu sniegšanai no Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmumu pārsvara pār 

izdevumiem. 
10. Noteikt, ka šā lēmuma 9.punktā rezervētos līdzekļus atļauts izlietot: 

10.1. līdz 1 500 EUR Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots lemt par līdzekļu piešķiršanu, 

nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu; 
10.2. no 1 500 EUR līdzekļi tiek izlietoti ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma 

izskatīšanas Ekonomikas un budžeta komisijā, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 
11. Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas 

izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta kopsavilkumā. 

12. Pieņemt zināšanai šajā Domes sēdē Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu, institūciju un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību sniegto informāciju. 

13. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu, institūciju vadītājiem un Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību valžu priekšsēdētājiem līdz 2022.gada 
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18.martam Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram sniegt informāciju par to rīcībā 

esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai. 

14. Noteikt, ka Lēmuma 6.punkts stājas spēkā pēc Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 

izsludināšanas. 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 

 

 

Aldis Ābele, 63601135 

aldis.abele@ventspils.lv 
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