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Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem, izveidots
vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – +371 27380380.
Informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” nodrošinās kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo
palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības
aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniegs informāciju par iespējām veikt ziedojumus un
sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Tiem, kas grib palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem, aicinām apmeklēt mājaslapu: palidziukrainai.lv
Informācija par veselības pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem atrodama šeit: https://www.vm.gov.lv/lv/informacijaukrainas-pilsoniem
Bezmaksas tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011 (pirmdienās – ceturtdienās plkst. 8.30-17.00,
piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā).
Ja kopā ar Ukrainas civiliedzīvotāju ceļo mājdzīvnieks - pēc iekārtošanās dzīves vietā, nepieciešams sazinieties ar tuvāko
veterinārārstu, lai vienotos par vizīti. Veterinārārsts bez maksas dzīvnieku apskatīs, reģistrēs, čipēs, vakcinēs. Pārtikas un
veterinārā dienesta tālrunis informācijai - 67095245.
Iedzīvotāji, kas gatavi piedāvāt savu mājokli kara bēgļiem no Ukrainas, aicināti pieteikties tīmekļvietnē: https://cak.iem.gov.lv/
Darba devēji, kuri vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, var pieteikt darba vietas Nodarbinātības valsts
aģentūrā www.nva.gov.lv;
Ir iespējams veikt ziedojumus Ukrainas cilvēkiem portālā www.ziedot.lv. Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības
tālruni 90006086.
Var palīdzēt ar humāno palīdzību (apģērbs, pārtika, preses bērniem, mēbeles u.c.), sazinoties ar labdarības organizācijām savā
pašvaldībā. Labdarības organizāciju karte: www.kartadopomogy.lv .
Mājaslapā www.propozycii.lv iespējams ievietot un atrast informāciju par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu un nevalstisko
organizāciju piedāvājumiem cilvēkiem, kas ieradušies no Ukrainas. Vietnē regulāri tiek pievienoti jaunākie sludinājumi no
dāžādām Latvijas pilsētām - tie ir pakalpojumi par brīvu vai ar īpašu cilvēkiem no Ukrainas domātu atlaidi. Šobrīd apkopoto
piedāvājumu vidū ir, piemēram, bezmaksas grūtnieču uzraudzība, atbalsts un palīdzība celiakijas pacientiem, akūtie
zobārstniecības pakalpojumi, vetārsta palīdzība, bezmaksas deju, jogas un citas nodarbības, kā arī psiholoģiskā atbalsta
piedāvājumi.

Інформація щодо надання підтримки у Латвії
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРИБУТТЯ
Під час поїздки до Латвії, будь ласка, надайте дійсні документи для виїзду за кордон, якщо у Вас є така можливість.
Відсутність документів для виїзду за кордон або медичних документів (сертифікат про вакцинацію, тест на Covid-19) не стане
перешкодою для жителів України при в’їзді до Латвії.
Громадяни України, які мають біометричний паспорт, не потребують візи протягом перших 90 днів. Жителям, які не мають
біометричного паспорту, безкоштовно буде надано візу. Ви маєте право подати заявку на отримання довгострокової візи з
правом на влаштування на роботу. Всім громадянам України буде надано захист такого самого рівня, як у всіх країнахчленах ЄС, із забезпеченням прав жителів, доступом до ринку праці, наданням житла, соціального забезпечення, медичного
лікування, освіти для неповнолітніх дітей тощо.
Щоб дізнатися більше інформації щодо Вашого знаходження у Латвії, Ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію
допомоги за телефоном +37127380380.
НАДАННЯ ЖИТЛА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
Після прибуття до Латвії громадяни України будуть забезпечені житлом в одному з муніципалітетів у Латвії за межами Риги
(фінансується державою протягом 90 днів). Буде забезпечено транспортування до місця розташування зазначеного житла.
Громадяни України також можуть самостійно знайти житло як на короткочасний (Booking, AirBnB), так і на довгостроковий
термін (ss.com, city24.lv тощо), але у такому випадку кошти не будуть відшкодовані державою.
Латвія безкоштовно забезпечує жителів України в Латвії житлом та харчуванням протягом перших 90 днів. Ви отримаєте
одноразову виплату, що складає 272 євро (дорослі) та додатково 190 євро на кожну дитину.
ВЛАШТУВАННЯ НА РОБОТУ В ЛАТВІЇ.
Громадяни України можуть влаштуватися на роботу в Латвії на законних підставах (включаючи медичні заклади та заклади
освіти) та можуть отримати додаткову одноразову грошову допомогу в розмірі 500 євро на початку роботи. Латвійська
спільнота стартапів готова тепло прийняти працівників платформи TechFugees, стартаперів та членів їх сімей у Латвії.
Варіанти працевлаштування можна знайти за наступним посиланням - https://saite.lv/GAs, https://saite.lv/YOo
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
Кожен громадянин України, який прибуває до Латвії, або вже знаходиться тут, також має право на таке ж саме безкоштовне
забезпечення охорони здоров’я, що покривається державою, та медичні послуги, включаючи медичні препарати, як і ті, що
доступні для жителів Латвії. Ви матимете змогу зарахувати Ваших дітей у державні дитячі садки та школи.
Громадяни України можуть подати заявку на проходження уроків латиської мови, що також фінансується державою. Ви
матимете змогу перевірити здоров’я Ваших домашніх тварин, а також зареєструвати їх, забезпечити їх необхідними дозами
вакцинації, вживити мікрочип – усе на безкоштовній основі.
Громадяни України можуть використовувати місцевий державний транспорт в Латвії - потяги та автобуси - безкоштовно,
шляхом надання документа, що посвідчує особистість.
Громадяни України матимуть право на наступні пакети підтримки на підставі отримання сертифікату з Муніципальної
соціальної служби з кризових ситуацій: одна особа зможе отримати в одні руки два пакети з продуктами, пакет із
гігієнічними та господарськими товарами, два додаткові пакети з дитячим харчуванням, якщо родина має малу дитину віком
від 7 до 24 місяців, а також додатковий пакунок товарів гігієни, якщо родина має малу дитину віком до 2 років. На додаток,

сім’ї з дітьми шкільного віку матимуть змогу отримати пакунок необхідних шкільних товарів.
Веб-сайт Propozycii.lv містить інформацію про спеціальні пропозиції компаній Латвії та громадських організацій для людей з
України. На цьому сайті Ви можете знайти ветеринара, перукаря, купити велосипед, знайти, де випити кави, або інформацію
з приводу інших необхідних Вам послуг, або просто підтримку спільноти.
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ ТА ГРОШЕЙ
Можливості з обміну гривні на евро в готівковій формі обмежені в Латвії. Не рекомендується знімати готівку в банкоматах.
Якщо у Вас є українські гривні в готівковій формі, зверніться до пункту обміну валюти Tavex в Ризі. Там можна обміняти
гривні в сумі до 100 євро на одну особу на тиждень. Якщо Ви хочете перевести гривні на банківський рахунок у Латвії, Ви
спочатку маєте виконати обмін валюти. Платіжні картки VISA та MasterCard, видані в українських банках, працюють у Латвії,
але можуть виникнути технічні несправності. Ці платіжні картки також можуть використовуватись, щоб зняти гроші з
банкоматів. Громадяни України можуть безкоштовно відкривати розрахункові рахунки в більшості кредитних та фінансових
установ Латвії.
ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ТА ДЖЕРЕЛА
Інформація для українців, що прибувають до Латвії: https://ukraine-latvia.com/
Інформація щодо перетину кордону Латвії, державної підтримки, та всіх інших практичних питань:+37127380380 (Фонд
інтеграції суспільства; доступний цілодобово)
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