Noderīga informācija par
palīdzības saņemšanu
Jēkabpils novadā

Atbalsta saņemšanas iespējas Jēkabpils novadā
Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā
Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, nepieciešams aizpildīt pieteikuma
anketu par palīdzības sniegšanu. To var izdarīt:
• darba laikā (no pirmdienas – piektdienai plkst. 8:30 – 17:00) Jēkabpils novada
Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī; Brīvības ielā 10, Viesītē;
Skolas ielā 7, Aknīstē; Susējas iela 9, Salā; “Svīres”, Rubeņos, Jēkabpils novada
sociālajā dienestā Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī
• visu diennakti Jēkabpils novada pašvaldības policijā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī.
Pieteikuma anketā jānorāda nepieciešamā informācija par izmitināšanas, ēdināšanas,
sociālo palīdzību, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītības
pakalpojumu nepieciešamību.

Neskaidru jautājumu gadījumā par palīdzības sniegšanu Jēkabpils novadā,
aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa diennakts režīma tālruni
+371 65283888; +371 25907965.
Kur Jēkabpilī var vērsties pēc sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem?
Jautājumos par sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem (aprūpe, tehniskie
palīglīdzekļi u.c.) un ES pārtikas un higiēnas komplektiem jāvēršas Jēkabpils novada
Sociālajā dienestā – Jaunā iela 39i, Jēkabpils.
Par nepieciešamo palīdzību iespējams konsultēties zvanot uz bezmaksas informatīvo
tālruni +37180020091, vai rakstot uz e-pastu: sd@jekabpils.lv
Cita noderīga informācija atrodama:

https://www.jekabpils.lv/lv/strukturvieniba/jekabpils-novada-socialais-dienests
Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi saņemt GMI pabalstu 109 euro pirmajai personai
mājsaimniecībā un 79 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā. Ienākumi netiek
vērtēti sešus mēnešus. Varēs saņemt arī pabalstu krīzes situācijā un arī citu materiālo
atbalstu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Kur var vakcinēties pret Covid-19?
Vakcināciju pret Covid-19 Jēkabpilī var veikt zemāk norādītajās ārstniecības iestādēs:
• Jēkabpils reģionālā slimnīca Ambulatorajā daļā (poliklīnikā), A Pormaļa ielā 125,
Jēkabpilī, tālrunis +371 621102798
• Vakcinācijas punktā t/c “Sēlija”, Vienības ielā 7, Jēkabpilī, Centrālās laboratorijas
telpās, tālrunis +371 67799977
• Visi ģimenes ārsti ir iesaistījušies Vakcinācijas pret Covid-19 procesā.
Lai veiktu vakcināciju, nepieciešams pieraksts.

Kur var nodot Covid-19 analīzes?
Covid-19 testu Jēkabpils novadā var veikt testēšanās punktos. Pieteikties var gan zvanot, gan
elektroniski.
Testēšanas punktos veic SARS-CoV-2 RNS noteikšanu (iztriepe no deguna un rīkles vai
siekalas), kā arī SARS-CoV-2 antigēna noteikšanu.
•

•

SIA “E.Gulbja laboratorija”, A.Pormaļa ielā 3, Jēkabpilī. Tālrunis
centralizētam pierakstam – 8303 (darba laiks- darbdienās no 8:00 līdz 18:00,
sestdienās no 9:00 līdz 14:00); filiālē Aknīstē – Skolas iela 9, Aknīste, tālr.
65237041.
Centrālās laboratorijas analīžu nodošanas punkts (Jēkabpils slimnīcas
teritorija), A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpils. Tālrunis centralizētam pierakstam – 8303
(darba laiks- darbdienās no 8:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 14:00)

Kur atrodas aptiekas?
Jēkabpils novadā ir pieejamas vairākas aptiekas. Dažas no tām Jēkabpils pilsētā:
• Mēness aptieka – Viestura iela 37, Jēkabpils, darba laiks: pirmdien – piektdien plkst.
8:00 – 19:00, sestdien plkst. 9:00 – 15:00, svētdien – slēgts; tālrunis +371 20377539.
• Jēkabpils Vecpilsētas aptieka - Brīvības iela 144, Jēkabpils, darba laiks: pirmdien –
piektdien plkst. 8:00 – 20:00, sestdien 8:00 – 16:00, svētdien – 8:00 – 15:00; tālrunis
+371 65223225.
• BENU aptieka - Rīgas iela 130, Jēkabpils, darba laiks: pirmdien – piektdien plkst.
8:00 – 19:00, sestdien plkst. 9:00 – 15:00, svētdien – slēgts.
Jēkabpils novada mazpilsētās – Aknīstē un Viesītē:
• Apotheka - Augšzemes iela 37-1, darba laiks: pirmdien – piektdien plkst. 9:00 –
18:00, sestdien 9:00 – 15:00, svētdien – slēgts.
• Kristīnes Viesītes aptieka - Brīvības iela 2, Viesīte, darba laiks: pirmdien – piektdien
plkst. 9:00 – 18:00, sestdien 9:00 – 16:00, svētdien – slēgts.
Vairāk informācijas par pārējām aptiekām Jēkabpils novadā iespējams uzzināt, ierakstot Google
-> aptiekas Jēkabpils novadā.
Kur atrodas veikali?
Jēkabpilī ir plaša izvēle ar veikaliem, pilsētā ir gan lielo tirdzniecības ķēžu veikali - Rimi,
Maxima, Lidl, Mego, Lats, gan tirdzniecības centri - t/c “Sēlija” - Vienības iela 7,
Jēkabpils; t/c “Aura” -Nākotnes iela 2, Jēkabpils. Gandrīz katrā Jēkabpils novada
pagastā un mazpilsētās ir pieejami mazāka izmēra tirdzniecības veikali. Aknīstē – veikals
mini top!, Dzirnavu iela 1, Aknīste; Viesītē – veikals top!, Raiņa iela 23, Viesīte.
Kur atrodas slimnīca?
Jēkabpils Reģionālā slimnīca atrodas A. Pormaļa ielā 125, uz slimnīcu iespējams nokļūt
ar sabiedrisko transportu – maršrutiem Nr. 1, 2, 5. E-pieraksts un informācija par
slimnīcā pieejamajiem pakalpojumiem pieejama
slimnīcas mājaslapā
www.jrslimnica.lv. Tālrunis: + 371 62203333; e-pasts: pieraksts@jrslimnica.lv. Vairāk
par pieejamajiem maršrutiem Jēkabpils pilsētā iespējams atrast Jēkabpils autobusu parka
mājaslapa: https://www.jekabpilsap.lv/

Kā es varu tikt pie veselības aprūpes speciālistiem?
Jēkabpilī medicīnisko aprūpi nodrošina veselības aprūpes iestādes, kurās pieejams plašs
speciālistu klāsts, pie kuriem iespējams pierakstīties uz konsultāciju.
•
•
•
•

Jēkabpils reģionālā slimnīca/poliklīnika, A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpils,
tālrunis +371 62203333, www.jrslimnica.lv
Kirsh Veselības fabrika, Rīgas ielā 191, Jēkabpils, tālrunis +371 22300482
SIA Ambulance “Katarse”, Brīvības ielā 169/171, tālrunis +371 652231589
Zobārstniecības pakalpojumi tīmekļa vietnē:
https://dentatop.lv/pilseta/jekabpils/ .

Kā pieteikt bērnu skolā?
Lai reģistrētu bērnu skolā, nepieciešamas sazināties ar Jēkabpils novada Izglītības
pārvaldi, zvanot uz tālruni +371 65207054 vai rakstot uz e-pastu:
juris.licis@jekabpils.edu.lv. Bērna reģistrēšanai skolā nepieciešama bērna dzimšanas
apliecība un vecāka personas apliecinošs dokuments vai dokuments, kas apliecina
tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav neviens no vecākiem.
Kontaktinformācija:
Izglītības jautājumi Juris Līcis mob.tālr. 29127621
juris.licis@edu.jekabpils.lv
Psihologa pakalpojumi bērniem - Sarmīte Safronova, mob.tālr. 20371543
sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv
Latviešu valodas apmācības jautājumos Inga Grīnberga mob.tālr. 26101166
inga.grinberga@edu.jekabpils.lv
Pirmsskolas izglītības jautājumos Ilona Skrode mob.tālr. 29239225
ilona.skrode@edu.jekabpils.lv
Kur un kā atrast darbu?
Saskaņā ar Imigrācijas likumu tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem Latvijā ir
visām personām, kuras ir ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī patvēruma
meklētājiem, ja no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ sešu mēnešu laikā nav ticis pieņemts
lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Iekļauties
Latvijas darba tirgū bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdz Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA). Lai saņemtu NVA atbalstu, personai ir jāreģistrējas NVA kā
bezdarbniekam vai darba meklētājam.
Nodarbinātības valsts
Jēkabpils, bezmaksas
jekabpils@nva.gov.lv

aģentūra (NVA) Jēkabpils filiāle, Jaunā iela 79e,
informatīvais
tālrunis +371
65231950,
e-pasts:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru,
zvaniet uz tālruni +371 65207381 (pirmdien - piektdien 8:00-16:00), e-pasts:
jekabpils@pmlp.gov.lv

Noderīgi kontakti
Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas
civiliedzīvotājiem vienuviet, Latvijā izveidots vienotais informatīvais tālrunis +371
27380380, strādā visu diennakti bez brīvdienām un atbildes varēs saņemt latviešu, krievu,
ukraiņu un angļu valodās.
Te var saņemt centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā,
piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka,
veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus.
Valsts un pašvaldības dienestu kontaktinformācija:

Telefona
numurs

Attiecīgais dienests/iestāde

110

Valsts policija

112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

+ 371 65283888

Jēkabpils pašvaldības policija (zvanīt, ja nepieciešama
operatīva informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar
praktisku palīdzību. Diennakts dežuranta tālrunis.)

+371 65207381

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Jēkabpils nodaļa

+ 371 62203333

Jēkabpils Reģionālā slimnīca

+371 27 158 505

ukraiņu biedrība “Javir”, pārstāve Valentīna Zarņicka

+371 80020091 vai
+371 65207090
+371 80001234

Jēkabpils novada Sociālais dienests (bezmaksas
informatīvais tālrunis)
Informācija par piekļuvi ģimenes ārstam vai psihiatram

Vairāk: www.ukraine-latvia.com

