SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 10. martā

Nr. 6

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Aivars Garančs, Linards Kumskis, Ance Pētersone, Līga
Sausiņa, Zane Segliņa, Solvita Strausa, Ina Stupele, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš
Zīverts
Nepiedalās: Reinis Ādamsons (ārpus Latvijas prombūtnes dēļ), Zane Berdinska (nezināmu iemeslu dēļ),
Dainis Dukurs (nezināmu iemeslu dēļ), Erlends Eisaks (personisku iemeslu dēļ), Rūdolfs Kalvāns
(nezināmu iemeslu dēļ)
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks saimnieciskajos jautājumos
A. Ozoliņš, Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne, Juridiskās pārvaldes vadītājas
vietnieces p.i. A. Kalniņa, Finanšu pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Ekonomikas nodaļas
vadītāja Z. Reizniece, Informācijas tehnoloģijas nodaļas datorsistēmu un datortīklu
administrators Dz. Strads, Personāla pārvaldes vadītāja S. Grāvīte
Piedalās:

PA “Siguldas attīstības aģentūra” direktore D. Preisa, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
S. Brikmane, Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore J. Borīte,
Siguldas Sporta skolas direktore K. Putniņa, Sociālā dienesta vadītāja K. Freiberga

Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst. 18.00
Sēde atklāta plkst. 18.06
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2021. gada
28. septembra rīkojuma Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 9., 10.punktu un 13.4.apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 78. punktu, domes sēde notiek
attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā
“Namejs”.
Darba kārtība:
1. Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot. Nr.4, 2. §).
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Tehnisku iemeslu dēļ deputāts A. Caucis par darba kārtības jautājumu Nr. 1 balsošanā nepiedalās.
Balsošanā piedalās 13 deputāti.
1. §
Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
2022. gada 21. februārī Krievijas prezidents izziņoja lēmumu atzīt Ukrainai piederošo Luhanskas
un Doņeckas teritoriju neatkarību, ievedot tajā karaspēku. No 2022. gada 24. februāra Krievijas
Federācija uzsāka neizprovocēta plaša mēroga militāru agresiju pret Ukrainu. Šis Krievijas Federācijas
izraisītais bruņotais konflikts Ukrainā turpinās, proti, Krievijas Federācija turpina uzbrukt Ukrainas
civiliedzīvotājiem, iznīcinot mājas un dzīvības. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu aģentūras
sniegtās informācijas uz 2022. gada 3. martu bēgļu gaitās ir devušies vairāk nekā miljons Ukrainas
cilvēku.
2022. gada 3. martā Saeima steidzamības kārtībā pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
likumu (turpmāk – Atbalsta likums), kas stājās spēkā 2022. gada 5. martā. Likums izdots ar mērķi, lai
pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes
locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas Federācijas
izraisīto bruņoto konfliktu šī bruņotā konflikta norises laikā (turpmāk – Ukrainas civiliedzīvotāji).
Atbalsta likumā noteikto atbalstu paredzēts nodrošināt bruņotā konflikta norises laikā. Minētā likuma
2.pants noteic, ka sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija pieņem Ukrainas civiliedzīvotāju
pieteikumus par nepieciešamo atbalstu, tai skaitā par izmitināšanu, uzturu, nodrošināšanu ar pirmās
nepieciešamības precēm, veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītību bērniem, un koordinē atbalsta
nodrošināšanu, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par nepieciešamību nodrošināt sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus.
Atbalsta likuma 7.pants noteic, ka valsts nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem šādu atbalsta
apjomu:
−
Sabiedrības integrācijas fonda sniegto atbalstu Eiropas Savienības politiku instrumentu
pasākumu ietvaros;
−
atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros;
−
līdz 30 dienām ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā,
ja personai atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta novērtējumam psihoemocionālā stāvokļa
dēļ ir nepieciešams diennakts pakalpojums;
−
steidzamības kārtā valsts finansētus tehniskos palīglīdzekļus;
−
Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtos pakalpojumus, tai skaitā Eiropas Savienības
politiku instrumentu pasākumu ietvaros finansētos aktīvos nodarbinātības un preventīvos
bezdarba samazināšanas pasākumus;
−
pamatkontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē neatkarīgi no
tā, vai Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas
likuma 97.2 panta otrās daļas nosacījumiem;
−
citu atbalstu pēc attiecīgās personas individuālo vajadzību izvērtēšanas.
Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošinātas tiesības uz izglītības ieguvi tādā
pašā kārtībā un apjomā kā nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas
nosaka patvēruma meklētāju tiesības uz izglītību. Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek noteiktas tādas pašas
tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.
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Savukārt Atbalsta likuma 13.panta pirmā daļa noteic pašvaldības kompetenci atbalsta sniegšanā,
proti, pašvaldības:
−
nodrošina tūlītēju palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem ar smagiem vai ļoti
smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri ierobežo personas spējas patstāvīgi pārvietoties
un sevi aprūpēt, kā arī pēc vajadzības piešķir sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un
pakalpojumu pārvietošanās atbalstam;
−
apzina vietas, kurās uzturas Ukrainas civiliedzīvotāji, kam nepieciešams papildu atbalsts, lai
plānotu turpmāko palīdzību un sniegtu nepieciešamo atbalstu.
Atbalsta likuma 8.panta pirmā daļa noteic, ka pasākumus atbalsta sniegšanai Ukrainas
civiliedzīvotājiem primāri finansē no valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kas iedalīti no
budžeta finansētajām institūcijām. Atbalsta likuma 12.panta pirmā daļa noteic, ka valsts līdz 90 dienām
nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumus, kā arī pirmās nepieciešamības preces. Saskaņā ar Atbalsta likuma 13.panta pirmo un otro
daļu, lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu kompensēt pašvaldībām izdevumus,
kas saistīti ar sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, pašvaldībām šī informācija ir jāuzkrāj un
jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Attiecībā par izmitināšanas iespējām Ministru kabineta 2022. gada 28. februāra rīkojuma Nr.131
“Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā” anotācijā norādīts, ka
Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana paredzama viesnīcās, viesu mājās, mājsaimniecībās, neveidojot
alternatīvas izmitināšanas vietas, piemēram sporta centros, skolās u.c. Ņemot vērā minēto, Siguldas
novada pašvaldība, apzinot izmitināšanas atbalsta iespējas pašvaldībai piederošos īpašumos, secināja, ka
Ukrainas civiliedzīvotāju pagaidu izmitināšanai var nodrošināt 120 labiekārtotas, ar virtuvi un higiēnas
telpām aprīkotas izmitināšanas vietas mītnēs Pils ielā 10 (80 vietas) un Pils ielā 12 (40 vietas) Mālpilī,
Mālpils pagastā, Siguldas novadā. Lai nodrošinātu koordinētu un operatīvu izmitināšanas atbalstu, kā arī
palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājam integrēties jaunajā dzīves vidē ir nepieciešams izveidot Ukrainas
civiliedzīvotāju izmitināšanas adresēs uz laiku papildus 3 dežurantu amata vietas. Dežuranta pienākumos
būs palīdzēt izmitināšanas adresēs dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem (īpaši personām ar smagiem
vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, ģimenēm ar maziem bērniem) ikdienas
sadzīvisko situāciju risināšanā, uzraudzīt izmitināšanas mītnēs kārtību un nodrošināt koplietošanas telpās
tīrību.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 8. un 9.pantu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 2.panta pirmo un trešo daļu, 7.pantu,
12.panta pirmo daļu, 13.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 10. marta sēdes atzinumu
(prot. Nr.6, 18. §), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics,
A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts),
pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.

2.

atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu (Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta
norises laikā) mītnēs Pils ielā 10, kurā ir paredzētas 80 vietas, un Pils ielā 12, kurā ir paredzētas
40 vietas, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā;
lai nodrošinātu saskaņotu un nekavējošu rīcību Atbalsta likumā paredzētā atbalsta nodrošināšanai
Ukrainas civiliedzīvotājiem Siguldas novadā, uzdot izpilddirektorei apstiprināt un koordinēt rīcības
plānu, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. par sniedzamā atbalsta koordināciju Siguldas novada teritorijā atbild Darba un civilās
aizsardzības speciāliste;
2.2. Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanas laikā sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
nodrošina Sociālais dienests. Sociālajam dienestam sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros apmaksāt ēdināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju
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3.

bērniem, kuri tiks uzņemti kādā no Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēm, proti, pirmsskolas izglītības iestādēs dienas ēdienkarti (bērniem, kas mācas
pirmskolas izglītības iestādē) un pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs kompleksās
pusdienas (bērniem, kas mācās 1.–12.klasē);
2.3. par ēku Pils ielā 10 un Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā tehnisko
stāvokli un apsaimniekošanu atbild Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes vadītājs;
2.4. par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Pils ielā 10 un Pils ielā 12 Mālpilī, Mālpils
pagasta, Siguldas novadā atbild Mālpils dienesta viesnīcas vadītāja, kas slēdz izmitināšanas
līgumus ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, plāno un organizē dežurantu darbu un kontrolē tiem
noteikto uzdevumu izpildi;
2.5. par transporta organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotāju nogādāšanai uz izmitināšanas vietām
atbild Transporta nodaļa;
2.6. izmitināšanas ietvaros nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstu izglītības
iegūšanai nodrošina Izglītības pārvalde;
2.7. Sociālajam dienestam sadarbībā ar Darba un civilās aizsardzības speciālisti uzkrāt un
apkopot informāciju par Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtajiem atbalstiem un to izmaksām
un iesniegt Finanšu pārvaldei;
2.8. par šī lēmuma 2.7.apakšpunktā minētajiem izdevumiem Finanšu pārvaldei izveidot atsevišķu
uzskaiti un sniegt nepieciešamo informāciju izdevumu kompensēšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §), papildinot Siguldas
novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļu ar 3 dežuranta
amata vietām, kuru izveide paredzēta uz laiku, kamēr tiek nodrošināts izmitināšanas atbalsts
Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā kārtībā.

Turpmāk balsošanā piedalās 14 deputāti.
2. §
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(prot. Nr.4, 2. §)
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. A. Kalniņa
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra lēmumu “Par Siguldas novada
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §) ir apstiprināti
pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu saraksti 2022. gadam.
LR Saeima 2022. gada 3. martā pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu (turpmākLikums) ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas
vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā
konflikta norises laikā, kā arī sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Likuma 2.panta pirmā daļa
nosaka, ka sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija pieņem Ukrainas civiliedzīvotāju
pieteikumus par nepieciešamo atbalstu, tai skaitā par izmitināšanu, uzturu, nodrošināšanu ar pirmās
nepieciešamības precēm, veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītību bērniem, kā arī informē
pašvaldības sociālo dienestu par nepieciešamību nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
Savukārt Likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu
— izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, kā arī pirmās nepieciešamības preces, valsts nodrošina
līdz 90 dienām. Likuma 13.pants noteic pašvaldības kompetenci Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
sniegšanā, tostarp, ka pašvaldība nodrošina tūlītēju palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem ar
4

smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri ierobežo personas spējas patstāvīgi
pārvietoties un sevi aprūpēt, kā arī pēc vajadzības piešķir sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un
pakalpojumu pārvietošanās atbalstam.
Lai nodrošinātu Likumā noteikto pašvaldības kompetences īstenošanu, nepieciešams veikt
grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 01.02.2022. lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”, izveidojot trīs pagaidu amata vietas
“Dežurants”, kas nodrošinās atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanā Pils ielā 10, Mālpilī,
Siguldas novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017. gada
23. maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada
10. marta sēdes atzinumu (prot. Nr.6, 19. §), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Bernats, A. Caucis,
A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, I. Stupele,
E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt grozījumus Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 1.februāra lēmumā “Par
Siguldas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr.4, 2. §):
1.1. papildināt 01.02.2022. lēmuma 1.pielikuma “Siguldas novada pašvaldības
administrācijas amatu saraksts un klasifikācija” apakšsadaļas “Īpašumu pārvaldības
nodaļa” ar ierakstu Nr.15 “Dežurants (uz Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas laiku)”
(1.pielikums);
2. lēmuma 1.1.punktā minētie grozījumi ir piemērojami no 2022. gada 4. marta.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 18.26.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2022. gada 17. martā.

Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša

5

