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Громадянам України, що виїжджають з України через воєнні дії, латвійська держава надає місце проживання, продовольство
та іншу допомогу. Для перебування та праці в Латвії ми видаємо громадянам України довгострокові візи у зв’язку з правом
на працевлаштування в Латвії.
Подорожуючи до Латвії просимо громадян України не забувати проїзні документи, проте відсутність проїзних документів або
медичних документів (сертифікат про вакцинацію, тест на Covid) не буде перешкодою для в’їзду у Латвію. Якщо громадянин
України має біометричний паспорт, він може перебувати в Латвії без візи упродовж 90 днів. Латвія ухвалила особливий
регламент, та будь-який цивільний мешканець України може отримати візу з правом на працевлаштування.

Для отримання детальнішої інформації просимо телефонувати за єдиним цілодобовим номером телефону +371
27380380 або відвідати веб-сайт palidziukrainai.lv.
Якщо після прибуття на територію Латвії вам або членові сім’ї потрібна невідкладна медична допомога, проінформуйте про
це посадову особу Державної прикордонної служби, що працює у місці перетину кордону, або телефонуйте за номером 113.
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Prime Ministers of Latvia, Lithuania and Estonia highlight the
need to enhance NATO presence in the Baltic region
Today, on 22 April, Prime Minister Krišjānis Kariņš met with Prime Minister
of Lithuania Ingrida Šimonytė and Prime Minister of Estonia Kaja Kallas to
discuss the security situation in the region…
22.04.2022.
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Unified state helpline "Help to Ukrainians in Latvia" becomes
functional
A unified information helpline "Help to Ukrainians in Latvia" - +371 27380380
- created by the Society Integration Foundation becomes functional to
provide the key information in a single place about…
02.03.2022.
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Providing assistance to Ukraine and Ukrainian refugees: where
to apply?
In order to provide unified assistance to Ukraine and Ukrainian refugees, a
website, www.ukraine-latvia.com, has been created by the nongovernmental sector, and is currently functional. …
28.02.2022.
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Kariņš: Naivety about Putin’s regime has disappeared in Europe
On Thursday 24 February, Prime Minister Krišjānis Kariņš participated in the
European Council meeting of the Heads of State and Government of the
European Union (EU) in Brussels. It was specially…
24.02.2022.
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The Ministry of Foreign Affairs concerning the invasion of
Ukraine
On 24 February 2022 in the morning, an unprovoked large-scale military
aggression was launched on Ukraine. This is following a decision by the
President of Russia, Vladimir Putin, announced on Monday…
24.02.2022.
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For the attention of the people!
Citizens are asked not to worry because Latvia has no direct military threat.The Ministry of Defence confirms that the National
Armed Forces are ready to respond to any threat scenarios if the security and national sovereignty of the Latvian people are
threatened.
Crises can be of a different nature and can be unexpected, for example, natural disasters, electricity disturbances, internet
disruptions, they can lead to a chain reaction that can directly hamper the course of everyday life.
Therefore, the Ministry of Defence has already informed the public about the preparation for the first 72 hours and the need for
every resident to be able to support their loved ones, to take care of their home, as well as to identify in advance the ways of
communication and reliable sources of information.

Brochure "What to do in case of crisis".

https://www.mk.gov.lv/en/russias-invasion-ukraine

