Корисна
інформація про
отримання
допомоги в
Єкабпільськоmу
регіоні

Можливості отримати підтримку в Єкабпілсі
Цивільні громадяни України, які виїжджають з України або не можуть повернутися в
Україну через збройний конфлікт, спричинений Російською Федерацією, зобов’язані
заповнити форму заявки на допомогу. Це можна зробити:
• у робочий час відділу обслуговування клієнтів Єкабпілсської області, вул.
Брівібас, 120, м. Єкабпілс; вулиця Брівібас 10, Вієсіте; вулиця Сколаса 7, Акністе;
вулиця Сусеяс 9, Сала; «Svīres», м. Рубені, Єкабпільський район соціальної
служби, вул. Яуна, 39І, Єкабпілс
• цілодобова поліція Єкабпілса на вулиці Брівібас, 45, Єкабпілс.
У заяві має бути зазначено необхідну інформацію щодо проживання, харчування,
соціальної допомоги, соціально-медичних послуг та потреби в освітніх послугах.

У разі незрозумілих питань щодо надання допомоги в Єкабпільській
області звертайтеся до міської поліції за телефоном +371 65283888;
+371 25907965.
Де можна отримати соціальну допомогу та соціальні послуги в Єкабпілсі?
З питань соціальної допомоги, соціальних послуг (догляд, технічні засоби тощо) та
продуктів харчування та гігієнічних наборів ЄС звертайтеся до соціальної служби
Єкабпілського району – вул. Яуна, 39і, Єкабпілс.
Проконсультуватися за необхідною допомогою можна, зателефонувавши за
безкоштовним інформаційним телефоном +37180020091 або написавши на e-mail:
sd@jekabpils.lv
Іншу корисну інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.jekabpils.lv/lv/strukturvieniba/jekabpils-novada-socialais-dienests
Українські цивільні особи мають право на пільгу GMI у розмірі 109 євро для першої особи в
домогосподарстві та 79 євро для кожної наступної особи в домогосподарстві. Дохід не
нараховується протягом шести місяців. Також можна буде отримати пільги в кризовій
ситуації та іншу матеріальну підтримку відповідно до обов’язкових нормативних актів
муніципалітету.
Де можна зробити щеплення від Covid-19?
Вакцинацію проти Covid-19 в Єкабпілсі можна зробити в таких медичних установах:
• Єкабпілська обласна лікарня в амбулаторії (амбулаторія), вул. Пормаля, 125,
Єкабпілс, тел. +371 621102798
• Пункт вакцинації в ТЦ «Sēlija», вул. Vienibas 7, м. Єкабпілс, у приміщенні
Центральної лабораторії, телефон +371 67799977
• Усі лікарі загальної практики беруть участь у процесі вакцинації від Covid-19.
Вакцинація проти Covid-19 дітям віком від 5 до 11 років проводиться дитячою вакциною
Pfizer-BioNTech Comirnaty. Для вакцинації потрібен запис.

Куди можна передати тести на Covid-19?
Тест на Covid-19 у Єкабпілсському муніципалітеті можна провести у п’яти тестових
точках. Подати заявку можна як за телефоном, так і в електронному вигляді. Тест-сайти на
РНК SARS-CoV-2 (мазки з носа та глотки) та антиген SARS-CoV-2 необхідно перевірити.
ТОВ «Е. Лабораторія Лебідь «Точки тестування на Covid-19:
• Єкабпілс, вул. А. Пормаля, 3. Заява за телефоном: 28308224, в електронному
вигляді на сайті: www.egl.lv
• у філії в Акністе, вул. Сколас, 9. Заява за телефоном: 65237041, в електронному
вигляді на сайті: www.egl.lv
SIA «Центральна лабораторія» пункт тестування Covid-19:
• Єкабпілс, вулиця А. Пормаля, 125. Звернення за телефоном: 67038104.
Куди дзвонити, якщо дитині потрібна медична допомога?
З метою оперативного надання медичної допомоги Дитяча лікарня закликає
представників маленьких пацієнтів, що прибули до Латвії з України, телефонувати за
номером +371 256 801 40. На дзвінки відповість фахівець Дитячої лікарні, що надалі
координуватиме процес надання допомоги у лікарні.
Де знаходиться аптека?
У Єкабпілському регіоні є кілька аптек. Деякі з них у Єкабпілсі:
• Mēness aptieka - вул. Віестура 37, Єкабпілс, графік роботи: понеділок - п'ятниця
о 08:00 - 19:00, субота о 9:00 - 15:00, вихідний у неділю.
• Аптека Старого міста Єкабпілса - вул. Бривібас, 144, Єкабпілс, графік роботи:
понеділок - п'ятниця о 08:00 - 20:00, субота 8:00 - 16:00, неділя - 8:00 - 15:00
• Аптека BENU - Rīgas iela 130, Єкабпілс, графік роботи: понеділок - п'ятниця о
08:00 - 19:00, субота о 9:00 - 15:00, вихідний у неділю.
У невеликих містах Єкабпілського краю - Акністе та Вєсіте:
• Apotheka - вул. Augšzemes 37-1, графік роботи: понеділок - п'ятниця о 9:00 - 18:00,
субота 9:00 - 15:00, вихідний у неділю.
•

Аптека Kristīne Viesīte – вул. Brivības, 2, Viesīte, графік роботи: понеділок –
п’ятниця о 9:00 - 18:00, субота 9:00 - 16:00, неділя - вихідний.
Ви можете дізнатися більше про інші аптеки Єкабпілського краю, ввівши Google ->
Jēkabpils novada aptiekas.
Де магазини?
Єкабпілс має широкий вибір магазинів, у місті є як великі торгові мережі – Rimi,
Maxima, Lidl, Mego, Lats, так і торгові центри – ТЦ “Sēlija” – вул. Вієнібас 7, Єкабпілс;
ТЦ «Аура» - вул. Накотнес, 2, Єкабпілс. Майже в кожній парафії та невеликому
містечку Єкабпілського муніципалітету є невеликі роздрібні магазини. Aknīste магазин mini top !, вул. Дзірнаву 1, Акністе; Viesīte - магазин на висоті!, Райна вулиця
23, Viesite.

Де знаходиться лікарня?
Єкабпілська обласна лікарня розташована за адресою вул. А. Пормаля, 125, до лікарні
можна дістатися громадським транспортом – маршрути № 1, 2, 5. Електронна
реєстрація та інформація про послуги, які надаються в лікарні, доступні на сайті
лікарні www.jrslimnica.lv. Телефон: +371 62203333; електронна пошта:
pieraksts@jrslimnica.lv.
Детальніше про доступні маршрути в Єкабпілсі можна дізнатися на сайті автобусного
парку Єкабпілса: https://www.jekabpilsap.lv/
Як записати дитину до школи?
Щоб записати дитину до школи, необхідно звернутися до Управління освіти
Єкабпілсського повіту за телефоном +371 65207054 або написавши на електронну
пошту: juris.licis@edu.jekabpils.lv. Для реєстрації дитини в школі необхідно свідоцтво
про народження дитини та документ, що посвідчує особу батьків, або документ, що
посвідчує право представляти дитину, якщо законним представником дитини не є
один із батьків.
Контактна інформація:
Освітні питання Мобільний телефон Юріс Ліцис 29127621
juris.licis@edu.jekabpils.lv
Послуги психолога для дітей - Сарміте Сафронова, мобільний телефон 20371543
sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv
У питаннях навчання латиській мові мобільний телефон Інги Грінберги 26101166
inga.grinberga@edu.jekabpils.lv
У питаннях дошкільної освіти Ілона Скроде мобільний телефон 29239225
ilona.skrode@edu.jekabpils.lv
Де і як знайти роботу?
Відповідно до Закону про імміграцію всі особи, які набули статусу біженця або
альтернативного статусу, а також шукачі притулку, мають право на необмежене
працевлаштування в Латвії, якщо з незалежних від них причин не було прийнято
рішення про надання чи відмову в наданні біженця чи альтернативного статусу. статус
протягом півроку.. Державне агентство зайнятості (SEA) допомагає біженцям та
особам з альтернативним статусом вийти на ринок праці Латвії. Щоб отримати
підтримку SEA, особа повинна зареєструватися в SEA як безробітна або шукача
роботи.
Державне агентство зайнятості (ДЗЗ) Єкабпілська філія, вул. Яуна, 79а,
Єкабпілс, безкоштовний довідковий телефон +371 65231950, e-mail:
jekabpils@nva.gov.
Справи громадянства та міграції
Щоб дізнатися більше про порядок оформлення та отримання довгострокової візи,
телефонуйте за номером +371 65207381 (понеділок – п’ятниця 8:00-16:00), e-mail:
jekabpils@pmlp.gov.lv

Корисні контакти
З метою надання найважливішої інформації про можливості надання та отримання
підтримки цивільним громадянам України в одному місці, у Латвії створено єдиний
інформаційний номер +371 27380380, він працює цілодобово без вихідних, відповіді
будуть надходити. доступний латиською, російською, українською та англійською
мовами.
Тут ви можете отримати централізовану інформацію про допомогу та підтримку,
доступну в Латвії, наприклад, як отримати роботу, психологічну допомогу, юридичну
підтримку, перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. послуги.
Контактна інформація державних та комунальних служб:

Телефонний
номер

Відповідна служба/установа

110

Державна поліція

112

Державна пожежно-рятувальна служба

113

Служба екстреної медичної допомоги

+ 371 65283888;
+371 25907965

Єкабпілська муніципальна поліція (телефонуйте,

+371 65207381

Управління у справах громадянства та міграції
Єкабпілський відділ

+ 371 62203333

Єкабпільська обласна лікарня

+371 27158505

Українська асоціація «Явір», представник
Валентина Зарницька

якщо потрібна оперативна інформація з різних питань
практичної допомоги. Цілодобовий телефон).

+371 80020091 vai
+371 65207090
+371 80001234

Соціальна служба Єкабпільської області
(безкоштовний довідковий телефон)

Інформація про доступ до лікаря загальної
практики або психіатра

Громадяни України, які прибувають до Латвії, рятуючись від російської війни в Україні,
зареєструйтеся на сайті www.ukraine-latvia.com, щоб подати заявку на підтримку. Веб-сайт
містить інформацію про в’їзд, перебування, проживання та можливості працевлаштування
в Латвії.

Більше:www.ukraine-latvia.com

