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Pilsētā un sabiedrībā

Nākamnedēļ Rīgas Kongresu namā atvērs atbalsta centru iedzīvotājiem no Ukrainas. Tas darbosies kā vienas pieturas aģentūra,
kurā centralizēti tiks sniegti pašvaldības un valsts pakalpojumi, kas primāri nepieciešami iedzīvotājiem, kuri Latvijā ieradušies no
kara postītās Ukrainas.
Pašvaldība atbalsta centrā primāri nodrošinās sociālo palīdzību un ar izglītības nodrošināšanu saistītos jautājumus. Šeit strādās
pašvaldības sociālais darbinieks, klientu apkalpošanas speciālists, kā arī izglītības speciālists. Sociālais darbinieks palīdzēs pieteikties
pabalstiem un sociālās aprūpes nodrošināšanai, savukārt izglītības speciālists konsultēs par iespējām pieteikt bērnus skolās un
bērnudārzos. Atbalsta centrā tiks izsniegtas arī pārtikas pakas.

 “Mums ir svarīgi, lai Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās Rīgā notiktu pēc iespējas raiti – tas palīdzēs gan pašiem ukraiņiem, gan
valstij un pašvaldībai. Simboliska ir arī koordinācijas centra izvietošana Kongresu namā – tas atrodas iepretim Krievijas
Federācijas vēstniecībai. Kara ļaunuma izraisītās sekas būs Krievijas Federācijas vēstniecības darbinieku acu priekšā katru
dienu,” saka Linda Ozola, Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītāja.

Tāpat vienotajā atbalsts centrā darbosies Valsts robežsardze, kas apkopos informāciju par cilvēkiem, kas ieradušies Latvijā.
Neatkarīgi no tā, kādā veidā cilvēks nokļuvis Latvijā - pats saviem spēkiem vai ar draugu un radu palīdzību - vienmēr pirmais solis ir
par sevi paziņot robežsardzei. Centrā palīdzību varēs saņemt gan tie Ukrainas iedzīvotāji, kas jau robežsardzei paziņojuši par
ierašanos Latvijā, gan tie, kas to līdz šim vēl nebūs izdarījuši. Mājokļu jautājumu koordinēšana uzticēta Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta speciālistiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālisti centrā uz vietas palīdzēs risināt vīzu un personas dokumentu jautājumus. Tāpat
atbalsta centrā strādās Nodarbinātības valsts aģentūra, kas sniegs konsultācijas par darba iespējām. Jautājumus par pierakstiem
pie ģimenes ārsta un vakcināciju pret Covid-19 koordinēs Nacionālā veselības dienesta speciālisti. Pakalpojumu un piedāvātās
palīdzības klāsts tiks pakāpeniski papildināts un pielāgots palīdzības meklētāju vajadzībām.
Atbalsta centru vadīs Apkaimju iedzīvotāju centra direktors Raivis Knoks.
Šī brīža dati liecina, ka kopš pagājušās ceturtdienas palīdzība Rīgā sniegta jau 49 personām, kas iepriekš reģistrējušās
robežsardzē. Vēl 70 personas apzinātas brīdī, kad tās lūgušas kādus pašvaldības pakalpojumus. Ar draugu un radu palīdzību no
Ukrainas Rīgā ieradušās vēl aptuveni 500 personas.
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