Iedzīvotāji var izmantot valsts atbalstu pašizolācijai
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā pašizolācijas valsts atbalsta programmā līgumus par pakalpojumu
sniegšanu noslēgušas jau 3 viesnīcas, kuras piedāvā izmitināt personas 179 numuros, un vēl ar vairākām viesnīcām līgumi ir
izskatīšanas stadijā. Atbalstu pašizolācijai šajās viesnīcās var saņemt Covid-19 kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem
simptomiem, Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājušies simptomi, kā arī personas, kuras atgriezušās
Latvijā ar repatriācijas reisiem.

 “Mūsu prioritāte bija pēc iespējas ātrāk noslēgt pirmo līgumu, lai nodrošinātu valsts atbalsta iespējas tiem Latvijas
valstspiederīgajiem, kuri atgriezās Latvijā no Lielbritānijas ar repatriācijas reisu 28. decembrī. Šobrīd līgumi jau ir noslēgti ar
vairākām viesnīcām, un iedzīvotāji, kuri vēlēsies izmantot valsts atbalstu pašizolācijai, var izvēlēties jebkuru no tām,” uzsver
LIAA direktors Kaspars Rožkalns, piebilstot, ka šīs programmas realizācijā savu atbalstu sniegusi arī Latvijas viesnīcu un
restorānu asociācija, aicinot savus biedrus iesaistīties un sniegt iedzīvotājiem pašizolācijas pakalpojumus.

Līdz šim interesi par dalību programmā izrādījušas vairāk nekā 30 viesnīcas, no kurām aptuveni puse atrodas Rīgā, bet pārējās –
citos Latvijas reģionos. Līgums starp tūristu izmitināšanas vietām un LIAA par pakalpojuma sniegšanu tiks slēgts ar visām
viesnīcām, kurām Veselības inspekcija sniegs atzinumu par atbilstību epidemioloģiskajām prasībām.
Iedzīvotāji pašizolācijai šobrīd var pieteikties trīs viesnīcās Rīgā: "RIXWELL Elefant Hotel" (iespējams izmitināt 71 personu), "RIJA
VEF Hotel" (90) un "RIXWELL Terrace Design" (18).
Saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem valsts segs izdevumus 80 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro
diennaktī par personu. Cilvēka līdzmaksājums sastāda 20 %. Izmitināšanas ilgums viesnīcā ir 14 dienas, bet atsevišķos gadījumos
to būs iespējams pagarināt par vēl 14 dienām. Jāuzsver, ka saskaņā ar noteikumiem ēdināšanas pakalpojumi pašizolācijas laikā tiek
apmaksāti tikai tiem, kas Latvijā atgriežas ar repatriācijas reisiem.
Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, Covid-19 kontaktpersonas vai pacienti var izvēlēties sev piemērotāko vietu pašizolācijai no
LIAA tīmekļvietnē publicētajā sarakstā minētajām tūristu mītnēm: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai.
Rezervācija tiks veikta, pamatojoties uz medicīnisko izziņu, kuru izsniegusi ārstniecības persona (ģimenes ārsts), proti, personai
būs tūristu mītnei jāuzrāda medicīniskā izziņa – izdruka no E-veselības portāla.
Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēs izpildīt un
nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus un būs saņēmusi Veselības inspekcijas apliecinājumu. Tūristu mītnēm
LIAA jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu pieteikumu, nosūtot to
uz pasts@liaa.gov.lv, vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālāwww.latvija.lv, vai sūtot pa pastu:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1142. Papildus informācija par dalību programmā pieejama šeit:
https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnu-pieteikums-izmitinasanas-pakalpojumu-sniegsanai.
Atbalsta programmu īsteno LIAA sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju, Ekonomikas ministriju
un Ārlietu ministriju. Plānots, ka atbalsts būs pieejams līdz 2021. gada martam. Atbalsta finansēšanai paredzēts novirzīt valsts
budžeta finansējumu līdz 2 173 500 eiro.
Papildus informāciju iespējams iegūt pa konsultatīvo tālruni Covid-19 krīzes pārvarēšanai+371 68803505, kurš strādās arī svētku

dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00, vai rakstot e-pastu uz jautajumi@liaa.gov.lv.
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