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 Як подати заяву на підтримку в краю Саулкрасти?

Щоб зареєструватись в краю Саулкрасти для отримання допомоги, необхідно заповнити анкету
для включення до Реєстру фізичних осіб, на підставі чого присвоюється персональний код,
зареєстрований в Латвії та видається довідка. 
Це можна оформити в ЗАГСі краю Саулкрасти -

вулиця Райня, 8, Саулкрасти
+371 66956448,  +371 29452136
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Для того, щоб зареєструватися на отримання місця тимчасового проживання в краю 
Саулкрасти та бути внесеним до єдиної бази даних, необхідно звернутися до контактної
особи у питаннях допомоги
Україні в Саулкрасти – Гунтіса Вінтеріса (Guntis Vinteris). 

+371 67142507, +371 29452778
guntis.vinteris@saulkrasti.lv
вулиця Райня, 8, Саулкрасти

У випадках прибуття до краю Саулкрасти дітей без батьків або з опікою, встановленою в
Україні, необхідно оформити статус надзвичайного опікуна дітям. Для цього слід звернутися до
Сирітського суду краю Саулкрасти, який оцінить придатність потенційних
надзвичайних опікунів для виконання обов’язків надзвичайного опікуна. 

Вулиця Райня, 8
+371 67142509, +371 25708981
barintiesa@saulkrasti.lv 

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.
У разі відсутності документів, що засвідчують особу, буде роз’яснено порядок
оформлення документів.

Для подання заяви / отримання матеріальної /
кризової підтримки, необхідно прийти до Соціальної
служби краю Саулкрасти.

Ainažu ielā 10-7, Saulkrasti
+371 67142510, +371 25708983
socialaisdienests@saulkrasti.lv

Щоб отримати кризову підтримку, необхідно відкрити рахунок в банку, що працює в Латвії,
aбо в поштовому відділенні Латвії (Latvijas pasts).
Tакож інформація є тут https://ej.uz/vywo (українською мовою).

Для відкриття рахунку необхідно записатися на прийом в одному
з відділень банку. 

Записатися на відвідування до Банку SEB bankа можна https://ej.uz/9vjr

Записатися на відвідування до Банку SWEDBANK можна
за посиланням: https://ej.uz/dv6r

На пошті Latvijas Pasts - необхідно прийти у поштове відділення та
відкрити рахунок у системі поштових платежів.

Українським біженцям 

dzimtsaraksti@saulkrasti.lv
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Можливості освіти для українських біженців у краю Саулкрасти:

вулиця Стірну, 23, Саулкрасти
+371 67952635, +371 67952958, моб. телефон завідувачки +371 29136440
bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv

+371 27891859 
bitite@saulkrasti.lv

1 - 4. клас - вулиця Райня, 6, Саулкрасти,
5. - 12. клас - вулиця Смілшу, 3, Саулкрасти,
1. - 9. клас - вулиця Атпутас, 1, Звейниєкциємс.

Директорка Оксана Ванага (Oksana Vanaga). 

+371 67951638, +371 29859479
oksana.vanaga@saulkrasti.lv

Початкова школа волості Сейя, волость Сейя, край Саулкрасти
+371 27891863 
 inese.ozolniece@saulkrasti.lv

Дитячий садок у Саулкрасти - заклад дошкільної освіти “Rūķītis” 
Завідувачка Яна Буковска (Jana Bukovska).

Дитячий садок у Лоя та Пабажі - заклад дошкільної освіти PII “Bitīte”
Завідувачка Дайга Кунчерова (Daiga Kunčerova).

Середня школа краю Саулкрасти (навчання проходить у 3-х корпусах):

Відземська приморська Школа музики та мистецтв 
Флейта, саксофон, евфонія, кларнет, перкусія, фортепіано, акордеон, кокле, гітара,
скрипка та вокальна музика та хоровий клас.

Початкова школа волості Сейя (навчання для учнів 1-9 класів)
Директорка Інесе Озолнієце (Inese Ozolniece).

Директорка Єва Лаздауска (Ieva Lazdauska).

+371 68206471, +371 26563226
ieva.lazdauska@saulkrasti.lv 

вулиця Остас, 15, Звейниєкциємс, Саулкрасти,
вулиця Атпутас, 1б, Звейниєкциємс, Саулкрасти,
вулиця Райня, 8, Саулкрасти.

Початкова Школа музики та мистецтва волості Сейя 
Kлас скрипки, альта, кларнета, фортепіано, кокле, саксофона, вокалу.
Директорка Анна Портере (Anna Portere).

будівля «Jēņi», Лойя, волость Сейя, край Саулкрасти
+371 27891858
anna.portere@saulkrasti.lv

 Як подати заяву на підтримку в краю Саулкрасти?

Українським біженцям 
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Про можливості для дітей провести вільний час у Спортивно-сімейному центрі Саулкрасти: 

вулиця Райня, 7, Саулкрасти
+371 29445270
вулиця Атпутас, 1B, Звейниєкциємс
+371 29450691

Щоб дізнатись про активне дозвілля

Заняття з видів спорту

Флорбол, санний спорт, волейбол, дзюдо, легка атлетика,
баскетбол, спорт для дітей 3-5 років.

вулиця Смілшу, 3, Саулкрасти
+371 29234556

Про можливість отримати медичні послуги запитайте в
Медико-соціальному центрі Саулкрасти.

вулиця Айнажу, 34, Саулкрасти
Пункт невідкладної медичної допомоги працює 24/7.

+371 67951275, поліклініка +371 67952700

Загальна інформація про охорону здоров'я в Латвії

https://ej.uz/sv1es

Громадянам України, які мають біометричний паспорт, віза не потрібнапротягомперших
90 днів. Без біометричного паспорта надається безкоштовна довгострокова
віза. Щоб мати змогу працювати в краю Саулкрасти та в Латвії, необхідно
отримати посвідку на проживання та довгострокову візу, які можна
оформити в Єдиному центрі обслуговування клієнтів Державного та
місцевого самоврядування.

вулиця Райня, 8, Саулкрасти
+371 67142530

Щоб успішніше інтегруватися у латвійське суспільство, ви можете вивчати латиську мову
на безкоштовних курсах, які надає Державне агентство зайнятості (NVA).
Tакож інформація є тут https://ej.uz/ufa5 (українською мовою).
Навчання можливе, якщо зареєструватись в Державній службі зайнятості
(NVA) як безробітний або пошукач роботи.

Безкоштовний інформаційний телефон Служби зайнятості NVA:
         +371 80200206

Найближче місце для вивчення латиської мови - Рига.

Про роботу та вакансії можна дізнатися тут

https://ej.uz/8419
https://ej.uz/cwqy

 Як подати заяву на підтримку в краю Саулкрасти?

Українським біженцям 

Громадський транспорт: автобус, потяг тощо. списки (LV, ENG & RUS).
         www.1188.lv


