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Par atbalsta Ukrainas iedzīvotājiem koordinēšanu
Skatīt vairāk

Ministru kabinets apstiprina plānu gadījumam, ja Latvijā masveidā ieradīsies cilvēki no
Ukrainas
Skatīt vairāk

Nostiprināts regulējums pašvaldību atbalsta koordinācijas centriem, Ukrainas kara bēgļiem tiks
piešķirts personas kods
Skatīt vairāk

Par Ukrainas civiliedzīvotāju statusa anulēšanu
Skatīt vairāk

Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu jeb
dzīvesvietu
Skatīt vairāk



Pasākumu plāns personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sanāksmju par Ukrainas valstspiederīgo uzņemšanas
plānu un tā norisi protokoli

Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu
palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem!
Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai
un Ukrainas bēgļiem! Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt
palīdzību ukraiņiem, reģistrēties…
02.03.2022.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina darbu Rīgas
atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1
No 21. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP),
Valsts robežsardze (turpmāk – VRS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (turpmāk – VUGD) turpina darbu Rīgas…
23.03.2022.

Civilā
aizsardzība

Preses relīzes

VUGD pārstāvis devies ES civilās aizsardzības misijā uz Moldovas
Republiku
25.februārī Eiropas Komisijas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs
(ERCC) saņēma Moldovas Republikas palīdzības pieprasījumu, saistībā ar
Ukrainas iedzīvotāju plūsmu, kuru&nbsp…
Civilā
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23.03.2022.

Uzlabos Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrāciju un atbalsta
sniegšanas koordināciju
15. martā Ministru kabinets izdeva noteikumus "Noteikumi par Ukrainas
civiliedzīvotājiem atbalsta sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamo
informāciju", kuru mērķis ir veikt atbalstu lūgušo Ukrainas…
15.03.2022.

Preses relīzes

4.martā - preses konference par Latvijas sabiedrības atbalstu
cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā
Piektdien, 4. martā, plkst. 13.00 Iekšlietu ministrija aicina uz attālinātu
preses konferenci par Latvijas sabiedrības atbalstu kara bēgļiem no
Ukrainas. Preses konferences mērķis ir informēt par…
03.03.2022.

Stiprināta pašvaldību spēja civilajā aizsardzībā un Ukrainas bēgļu
uzņemšanā
3.martā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkotās
apmācības pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām
(STCAK) par to lomu un rīcību krīzes situācijās, lai…
04.03.2022.

Jaunumi

Preses relīzes

Ministru kabinets uz Saeimu virzīs Iekšlietu ministrijas
sagatavoto likumprojektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
1. martā Ministru kabinets atbalstīja iesniegšanai izskatīšanai Saeimā Iekšlietu
ministrijas sagatavoto likumprojektu “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta
likums”. Likumprojekta mērķis ir sniegt…
02.03.2022.

Jaunumi
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https://www.vugd.gov.lv/lv/atbalsts-ukrainai-pidtrimka-ukraini

