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1. Загальна інформація
Мова

Офіційною мовою в Латвії є латвійська. Українською та
російською мовами в Латвії спілкуються меншини.

Адміністративний устрій

Латвія - це парламентська демократія з двома рівнями влади:
центральним і місцевим. Територія Латвії адміністративно
поділена на 110 муніципалітетів і 9 міст. Столиця - місто Рига.
Держава володіє всіма законодавчими повноваженнями, а також
поділяє деякі повноваження з місцевою владою , В свою чергу, до
компетенції муніципалітетів входять серед іншогореєстраційні
послуги, комунальні послуги, житло, громадський транспорт,
освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення.

Населення

Постійне населення становить близько 2 мільйонів осіб, більшість
з яких проживає в містах. Рига, столиця країни, є найбільш
густонаселеним містом.

Контакти екстрених служб
♦
♦
♦
♦

Екстрена допомога: 112
Поліція: 110
Медична допомога: 113
Номер для жертв гендерно зумовленого насильства: 016

«My safety» – застосунок доступний в Латвії для зв'язку зі
службами екстреної допомоги. Він визначає місцезнаходження
абонента на основі координат Глобальної навігаційної
супутникової системи з точністю до 10 метрів.
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Посвідчення водія

Українські посвідчення водія можна використовувати у Латвії
для керування транспортними засобами зазначеними у
посвідченні протягом 1 року з початку дії тимчасового захисту.
Для додаткової інформації відвідайте домашню сторінку Дирекції
безпеки дорожнього руху за посиланням: https://www.csdd.lv/en/

Українська діаспора

Найбільша кількість українців проживає в Ризі (майже половина
від загальної кількості українців у Латвії), далі йдуть Лієпая,
Даугавпілс і Вентспілс. Певна частина латвійських українців
мешкає також в інших районах і селах Латвії.

Посольство України в Латвії

Посольство України в Латвії знаходиться у м. Рига.
♦ Адреса: LV-1010, Latvia, Riga, Kalpaka bulvaris, 3. Консульський
відділ: LV-1010, Latvia, Riga, Elizabetes street, 2 B.
♦ Телефон: +371 67243082. Консульський відділ +371 67332956. В
екстрених випадках звертайтеся на гарячу лінію консульського
відділу Посольства за номером: +371 29239262.
♦ Адреса електронної пошти: emb lv@mfa.gov.ua. Консульський
відділ: consul_lv@mfa.gov.ua.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.

2. В'їзд до Латвії

Вирушаючи до Латвії, за можливості візьміть із собою дійсні проїзні
документи. Проте для мешканців України відсутність проїзних або
медичних документів (довідки про щеплення, результатів тесту на
COVID-19) не стане на заваді в'їзду до Латвії.
Після прибуття до Латвії через пункти прикордонного контролю
необхідно пройти відповідну перевірку. Детальну інформацію можна
знайти за посиланням: https://www.ukraine-latvia.com/.
♦ Власникам біометричних паспортів дозволено в'їзд до Латвії та
перебування у країні протягом 90 днів протягом шести місяців
без візи.
♦ Якщо у вас інші проїзні документи і ви не маєте візи для в'їзду
до ЄС, вам видадуть візу. Якщо термін дії вашого проїзного
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документа, виданого в Україні, закінчився, він вважатиметься
дійсним у Латвії до 28 лютого 2023 року.
♦ Якщо у вас немає проїзного документа, вашу особу буде
встановлено та підтверджено з компетентними органами
України. У такому випадку рекомендовано надати будь-які
документи, які можуть допомогти встановити вашу особу.
Після перетину кордону ви можете відправитися до обраного місця
проживання, якщо не потребуєте допомоги з розміщенням. Якщо
вам потрібне житло, зверніться до представника Державної
прикордонної служби на пункті пропуску або зателефонуйте на
гарячу лінію за номером: +371 27380380 (працює щодня з 8:00 до
22:00). Якщо вам або членам вашої родини потрібна термінова
медична допомога, повідомте про це працівників Державної
прикордонної служби.
Щоб отримати додаткову інформацію щодо в’їзду до Латвії,
зверніться до Державної прикордонної служби за номерами:
+371 67913569, +371 67913568 (цілодобово), відвідайте сайт
Державної прикордонної служби https://www.rs.gov.lv/en або
Міністерства внутрішніх справ Латвії https://www.iem.gov.lv/lv.

3. Тимчасовий захист

Тимчасовий захист цивільних осіб України в Латвії було
запроваджено згідно з Законом про підтримку цивільних осіб
України. Відповідно до закону, тимчасовий захист поширюється на
громадян України, які залишають Україну або не мають можливості
повернутися до України через збройний конфлікт, спровокований
Російською Федерацією. Тимчасовий захист надається протягом
усього періоду збройного конфлікту. Українськими цивільними
особами вважаються:
♦ громадяни України та члени їх сімей;
♦ особи, які отримали посвідку на постійне проживання, статус
особи без громадянства або статус міжнародного захисту в
Україні, та члени їх сімей.
За умови, що сім'я була створена в країні, з якої прибула, до членів
сім'ї відносяться:
♦ подружжя;
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♦ неодружені неповнолітні діти та діти одного із подружжя;
♦ батько, мати або інші дорослі особи, відповідальні за
неповнолітніх дітей.

Де можна зареєструватися для отримання
тимчасового захисту в Латвії?
Оформити довгострокову візу можна за посиланням:
https://www.pmlp.gov.lv/lv/information-long-stay-visas-ukrainian-citizens
♦ Особисто подати заяву в Головному центрі підтримки жителів
України (єдиному координаційному центрі) за адресою: Kalku
Street 1, Riga (Рига). Центр працює по буднях з 9:00 до 18:00.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті riga.lv або за
номером телефону +371 80000800.
♦ У будь-якому відділі Управління з питань громадянства та
міграції Латвії (Office of Citizenship and Migration Affairs, OCMA).
Перелік відділень доступний за посиланням:
https://www.pmlp.gov.lv/en/branches. За додатковою
інформацією звертайтесь за номером: +371 67209400 (з
понеділка по четвер із 8:30 до 16:00, у п'ятницю з 9:00 до
15:00).
♦ Документи також можна надіслати поштою або кур'єром на
адресу: Міграційний відділ Управління з питань громадянства
та міграції у Ризі, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, LV-1026, або до будьякого територіального відділення за межами Риги.

Які документи потрібні для реєстрації?
Для оформлення візи необхідні наступні документи (джерело:
https://www.pmlp.gov.lv/lv/information-long-stay-visas-ukrainiancitizens):
♦ Копія паспорта (сторінка з персональними даними та сторінки з
візами та / або відмітками про перетин кордону) або дійсний
проїзний документ. Проїзний документ, виданий в Україні,
термін дії якого закінчився, вважатиметься дійсним у
Латвійській Республіці до 28 лютого 2023 року.
♦ У випадку відправки документів поштою необхідно додати
фотографію розміром 35 х 45 мм. Якщо ви подаєте документи
особисто, фотографія не потрібна.
♦ Анкету на отримання довгострокової візи можна заповнити за
посиланням: https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8008/download.
Бланк можна отримати в паперовому форматі за місцем подачі
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заяви на візу, або завантажити та роздрукувати з веб-сайту
OCMA (латвійсько-англійська версія:
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8008/download,латвійськоросійська
версія:https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8023/download) або
заповнити в електронному вигляді за посиланням:
https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/.
♦ Цивільні особи України, які не мають проїзних документів,
повинні заповнити анкету для отримання дозволу на
проживання. Анкета доступна за посиланням:
https://epak2.pmlp.gov.lv/#/ResidencePermit/.

Яка процедура отримання тимчасового захисту в
Латвії?
♦ Цивільні громадяни України, які виїжджають з України або не
мають змоги повернутися до України через збройний конфлікт,
спричинений Російською Федерацією, та мають дійсний
проїзний документ, можуть отримати довгострокову візу з
правом працевлаштування без обмежень. Дітям також
необхідно оформити візу.
Довгострокові візи видаються на основі поданої заяви
безкоштовно і не вимагають виконання додаткових умов, як-от
підтвердження місця проживання в Латвії, чинний поліс
медичного страхування або наявність необхідних фінансових
коштів.
Термін видачі довгострокової візи становить близько
10 робочих днів, але точні терміни залежатимуть від кількості
заяв, що очікують розгляду. Візу буде видано за місцем подачі
документів.
♦ Цивільні громадяни України, які не мають дійсного проїзного
документа, можуть отримати дозвіл на проживання. Дозвіл на
проживання видається Управлінням з питань громадянства та
міграції Латвії безкоштовно терміном на 1 рік.
Якщо особа, якій надано тимчасовий захист, вперше отримує
посвідчення особи саме у Латвії, її особу засвідчують на основі
заповненої анкети, яку затверджує відповідний представник
Державної прикордонної служби або Управління з питань
громадянства та міграції.
Якщо заявник не в змозі надати всі необхідні документи відразу,
Управління з питань громадянства та міграції може продовжити
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термін подачі документів, необхідних для подання заяви на
отримання візи або дозволу на проживання до 1 року.
Всі особи, які заходяться під тимчасовим захистом, вносяться до
Реєстру фізичних осіб.

Які документи ви отримаєте як особа, що
знаходиться під тимчасовим захистом?
Довгострокова віза або дозвіл на проживання видаються строком
на 1 рік. Можливість подовження залежатиме від подальшого
розвитку ситуації в Україні.

Ваші права як особи, що знаходиться під
тимчасовим захистом в Латвії
Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом в Латвії, мають
право на:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

свободу пересування й проживання у Латвії;
доступ до ринку праці;
доступ до медичного обслуговування;
соціальну допомогу;
доступ до освіти;
возз'єднання сім'ї. Для членів сімей цивільних осіб України
оформлюються відповідні візи чи посвідки на проживання.
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Додаткова інформація про такі права
Житло
Муніципалітет надає житло та харчування

цивільним особам України безкоштовно протягом перших 90 днів
після прибуття. Розміщення пропонують переважно готелі та
туристичні заклади, а також місцеві сім’.
Якщо вам потрібне житло, телефонуйте на гарячу лінію за номером:
+371 27380380 (щоденно з 8:00 до 22:00). Якщо ви знаходитесь в Ризі,
ви також можете зателефонувати на гарячу лінію міста Риги за
номером: +371 80000800.
Безкоштовне дострокове проживання у спеціалізованих установах у
Латвії не передбачено, проте залежно від індивідуальних потреб ви
можете отримати соціальну допомогу. Інформацію про соціальну
допомогу можна знайти у відповідному розділі нижче.

Доступ до ринку праці

Цивільні громадяни України, які мають проїзний документ, виданий в
Україні, мають право працевлаштуватися без довгострокової візи з
правом на працевлаштування. Однак, в цьому випадку, термін
трудового договору може становити не більше 30 днів. При цьому не
пізніше ніж за 10 днів з моменту працевлаштування необхідно подати
заяву на отримання довгострокової візи з правом працевлаштування.
Управління з питань громадянства та міграції видасть довгострокову
візу з правом на працевлаштування протягом 20 днів з моменту
отримання заяви або надішле відповідну відмову.

11

Доступ до ринку праці мають всі цивільні громадяни України, яким
видали довгострокову візу або дозвіл на проживання з правом
працевлаштування на строк до 1 року.
Влаштувавшись на роботу, ви маєте право отримати одноразову
виплату, що не оподатковується податком на прибуток фізичних осіб.
Щоб отримати цю допомогу, зверніться до Державного агентства
зайнятості (State Employment Agency, SEA) протягом 1 місяця після
початку роботи. Детальну інформацію про отримання допомоги при
працевлаштуванні можна отримати за посиланням:
https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts
Допомогу з працевлаштування від Державного агентства зайнятості
можна отримати:
♦ у Ризькому центрі підтримки за адресою Kalku Street 1;
♦ у будь-якому пункті обслуговування клієнтів Державного
агентства зайнятості особисто або по телефону (з понеділка по
четвер з 9:00 до 16:30, по п'ятницях з 9:00 до 15:00);
♦ зателефонувавши на безкоштовну лінію SEA: +371 80200206
♦ вакансії та пропозиції роботи можна знайти на веб-сайті SEA:
https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainas-civiliedzivotaju-nodarbinatiba
Перелік відкритих вакансій та корисну інформацію можна знайти на
краудсорсинговій платформі вакансій: www.ukraine-latvia.com/jobs
Консультації з працевлаштування ви можете також отримати у
Ризькому центрі підтримки за адресою Kalku Street 1.

Соціальна допомога

Українські цивільні особи у Латвії отримують наступні види допомоги:
♦ одноразова допомога у кризовій ситуації на дорослого та на
дитину;
♦ додаткова щомісячна допомога на першого й кожного
наступного члена українського домогосподарства;
♦ інша матеріальна підтримка чи соціальні послуги відповідно до
індивідуальних потреб.
При цьому цивільні громадяни України мають такі самі права на
соціальні послуги й допомогу, як і громадяни Латвії. Соціальні послуги,
допомогу та іншу матеріальну підтримку надає орган самоврядування,
на адміністративній території якого проживає особа, якщо таку
допомогу не видав орган самоврядування за попереднім місцем
проживання.
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Цивільні громадяни України мають право на отримання соціальної
допомоги, зокрема допомогу у зв'язку із народженням дитини, якщо
дитина народилася в Латвії після 24 лютого 2022 року, а також
допомогу по догляду за дитиною та державну сімейну допомогу,
якщо сім'я проживає в Латвії з дітьми. Така допомога надається
протягом терміну дії довгострокової візи чи дозволу на проживання.
Аналітичну інформацію можна отримати на сайті Міністерства
добробуту Латвії за посиланням: https://www.lm.gov.lv/en або
зателефонувавши за номером: +371 80700011 (з понеділка по четвер з
8:30 до 17:00, у п'ятницю з 8:30 до 15:00).
Українські цивільні громадяни у Латвії можуть користуватися
регіональним громадським транспортом — поїздами та автобусами —
безкоштовно за умови наявностідокумента, що засвідчує особу.
Детальну інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.sam.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem
У Ризі знаходиться Головний центр підтримки жителів України
(єдиний координаційний центр), його адреса: Kalku Street 1, Рига.
Центр працює по буднях з 9:00 до 18:00. У цьому центрі ви можете:
♦ подати заяву на отримання кризової допомоги, допомоги у
розмірі гарантованого мінімального доходу та житлової
допомоги;
♦ отримати безкоштовні електронні квитки на проїзд у
громадському транспорті;
♦ отримати безкоштовні SIM-картки латвійського мобільного
оператора.

Засоби до існування передбачені системою
прийому
За наявності довідки від міської соціальної служби про

складне фінансове становище, цивільні особи України мають право на
наступні пакети підтримки:
♦ два продуктових кошики, набір гігієнічних засобів і
господарських товарів на людину;
♦ два додаткові набори дитячого харчування, якщо в сім'ї є
маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
♦ додатковий набір засобів гігієни, якщо в сім'ї є маленькі діти
віком до 2 років;
♦ сім'ї з дітьми шкільного віку зможуть отримати комплект
необхідного шкільного приладдя.
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Набори та комплекти можна отримати в будь-якому з більш ніж 400
пунктів видачі по всій Латвії, надавши довідку. Відповідну інформацію
можна знайти за посиланням: https://www.atbalstapakas.lv/atbalstavietas. Довідку можна отримати під час подачі заяви:
♦ в центрі підтримки в Ризі за адресою Kalku Street 1;
♦ в інших муніципалітетах, з переліком якихможна ознайомитися за
посиланням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvER
qYtzbTzUI/edit#gid=603407522.
Детальну інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.atbalstapakas.lv/zinas/155-ukrainas-kara-begli-vares-sanemtbezmaksas-partikas-un-pamata-materiala-atbalsta-pakas

Охорона здоров'я

Медичне обслуговування / лікарські засоби
Цивільні громадяни України мають право отримувати такі ж безкоштовні
медичні послуги, включно з лікарськими засобами, які доступні
мешканцям Латвії. , Крім того, вони звільняються від доплати, що
зазвичай стягується з пацієнтів, які не мають соціального страхування.
Лікарські засоби для лікування хронічних захворювань відпускаються за
рецептом, виданим в Україні, якщо такий рецепт виписаний розбірливим
почерком або за використання комп'ютера чи інших технічних засобів,
що дозволяють чітко оформити рецепт та за умови, що термін дії
рецепту закінчився не більше 14 днів тому.
Для отримання невідкладної медичної допомоги телефонуйте за
номером 113 або після прибуття до Латвії повідомте про таку потребу
представників Державної прикордонної служби у пункті перетину
кордону.
Якщо вам потрібна консультація лікарів загальної практики в неробочий
час, телефонуйте за номером: +371 66016001 (понеділок–п’ятниця з 17:00
до 8:00, а у вихідні — у будь-який час). Щоб отримати інформацію
російською мовою, натисніть 4.
Фонд The Children's Hospital Foundation допомагає українцям отримати
медичну допомогу, а також фінансову підтримку на отримання медичних
послуг, вартість яких не покривається державою, узгодити
транспортування до медичної установи, отримати психологічну
підтримку, ліки або предмети медичного призначення. Детальну
інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.bkus.lv/lv/content/informacija-ukrainas-pilsoniem
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Цивільні громадяни України, які потребують додаткової допомоги
(наприклад, вагітні жінки, сім'ї з дітьми віком до 2 років або особи з
порушеннями опорно-рухового апарату, психічними розладами,
особливими медичними та іншими потребами), мають поінформувати
про це службу із розміщення, щоб отримати негайну підтримку та
необхідну допомогу.
Додаткову інформацію про систему охорони здоров'я в Латвії можна
отримати:
♦ за номером +371 80001234 (з понеділка по четвер з 8:30 до 17:00, у
п'ятницю з 8:30 до 15:00);
♦ на сайті Міністерства охорони здоров'я Латвії http://www.vm.gov.lv/;
♦ на сайті Державної служби охорони здоров'я Латвії
http://www.vmnvd.gov.lv/.
♦ Для отримання медичної допомоги для дитини телефонуйте за
номером +371 25680140.
Психологічна підтримка

Якщо за оцінкою соціальної служби місцевого самоврядування особа
потребує цілодобового догляду через психоемоційний стан,
Державне агентство соціальної інтеграції може забезпечити послуги
із соціальної реабілітації на термін до 30 днів.
Дітям, підліткам та їхнім сім'ям надається безкоштовна психологічна
підтримка. Детальну інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.vm.gov.lv/lv/psihoemocionalais-atbalsts-ukrainas-pilsoniempsikhoemociyna-pidtrimka
Інвалідність
Муніципалітети надають негайну допомогу українцям з тяжкими
функціональними порушеннями, які обмежують здатність людини
пересуватися та піклуватися про себе. Також муніципалітет
забезпечує соціальний догляд за місцем проживання та допомогу з
пересуванням.
Інформація про громадські організації, що надають підтримку
громадянам України, доступна за посиланням:
https://www.vm.gov.lv/lv/nevalstisko-organizaciju-atbalsts-pidtrimkaneuryadovikh-organizaciy. У переліку зазначені організації, які надають
підтримку людям з порушеннями зору та слуху, а також людям з
обмеженими можливостями, можуть надати необхідні технічні засоби
і допомогти отримати індивідуальний паркувальний талон.
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COVID-19
Надзвичайний стан у зв'язку з пандемією COVID-19 скасовано, а
заходи епідеміологічної безпеки послаблено. Після прибуття до Латвії
результати тесту на COVID-19 або свідоцтво про вакцинацію проти
COVID-19 (цифровий сертифікат ЄС про вакцинацію проти COVID-19)
не потрібні.
Щоб отримати послуги не потрібно показувати сертифікат про
вакцинацію проти COVID-19.
Під час відвідування будь-якого лікувального закладу слід одягати
маску (звичайну медичну маску або респіратор класу FFP2 без
клапана).
За появи симптомів COVID-19 держава оплатить лабораторний аналіз.
Телефонуйте за номером 8303 (в будні дні з 8:00 до 18:00, у вихідні з
9:00 до 14:00). До отримання результатів тесту залишайтеся вдома та
обмежте спілкування з іншими людьми, не відвідуйте громадські
місця та заходи, за можливості носіть маску. Якщо результат тесту
позитивний, зверніться до свого терапевта та домовтеся про
подальші дії.
Для отримання додаткової інформації про ізоляцію та карантин у
зв'язку з COVID-19 зателефонуйте за номером +371 67387661 (в будні
дні з 9:00 до 16:00).
Добровільна вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною. Вакцинацію
проти COVID-19 проводять лікарі загальної практики, працівники
медичних установ і деяких аптек. Щоб вакцинуватися, зверніться до
терапевта або зателефонуйте за номером 8989 (в робочі дні з 8:00 до
20:00, у вихідні з 9:00 до 18:00). Вакцинація проти COVID-19 доступна
для дітей віком 5 років.
Наявність сертифікату про вакцинацію або довідки про одужання є
обов'язковою для працівників, які в процесі своєї роботи вступають у
тісний контакт з особами з груп ризику та наражаються на
підвищений ризик зараження інфекцією COVID-19, зокрема для
медичних працівників і працівників адміністрації місць позбавлення
волі.
Щеплення для дорослих і дітей
Діти отримують щеплення від туберкульозу, дифтерії, правця,
кашлюку, поліомієліту, кору, краснухи, епідемічного паротиту,
гемофільної палички типу b, гепатиту B, вітряної віспи, пневмококової
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інфекції, ротавірусної інфекції, вірусу папіломи людини та сезонного
грипу .
Проти кліщового енцефаліту вакцинують дітей, які проживають на
ендемічних по кліщовому енцефаліту територіях або які є сиротами
та залишилися без батьківської опіки.
Діти та дорослі отримують щеплення від сказу після контакту з
тваринами або людьми, які заражені або мають підозру на зараження
сказом.
Вагітні отримують щеплення проти сезонного грипу та кашлюку.
Дорослі отримують щеплення проти дифтерії та правця.
Деякі групи високого ризику можуть бути щеплені проти сезонного
грипу.
Особи, які не вакциновані проти гепатиту В і перебувають на
хронічному гемодіалізі або проходять процедури гемодіафільтрації,
отримують щеплення від гепатиту В.
Невакциновані контактні особи (діти та дорослі) за епідеміологічними
показаннями отримують щеплення від дифтерії, поліомієліту, кору,
краснухи, епідемічного паротиту.

Обов'язковий ветеринарний огляд
домашніх тварин
Якщо ви привозите з собою тварину, ви зобов'язані протягом
5 робочих днів після в'їзду до Латвії показати її ветеринарному
лікарю, щоб підтвердити дотримання мінімальних санітарногігієнічних вимог і зареєструвати тварину. До того часу слід стежити
за тим, щоб тварина не контактувала з іншими тваринами та людьми.
Ветеринар безкоштовно огляне, поставить на облік, чипує та
вакцинує вашу тварину.
Для отримання додаткової інформації дзвоніть за номером
+371 67095245 або завітайте на сайт Продовольчо-ветеринарної
служби за посиланням: http://www.pvd.gov.lv/
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Доступ до освіти
Дитячі ясла / садки
Діти громадян України можуть безкоштовно здобувати дошкільну
освіту в муніципальних закладах освіти за місцем продоживання.
Якщо дитині вже виповнився один рік і шість місяців, а орган
самоврядування не надає місця у відповідних освітніх закладах,,
місцеве самоврядування компенсує витрати на відвідування
приватного закладу дошкільної освіти. Неповнолітнім громадянам
України надається можливість здобуття дошкільної та початкової
освіти державною мовою або мовою меншини.
Консультацію з оформлення до школи та дитячих садків можна
отримати в наступних установах:
♦ Головний центр підтримки жителів України (єдиний
координаційний центр) у Ризі за адресою: Kalku Street 1, Рига.
Центр працює по буднях з 9:00 до 18:00. Додаткову інформацію
можна отримати на сайті riga.lv або за номером телефону
+37180000800.
♦ Інші муніципалітети, перелік яких можна знайти за посиланням:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvER
qYtzbTzUI/edit#gid=603407522.
Початкова й середня освіта
Неповнолітні громадяни України, а також повнолітні громадяни
України, які вже отримували середню освіту у 2021/2022 роках, мають
право на здобуття початкової та середньої освіти у державній або
муніципальній освітній установі. Неповнолітні громадяни України
мають можливість здобувати дошкільну та початкову освіту
державною мовою або мовою меншини. Неповнолітні громадяни
України не зобов'язані складати державні іспити.
Неповнолітні громадяни України, а також повнолітні громадяни
України, які вже здобували професійну освіту у 2021/2022 роках,
мають право продовжити свою професійну освіту у державних чи
муніципальних освітніх закладах після здобуття базової освіти у
державному чи муніципальному освітньому закладі. Громадянин
України, який здобуває середню професійну освіту, складає
професійні кваліфікаційні іспити, передбачені відповідною освітньою
програмою, але не складає інші державні іспити, передбачені
освітньою програмою.
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Консультацію з оформлення до школи та дитячих садків можна
отримати в наступних установах:
♦ Головний центр підтримки жителів України в Ризі за адресою
Kalku Street 1.
♦ Інші муніципалітети, перелік яких можна знайти за посиланням:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvER
qYtzbTzUI/edit#gid=603407522
Вища освіта
Громадяни України, які навчаються за акредитованою програмою
вищої освіти в українському вищому навчальному закладі, можуть
вступити до акредитованого вищого навчального закладу або
коледжу Латвії.
Прийом на 2022/23 навчальний рік проходитиме за
стандартизованим загальним набором зі спрощеною процедурою
визнання документів. Також вступники зможуть отримати фінансову
підтримку.
Додаткову інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.studyinlatvia.lv/ua/ua-student-sup-port
♦ Визнання освітнього рівня / посилання на відповідні інформаційні
джерела
Для визнання документів про освіту ознайомтеся з інформацією від
Латвійського національного компетентного органу, Академічного
інформаційного центру (Academic Information Centre) за посиланням:
https://aic.lv/en/arvalstu-diplomu-atzisana

4. Міжнародний захист

Людина, яка рятується від війни в Україні, може будь-якої миті
звернутися за міжнародним захистом, у тому числі у випадку, якщо
така особа вже отримала тимчасовий захист.
До в’їзду до Латвії звернутися за міжнародним захистом можна
подавши відповідну заяву у будь-якому пункті перетину кордону,
апісля в'їзду - подавши заяву до будь-якого з територіальних
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підрозділів Державної прикордонної служби. Якщо особа
повідомила Управління з питань громадянства та міграції Латвії про
свій намір отримати міжнародний захист, управління проінформує
про це Державну прикордонну службу. Державна прикордонна
служба відповідає за реєстрацію заяв щодо надання міжнародного
захисту.
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Додаток I. Довідкові матеріали
Загальна інформація
Послуги

Веб-сайт

Посольство /консульство
України

https://latvia.mfa.gov.ua/en

Інформація для українців,
що прямують до Латвії

https://www.ukrainelatvia.com/

QR-код

Доступно українською та
англійською мовами

Доступно українською,
російською, латвійською,
англійською мовами

Загальні відомості про
Латвію

https://www.latvia.eu/
Доступно латвійською та
англійською мовами

https://www.latvia.travel/
Доступно російською та
англійською мовами

euaa
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Посвідчення водія

https://www.csdd.lv/en/#
Доступно російською та
англійською мовами

Управління з питань
громадянства та міграції
(OCMA): поширені питання
й відповіді щодо вимог до
в'їзду

https://www.pmlp.gov.lv/en/fre
quently-asked-questions

Державна прикордонна
служба

https://www.rs.gov.lv/en

Міністерство внутрішніх
справ Латвії

https://www.iem.gov.lv/en

euaa

EUROPEAN UNION
AGENCY FOR ASYLUM

Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами

Доступно латвійською та
англійською мовами

Доступно латвійською та
англійською мовами
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Тимчасовий захист
Інформація щодо
отримання довгострокової
візи

https://www.pmlp.gov.lv/lv/info
rmation-long-stay-visasukrainian-citizens
Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами

Головний центр підтримки
жителів України

Управління з питань
громадянства та міграції
(OCMA)

https://www.riga.lv/lv/jaunums/
no-21marta-rigas-atbalstacentrs-ukrainas-iedzivotajiematradisies-kalku-iela-rigaskongresu-nama-darbosiesinformacijas-punkts
Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами
https://www.pmlp.gov.lv/en
Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами

https://www.pmlp.gov.lv/en/br
anches
Доступно російською та
англійською мовами

euaa
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Форма заяви для
отримання довгострокової
візи

https://www.pmlp.gov.lv/lv/me
dia/8008/download
Доступно латвійською та
англійською мовами

https://www.pmlp.gov.lv/lv/me
dia/8023/download
Доступно латвійською та
англійською мовами

https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.
EService001.WebSite/
Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами

Форма заяви для
отримання дозволу на
проживання

https://epak2.pmlp.gov.lv/#/Re
sidencePermit/
Доступно російською,
латвійською та англійською
мовами

Доступ до ринку праці
Допомога при
працевлаштуванні

https://www.nva.gov.lv/lv/noda
rbinatibas-uzsaksanaspabalsts
Доступно латвійською
мовою
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Веб-сайт SEA з вакансіями
та пропозиціями з
працевлаштування

https://www.nva.gov.lv/lv/ukrai
nas-civiliedzivotajunodarbinatiba
Доступно українською та
латвійською мовами

Краудсорсингова
платформа для пошуку
роботи

https://ukrainetolatvia.teamtail
or.com/
Доступно українською та
англійською мовами

Соціальна допомога
Міністерство добробуту

https://www.lm.gov.lv/en
Доступно російською та
англійською мовами

Міністерство транспорту
(інформація про
безкоштовний проїзд в
громадському транспорті)

https://www.sam.gov.lv/en/inf
ormation-citizens-ukraine
Доступно українською та
латвійською мовами

Пункти видачі гуманітарної https://www.atbalstapakas.lv/a
допомоги
tbalsta-vietas
Доступно українською та
латвійською мовами

euaa
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https://www.atbalstapakas.lv/
zinas/155-ukrainas-karabegli-vares-sanemtbezmaksas-partikas-unpamata-materiala-atbalstapakas

https://www.atbalstapakas.lv/z
inas/155-ukrainas-kara-beglivares-sanemt-bezmaksaspartikas-un-pamata-materialaatbalsta-pakas

Список муніципалітетів, де
можна отримати довідку

https://docs.google.com/sprea
dsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnL
a9fAvERqYtzbTzUI/edit#gid=6
03407522

Доступно українською та
латвійською мовами

Доступно латвійською
мовою

Охорона здоров'я
Міністерство охорони
здоров'я

http://www.vm.gov.lv/
Доступно латвійською
мовою

Державна служба охорони http://www.vmnvd.gov.lv/
здоров'я
Доступно латвійською
мовою

Дитячі лікарні

https://www.bkus.lv/lv/content
/informacija-ukrainaspilsoniem
Доступно українською,
російською, англійською
мовами
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Психоемоційна підтримка

https://www.vm.gov.lv/lv/psiho
emocionalais-atbalstsukrainas-pilsoniempsikhoemociyna-pidtrimka
Доступно українською та
латвійською мовами

Інформація для осіб з
інвалідністю

https://www.vm.gov.lv/lv/neval
stisko-organizaciju-atbalstspidtrimka-neuryadovikhorganizaciy
Доступно українською та
латвійською мовами

Продовольчо-ветеринарна https://www.pvd.gov.lv/en
служба
Доступно латвійською та
англійською мовами
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