Noderīga
informācija par
palīdzības
saņemšanu
Liepājā

Kā var pieprasīt patvērumu?
Lai saņemtu patvērumu Latvijā, nepieciešams mutisks vai rakstisks iesniegums
tajā valodā, kuru saprotat un kurā spējat sazināties. Mutiski izteikto vēlmi
robežsargi jūsu klātbūtnē rakstiski noformēs latviešu valodā.
Iesniegt pieteikumu ar pieprasījumu piešķirt patvērumu var sekojošās vietās:
• Valsts robežsardzē:
• Valsts robežas šķērsošanas vietā;
• Lidostas tranzīta zonā;
• Liepājā uz vietas Valsts Robežsardzē, Zemnieku ielā 6/8.
Jums ir tiesības izteikt vēlmi saņemt patvērumu Latvijā arī Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), Valsts policijā, ieslodzījuma vietā, kas sazināsies
ar Valsts robežsardzi, lai Jūs varētu tai iesniegt savu iesniegumu.

Kontaktinformācija:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas
procedūru, zvaniet uz tālruni +371 67 209 400 (pirmdien - ceturtdien 8:30-16:00;
piektdien 9:00-15:00), vai Robežsardzes (24/7) VRS Kurzemes dienesta Liepājas
nodaļu + 371 28 625 197
Valsts robežsardze
Informāciju par valsts robežas šķērsošanu (24/7) un patvēruma iesnieguma
izskatīšanas kārtību var saņemt, zvanot uz šiem tālruņiem
+371 67 913 569, +371 67 913 568.
Pēc iesnieguma iesniegšanas tiks uzsākta jūsu patvēruma procedūra Latvijā.
Jūs būsiet patvēruma meklētājs līdz brīdim, kad jūsu iesnieguma izskatīšanā tiks
pieņemts galīgais lēmums – piešķirt patvērumu vai atteikt.
Nepilngadīgam patvēruma meklētājam bez pavadības (bez vecākiem vai
pilngadīgiem radiniekiem) valsts iecels aizbildni.

Kādas ir patvēruma meklētāja tiesības?
• Saņemt medicīnisko palīdzību;
• Tiesības strādāt, bērniem - mācīties, deklarēt dzīvesvietu, saņemt uzturēšanās
atļauju, ceļojumu dokumentus, vienreizēju finansiālu atbalstu no PMLP, ja nav
pietiekamu līdzekļu, pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA);
• Sazināties ar radiniekiem, ANO Augsto komisāru bēgļu lietās (UNHCR) vai
citām organizācijām, kas sniedz juridiskas un citas konsultācijas patvēruma
meklētājiem;

• Tiesības jebkurā brīdī atteikties no patvēruma procedūras un atgriezties savā
valstī;
• Pēc alternatīvā statusa iegūšanas patvēruma meklētājam ir iespēja deklarēt
dzīvesvietu Latvijā.

Kādi ir patvēruma meklētāja pienākumi?
• Sadarboties ar patvēruma procedūrā iesaistītajām iestādēm – piemēram,
ar Valsts robežsardzi, lai varētu noņemt pirkstu nospiedumus, identificēt un
nofotografēt Jūs; ar PMLP - sniegt visu Jūsu rīcībā esošo informāciju, kas
nepieciešama iesnieguma izskatīšanai;
• Nodot pirkstu nospiedumus, ja Jūs esat vismaz 14 gadus vecs.
• Jums vai jūsu pārstāvim piedalīties pārrunās, personīgi atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem un pēc iespējas drīzāk sniegt visu informāciju, kas nepieciešama,
lai izskatītu iesniegumu un pieņemtu attiecīgu lēmumu;
• Veikt medicīniskos izmeklējumus sabiedrības veselības interesēs – obligāto
plaušu rentgenogrāfiju tuberkulozes diagnostikai un, ja nepieciešams, arī
noteiktu infekcijas slimību diagnostiku;
• Informēt PMLP un Valsts robežsardzi par dzīvesvietas adresi un tās maiņu.

Kur patvēruma meklētāji var dzīvot?
• Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā un kuriem nepieciešams mājoklis,
jāvēršas pie tuvumā esošas Valsts robežsardzes amatpersonas vai arī jāzvana
uz tālruņiem +371 67 913 568 vai +371 67 913 569;
• Platformā http://www.ukraine-latvia.com/ pieejama informācija par
privātpersonu piedāvātām dzīvesvietām, darba vietām vai jebkāda cita veida
nepieciešamo atbalstu.

Cik ilgi patvēruma meklētāji var uzturēties
Latvijā?
• Termiņuzturēšanās atļauja uz 1 gadu, pēc tam – uz 2 gadiem, turpmāk tā tiek
izsniegta atkārtoti, ja vēl joprojām pastāv pamats šim statusam.
• Personu grupai, kas savu valsti atstājusi etnisko konfliktu vai pilsoņu kara dēļ,
var piešķirt pagaidu aizsardzību. Pagaidu aizsardzība dod tiesības noteiktu
laiku uzturēties Latvijas Republikā.
Vai patvēruma meklētājs var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību?
• Patvēruma meklētājs atbilstoši nepieciešamajam atbalstam ir tiesīgs
konsultēties ar jebkuru pašvaldības un valsts iestādi.

Praktiski noderīga informācija
Kāda ir vietējā valūta un kurss pret ukraiņu naudu?
Vietējā valūta Latvijā ir eiro (EUR). Aktuālais kurss eiro pret Ukrainas grivnu (UAH)
ir:
1 EUR= 33,7965 UAH
1 UAH = 0,0296 EUR
Kur var vakcinēties pret Covid-19?
Vakcināciju pret Covid-19 Liepājā var veikt zemāk norādītajās ārstniecības
iestādēs:
• PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, Republikas ielā 5,
tālrunis: + 371 63 422 497
• VCA “Liepājas medicīnas centrs”, Brīvības ielā 95, tālrunis: + 371 67 799 977
• SIA “Hiltests” Karostas doktorāts, Pulkveža Brieža ielā 4,
tālrunis: + 371 63 421 228
• SIA “Jaunliepājas primārās veselības centrs” Aldaru ielā 20/24,
tālrunis: + 371 63 423 149
Vakcinācija pret Covid-19 bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam notiek ar
Pfizer-BioNTech bērnu vakcīnu Comirnaty. Lai veiktu vakcināciju,
nepieciešams pieraksts.
Kur var nodot Covid-19 analīzes?
Covid-19 testu Liepājā var veikt piecos 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 “Centrālā laboratorija” Covid-19 testēšanas punkti:
• VCA “Liepājas Medicīnas centrs” telpās, Brīvības ielā 95 (ieeja punktā, sekojot
norādēm);
• Republikas ielā 5 (PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” sētas
pusē izvietots testēšanas punkts).
Pieteikšanās pa tālruni: 8330 vai elektroniski tīmekļvietnē
pieraksts.laboratorija.lv.
SIA “E. Gulbja laboratorija” Covid-19 testēšanas punkts:
• filiālē Republikas ielā 16. Pieteikšanās pa tālruni: + 371 67 801 112, elektroniski
tīmekļvietnē: www.egl.lv
SIA “L. Atiķes doktorāts” Covid-19 testēšanas punkti:
• Tirgoņu ielā 20. Testēšanas punkts darbojas katru dienu no pulksten 8.00 līdz
20.00.
• Kuršu laukumā 11, blakus veikalam top! “Lielie logi”.
Pieteikšanās pa tālruni: 8330 vai elektroniski tīmekļvietnē pieraksts.laboratorija.lv

Kur ir aptieka?
Liepājā ir 32 aptiekas dažādos pilsētas mikrorajonos. Saraksts ar aptiekām
pieejams Liepājas pašvaldības mājaslapā https://www.liepaja.lv/aptiekas/centra/
Kur ir veikali?
Liepājā ir plaša izvēle ar veikaliem, pilsētā ir gan lielo tirdzniecības ķēžu veikali
(Rimi, Maxima, PROMO Cash&Carry), gan tirdzniecības centri (Baata, XL Sala,
Kurzeme). Lielāki un mazāki veikali ir katrā pilsētas mikrorajonā. Pilsētas centrā,
Kuršu iela 5-7/9, atrodas arī Pētertirgus, kas ir lielākais Liepājas un otrs lielākais
Latvijas tirgus. Tirgošanās notiek gan paviljonā, gan apkārtējā tirgus teritorijā,
kur vienmēr plašā izvēlē pieejamie sezonas augļi un dārzeņi, meža veltes, puķes,
stādi un citi lauku labumi.
Kur ir slimnīca?
Liepājas Reģionālā slimnīca atrodas Slimnīcas ielā 25, uz slimnīcu iespējams
nokļūt ar sabiedrisko transportu – maršrutiem Nr. 6, 6A, 9 un 9A.
E-pieraksts un informācija par slimnīcā pieejamajiem pakalpojumiem pieejama
slimnīcas mājaslapā www.liepajasslimnica.lv. Tālrunis: + 371 63 403 231
Kā es varu tikt pie veselības aprūpes speciālistiem?
Liepājā stacionāro un ambulatoro medicīnisko aprūpi nodrošina 12 veselības
aprūpes iestādes, kurās pieejams plašs speciālistu klāsts, pie kuriem iespējams
pierakstīties uz konsultāciju.
• SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Tālrunis: + 371 63 403 231
Adrese: Slimnīcas iela 25
www.liepajasslimnica.lv
• SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
filiāle Zobārstniecības poliklīnika
Tālrunis: + 371 63 427 542
Adrese: Kārļa Zāles laukums 2
www.liepajasslimnica.lv
• SIA “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs”
Tālrunis: + 371 63 422 497
Adrese: Republikas iela 5, Liepāja
www.vpvac.lv
• SIA “Jaunliepājas primārās
veselības aprūpes centrs”
Tālrunis: + 371 63 423 149
Adrese: Aldaru iela 20/24
www.jpvac.lv
• AS “Veselības centru apvienība”
filiāle Liepājas Medicīnas centrs
Tālrunis: + 371 63 428 796
Adrese: Brīvības iela 95
Mājaslapa: www.vca.lv

• SIA „L. Atiķes Doktorāts”
Tālrunis: + 371 63 401 988
Adrese: Pļavu iela 6
Mājaslapa: atikesdoktorats.lv
• Dzērves doktorāts
Tālrunis: + 371 63 438 100
Adrese: Dzērves iela 15
• Liepājas Olimpiskā centra
Medicīnas centrs
Tālrunis: + 371 63 483 888
Adrese: Brīvības iela 39
Mājaslapa: loc.lv
• „Mans Doktorāts”
Tālrunis: + 371 63 480 401
Adrese: Rīgas iela 39
• SIA “Hiltests”
* pieņem arī dežūrārsts
Adrese: Pulkveža Brieža iela 4
Tālrunis: + 371 63 421 228
E-pasts: hiltests@inbox.lv
• Psihiatriskā klīnika
Tālrunis: + 371 63 423 253
Adrese: Jūrmalas iela 2
www.piejurasslimnica.lv

Kā pieteikt bērnu skolā?
Lai reģistrētu bērnu skolā, nepieciešamas sazināties ar Liepājas pilsētas
Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruni +371 63 489 160 vai rakstot uz e-pastu:
baiba.bolsteina@liepaja.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.
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
www.liepaja.lv/izglitiba
Sociālais atbalsts
Liepājas pilsētas Sociālajā dienestā varat vērsties gadījumos, kad nepieciešama
materiālā palīdzība, pārtikas un higiēnas preces, sociālie pakalpojumi vai cita
veida sociālais atbalsts (aprūpe, tehniskie palīglīdzekļi, psihologa konsultācijas
u.c.).
Par nepieciešamo palīdzību iespējams konsultēties pa tālruni + 371 25 418 244
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.
Bezmaksas NVA informatīvais tālrunis ir +371 80 200 206.
Kāda ir vidējā alga Liepājā?
Pēc pēdējiem pieejamajiem datiem, vidējā bruto darba samaksa
Liepājā ir 954 eiro.

Noderīgi kontakti
Vienotais atbalsta tālrunis ukraiņiem +371 27 380 380
Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas
iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, Latvijā izveidots vienotais
informatīvais tālrunis.
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.
Informatīvais tālrunis strādā visu diennakti bez brīvdienām, atbildes varēs
saņemt latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās.
110 Valsts policija
112 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
113 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
+ 371 63 420 269 Liepājas pašvaldības policija (zvanīt, ja nepieciešama
operatīva informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar praktisku palīdzību.
Diennakts dežuranta tālrunis.)
+ 371 63 403 231 Liepājas Reģionālā slimnīca
+ 371 28 691 133 informācija par ģimenes ārstu pieejamību Liepājā
+ 371 25 418 244 Liepājas pašvaldības Sociālais dienests (atbalsts ukraiņiem)
+ 371 26 142 827 biedrība “Tabitas sirds” tūlītēja dzīvesvietas un humānā palīdzība
+ 371 28 625 197 informācija par uzturēšanās tiesībām Latvijā (robežssardze)
Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem,
reģistrēties www.ukraine-latvia.com.
Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā,
lūdzu, reģistrējieties www.ukraine-latvia.com, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai.
Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un
darba iespējām Latvijā.

Vairāk: www.ukraine-latvia.com

