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Atbalsts Ukrainai

Ukraina

Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas kara dēļ, Latvijā ir iespēja strādāt! Darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama
ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību.
Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas
dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne
ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt
pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.
Kā Ukrainas pilsoņiem, kuri bēg no militāra konflikta, saņemt ilgtermiņa vīzu ?
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi (PMLP): +371 67209400 (no pirmdienas līdz ceturtdienai – no 8.30 līdz 16.00; piektdienās - no 9.00 līdz 15.00)
informācija PMLP mājaslapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palīdzēs Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast darba iespējas Latvijā.
Kur Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt darba meklēšanas atbalstu?

Vienotajā Ukrainas bēgļu atbalsta centrā Rīgas Tehniskās universitātes bijušajā ēkā Kaļķu ielā 1;
Jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā klātienē vai sazinoties pa telefonu (no pirmdienas līdz ceturtdienai – no 9.00 līdz
16.30; piektdienās - no 9.00 līdz 15.00;
Kontaktinformācija:
Kontaktinformācija Ukrainas civiliedzīvotājiem
Kā tiks sniegts NVA atbalsts?
NVA darbinieks palīdzēs piemeklēt darba iespējas un sazināties ar darba devēju.
Piemērota darba atrašanai NVA darbinieks noskaidros informāciju par izglītību, profesiju, darba pieredzi, svešvalodu zināšanām,
uzzinās, vai ir datorprasmes un transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
Lai saņemtu darba meklēšanas atbalstu, nav obligāti jāreģistrējas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā.
Ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, tad viņš var reģistrēties NVA kā bezdarbnieks vai
darba meklētājs un turpināt sadarbību ar NVA kā reģistrēts klients.
Atbalsta mērķis
uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500
eiro apmērā.
Nosacījumi pabalsta saņemšanai:
NVA saņemts Jūsu iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai;
Darba attiecības uzsāktas pēc 2022.gada 24.februāra;
Darba attiecības turpinās uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
Uz iesnieguma iesniegšanas dienu Jums ir atvērts kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā konts Latvijā.
Kā tiks sniegts NVA atbalsts?
NVA pieņems lēmumu par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un izsniegs/nosūtīs Jūsu norādītā saņemšanas
veidā
Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts 500 eiro apmērā tiks ieskaitīts Jūsu norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas
kontā
Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi
Iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai
Lēmums
NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206

*****
Громадяни України, які покидають Україну через війну, мають можливість працювати в Латвії.
Біженці, які покинули Україну через війну, можуть почати трудові відносини в Латвії, якщо Вони отримали довгострокову візу

з правом на працевлаштування без обмежень на строк до одного року. Довгострокова віза з правом на працевлаштування
видається Управлінням у справах громадянства та міграції, Державною прикордонною охороною або дипломатичними та
консульськими представництвами Латвійської Республіки за кордоном.
Як отримати довгострокову візу громадянам України, які рятуються від військового конфлікту?
Щоб дізнатися більше про порядок оформлення та отримання довгострокової візи, телефонуйте до Управління у справах
громадянства та міграції (УСГМ): +371 67209400 (понеділок – четвер – з 8.30 до 16.00; п’ятниця – з 9.00 до 15.00)
інформація на домашній сторінці УСГМ: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem
Як отримати довгострокову візу громадянам України, які рятуються від військового конфлікту?
Щоб дізнатися більше про порядок оформлення та отримання довгострокової візи, телефонуйте до Управління у справах
громадянства та міграції (УСГМ): +371 67209400 (понеділок – четвер – з 8.30 до 16.00; п’ятниця – з 9.00 до 15.00)
інформація на домашній сторінці УСГМ: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem

Державне агентство зайнятості (ДАЗ) буде допомагати цивільному населенню, які покинули Україну
через війну, у пошуку роботи в Латвії.
Де цивільні населення, які покинули Україну через війну, можуть отримати підтримку у пошуку роботи?
В Єдиному центрі підтримки біженців, які покинули Україну через війну, у колишній будівлі Ризького технічного
університету - вулиця Калькю, 1, Рига
В будь-якому пункті обслуговування клієнтів ДАЗ особисто або по телефону (понеділок – четвер – з 9.00 до 16.30;
п’ятниця – з 9.00 до 15.00; контактна інформація ДАЗ:
НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ДЕРЖАВНОЇ АГЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Як буде надаватися підтримка ДАЗ?
Працівник ДАЗ допоможе знайти вакансію та зв’язатися з роботодавцем.
Щоб знайти підходящу роботу, працівник ДАЗ з'ясує інформацію про освіту, професію, досвід роботи, знання іноземних мов,
дізнається про володіння комп’ютерними навичками та наявність посвідчення водія транспортного засобу.
Для того, щоб отримати підтримку в пошуку роботи, не обов’язково реєструватися в ДАЗ у статусі безробітного або шукача
роботи.
Якщо біженець, який покинув Україну через війну, бажає отримати статус безробітного або шукача роботи, він може
зареєструватися в ДАЗ як безробітний або шукач роботи та продовжувати співпрацю з ДАЗ як зареєстрований клієнт.
Умови отримання допомоги: Допомога при працевлаштуванні
Мета допомоги - починаючи трудові правовідносини, цивільний житель України має право на одноразову допомогу при
працевлаштуванні в розмірі 500 євро.
В ДАЗ отримана Ваша заява на отримання допомоги при працевлаштуванні;
Трудові відносини почалися після 24 лютого 2022 рок;
Трудові відносини тривають станом на день подачі заяви;
Станом на день подачі заяви у Вас є відкритий в Латвії рахунок в кредитній установі або Системі поштових розрахунків.

Як буде надаватися допомога ДАЗ?
ДАЗ прийме рішення про надання допомоги при працевлаштуванні та видасть/надішле його вказаним Вами способом
отримання
Допомога при працевлаштуванні в розмірі 500 євро буде зарахована на вказаний Вами рахунок, відкритий в кредитній
установі або Системі поштових розрахунків
Допомога не оподатковується прибутковим податком з громадян
Допомогу можна отримати лише один раз
Як подати заявку на отримання допомоги?
Протягом місяця з дня початку роботи подайте заяву на отримання допомоги з початку роботи в будь-якому місці
обслуговування клієнтів СНД або в єдиний український центр підтримки біженців на вулиці Калькю-1, Рига
Бланк заяви на отримання допомоги (латиською мовою)
Інформація
Заява на отримання допомоги при працевлаштуванні (переклад)
Рішення (переклад)
Переклад змісту порталу ДАЗ українською мовою можливий за допомогою інструменту для перекладу Google:
https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/
Ми також рекомендуємо використовувати інструмент для перекладу Google під час пошуку інформації на інших веб-сайтах
латвійських державних та місцевих органів.
Безкоштовний інформаційний телефон ДАЗ: +371 80200206

https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/ukrainas-civiliedzivotajiem-kuri-mekle-darba-iespejas-ukrainski-civilno-naselennyayaki-shukayut-robochi-miscya

