Par preventīvajiem pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību
Tukuma novada pašvaldībā
Tukuma novada pašvaldības iestāžu, aģentūras un struktūrvienību apmeklētāju
pieņemšanas laiki, kontaktinformācija klientu saziņai un apkalpošanas kārtība
attiecīgajā iestādē, aģentūrā un struktūrvienībā.
Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrībām par apmeklētāju pieņemšanas laiku un
apkalpošanas kārtību.

Tukuma novada Domes administrācija
Tukuma novada Domes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC), Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, no 2020.gada
13.maija apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, ceturtdienās
no 8.00 līdz 12.00. Klātienē tiks sniegti tikai pašvaldības pakalpojumi.
Tukuma novada Domes administrācija no 2020.gada 13.maija klātienes
pakalpojumus sniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pie administrācijas
speciālistiem iespējams, zvanot VPVKAC pa tālruņiem 63122707, 26603299.
Kases darba laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.
Klientu apkalpošanas centrā vienlaicīgi drīkst atrasties seši apmeklētāji, ievērojot 2 m
distanci.
Pārējā laikā iedzīvotāji Tukuma novada Domes pakalpojumus var saņemt:
1) zvanot pa tālruņiem: 63122707; 26603299; 63122231; 29288876 vai 80205111
(bezmaksas),
66954854
(maksas
portāls
Latvija.lv);
2)
rakstot
uz
e-pastiem: dome@tukums.lv; tukums@pakalpojumucentri.lv;
3) sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētus dokumentus pa pastu uz adresi:
Talsu
iela
4,
Tukums,
LV-3101;
4) iesniegumu domei var iesniegt portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”.
Speciālistu
kontaktinformācija
pieejama
pašvaldības
mājaslapā
–
www.tukums.lv/kontaktinformācija

Tūrisma informācijas centrs (TIC)
Ārkārtas situācija Latvijā pagarināta līdz 9.jūnijam, līdz ar to arī Tukuma TIC turpinās
strādāt attālināti un TIC durvis būs slēgtas.
Visa ceļošanai pa Tukumu un apkārtni nozīmīgā informācija meklējama mūsu mājas
lapā, bet tūrisma kartes atrodamas gan pie TIC durvīm, gan dzelzceļa stacijas Tukums
I uzgaidāmajā telpā.
Turpinām sniegt interesējošo tūrisma informāciju attālināti, tādēļ aicinām
sazināties ar mums, zvanot pa tālruni 63124451 vai 28311557, vai rakstot
tic@tukums.lv darba dienās darba laikā (pirmdienas-piektdienas 9.00-18.00, sestdienas
9.00-15.00). Ar prieku palīdzēsim!

Tukuma novada Izglītības pārvalde
Tukuma novada Izglītības pārvaldes un Izglītības atbalsta centra darbinieki no
2020.gada 13. maija pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot ar
Izglītības pārvaldes sekretāri apmeklētāja pieņemšanas laiku.
Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā
apmeklētāji netiek pieņemti.
Kontaktinformācija: tālruņi 63123503; 29423615; e-pasts: izglitiba@tukums.lv

Tukuma Raiņa ģimnāzija






Apmeklētājus Tukuma Raiņa ģimnāzijas administrācija un kanceleja pieņem
klātienē un apkalpo no 2020.gada 13.maija (pēc iepriekšēja pieraksta):
o
pirmdienās no plkst. 14.00 līdz16.00;
o ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.
Pārējā laikā sazināties pa tālruni vai e-pastu:
o direktore Sigita Kūla - tālr.: 63122396; mob. tālr. 22037541;
o kancelejas tālr.: 63122003;
o e-pasts: gimnazija@tukumagimn.lv.
Mācību sociālais tīkls “Mykoob” arī turpmāk tiek izmantots par galveno
saziņas vietni ģimnāzijas pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Irlavas pamatskola
Irlavas pamatskola, Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, no 2020.gada 13.maija
atvērta no 8.30 līdz 14.00 un no 17.00 līdz 19.00. Apmeklētājus klātienē pieņem katru
darba dienu iepriekš piesakoties pa tālruni.
 Irlavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas atvērtas katru dienu no 7.00
līdz 19.00.
 Kontaktinformācija – skolas direktore Aiva Platace, t.26559884, direktores
vietniece (pirmsskolas izglītība) Lāsma Apine, t.26292103,
e-pasts: irlavasskola@tukums.lv un aiva.platace@tukums.lv
Ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumus, klātienes konsultācijas 9. klases izglītojamajiem izglītības ieguvei
pamatpakāpē tiek sniegtas iepriekš saskaņojot laiku ar priekšmetu skolotājiem.

Tukuma Mūzikas skola
Saziņa notiek attālināti:
 skolas e-pasts: muzika@tukums.lv
 kontakttālrunis 63124340 vai 63122710 vai 29440320

Tukuma Pilsētas kultūras nams
Kase atsāks darbu 19.maijā, ar darba laiku:
 otrdiena – piektdiena 12:00-18:00
 kā arī vienu stundu pirms pasākumu norises sākuma.
Tālrunis uzziņām +371 28344637

Tukuma bibliotēka
Lasītāju apkalpošanu klātienē tiks atsākta ar 18.05.2020. Bibliotēkas apmeklēšana
notiks pēc iepriekšējā pieraksta, vienojoties par konkrētu laiku telefoniski.
Abonements:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P., O., T., C., Pk. 10:00-17:00
 kontakttālrunis – 63182156
 notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana
 Lasītāju atnestās grāmatas liek uz atsevišķa galda, grāmatas 1 nedēļu
novietojot karantīnā).
Lasītava:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P., O., T., C., Pk. 10:00-17:00
 kontakttālrunis – 63182114
 Sniedz uzziņas vidusskolēniem/studentiem mācību vajadzībām (skenēts, epastā vai izdruku veidā).

Datora izmantošana tikai 15 min. e-pasts, rēķini (pieraksts pa telefonu).
žurnālu/laikrakstu izsniegšana vēl nenotiks (nav iespējas dezinficēt).
Bērnu literatūras nodaļa:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P., O., T., C., Pk. 10:00-17:00
 kontakttālrunis – 63182157
 notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana.
 uz vietas bērni netiks apkalpoti, bērnu literatūru izsniedz tikai bērnu vecākiem.





Bērnu un jauniešu centrs "Sapņi"

Tukuma muzejs
Tukuma muzeja struktūrvienības ir atvērtas apmeklētājiem:
 Tukuma Audēju darbnīca - plašāka informācija un apmeklējuma pieteikšana:
25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv.
 Tukuma Mākslas muzejs - plašāka informācija un muzeja apmeklējuma
pieteikšana: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv.
 Džūkstes Pasaku muzejs - plašāka informācija un muzeja apmeklējuma
pieteikšana: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv.
 Pastariņa muzejs - plašāka informācija un muzeja apmeklējuma pieteikšana:
28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv.
 Durbes pils - plašāka informācija un pils apmeklējuma pieteikšana: 26305946,
durbespils@tukumamuzejs.lv.
 Tukuma pilsētas vēstures muzejs - plašāka informācija un muzeja apmeklējuma
pieteikšana: 25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv.
 Mākslas
galerija
“Durvis”
plašāka
informācija:
28391437,
galerijadurvis@tukumamuzejs.lv.
Svarīgi, apmeklējot muzejus!
Apmeklējot muzeju, aicinām būt atbildīgiem par savu un apkārtējo veselību, ievērot
sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumus un Veselības ministrijas izstrādātā
sanitārā protokola nosacījumus! Saudzēsim sevi un savus tuvākos! Sekojiet
informācijai! Nepieciešamības gadījumā ar muzeju iespējams sazināties sociālajos
tīklos vai rakstot uz administracija@tukumamuzejs.lv.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
Apmeklētāju kustību regulē darbinieki.
Lestenes pag. pakalpojumu centrs:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 8:00-16:00, O., T., C., Pk. 8:00-12.30
 kontakttālrunis - 29413273
Lestenes kase:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 11:00-15:00, O., T., C., Pk. 8:00-11:00
 kontakttālrunis - 27756511
Lestenes bibliotēka:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 9:00-17:00, O., T., C. 8:00-16:00, Pk.
9:00-15:00
 kontakttālrunis - 29993743
Lestenes FVP:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki –P., O., T., C., Pk. 8:00-11:00
 kontakttālrunis - 29481545
Lestenes TN:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – O.,C. 10:00-15:00
 kontakttālrunis - 27841906
Irlavas un Lestenes pag.pārvalde:

 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 8:00-18:00, O., T., C. 8:00-16:30, Pk.
8:00-15:00
 kontakttālrunis - 29405027
Irlavas kase:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 8:00-18:00, O., T., C. 8:00-16:30, Pk.
8:00-15:00
 kontakttālrunis - 29405027
Irlavas 1.bibliotēka:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P., O., Pk. 9:00-17:00, O., C. 10:00-18:00
 kontakttālrunis - 63132869
Irlavas 2.bibliotēka (Vaskos):
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P. 9:00-17:00, O.,T.,C. Pk. 10:00-18:00
 kontakttālrunis - 26526858
Sporta nams:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – P., O., T., C. Pk., S., SV. 12:00-20:00
 kontakttālrunis - 26598997
Irlavas KN:
 apmeklētāju pieņemšanas laiki – O.,C. 10:00-15:00
 kontakttālrunis - 26176893

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes

Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centri, Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas
dēļ, no 2020.gada 13.maija apmeklētājus klātienē pieņems darba dienās no plkst 0900 1300.

Kases darba laiks:
Katru darba dienu no plkst 0900 - 1300.
Pakalpojumu centros ievērot 2 m distanci.
Pārējā laikā iedzīvotāji Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centru pakalpojumus var
saņemt:
1) zvanot pa tālruņiem:
Santa Heimane 26546880, Voldemārs Strods 29249364
Pūrē: Evija Brīvniece 28664639
Jaunsātos: Lilija Šteina 27873224, Guntars Šedlers 26172290
Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veikt Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvaldes budžeta kontā, reģistrācijas Nr. 90000051504:
 Swebank AS, konta Nr. LV58 HABA 0551 0276 0934 4
 SEB banka AS, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0031 5326 7
Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli veikt Tukuma novada Domes budžeta
kontā, reģistrācijas Nr.90000050975:
 Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1
 SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3
 Citadele AS, konta Nr. LV58 PARX 0001 3960 6000 3
Maksājumus par sakņu dārza nomu veikt Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes budžeta
kontā, reģistrācijas Nr. 90000051504:
 Swebank AS, konta Nr. LV21 HABA 0551 0276 0933 1

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde
Apmeklētājus klātienē pieņem:

Pirmdienās no 08:00 – 12:30; 13:00 -18:00;
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās no 08:00 -12:30; 13:00– 16:30;
Piektdienās no 08:00-12:30; 13:00-15:00
Klientu saziņai:
Sēmes pakalpojumu centrs - tālr. 63181710; 29150637; seme@tukums.lv
Zentenes pakalpojumu centrs - 63154510; 26484391; zentene@tukums.lv
Sēmes bibliotēka – 63181610; semesbiblioteka@gmail.com
Sēmes FVP darba laikā pieņem apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta
vienojoties ar Sēmes FVP vadītāju – tālr. 63181787; 25705740; medikote@inbox.lv
Zentenes kultūras nams un Sēmes Tautas nams pakāpeniski atsāk savu darbību
ievērojot Kultūras ministrijas izstrādātos un apstiprināotos sanitāros protokolus, kā arī
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Kultūras nama vadītāja- tālr. 2884650;
irissm@inbox.lv
Zentenes bibliotēka un Sēmes sporta zāle, sakarā ar darbinieku ikgadējo
atvaļinājumu, slēgta apmeklētājiem līdz 2020.gada 3.jūnijam.

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas
dēļ, no 2020.gada 13.maija apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās no 14.00 līdz
18.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.

Pārvaldes vadītāja no 2020.gada 13.maija klātienes pakalpojumus sniegs tikai
pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruņiem Slampē
63198104, Džūkstē 29323919, pārvaldes vadītāja 29230323.

Slampes un Džūkstes PC kases, Slampes bibliotēkas darba laiks klātienē:
pirmdienās no 9.00 līdz 15.00, otrdienās no 13.00 līdz 16.00, ceturtdienās no 9.00 līdz
13.00.
Slampes pakalpojumu centrā un Džūkstes pakalpojumu centrā vienlaicīgi drīkst
atrasties 4 apmeklētāji, ievērojot 2 m distanci.
Pārējā laikā iedzīvotāji Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes pakalpojumus var
saņemt:
1)zvanot pa tālruņiem vai rakstot uz e-pastiem:
Pārvalde 63198104, e-pasts: slampe@tukums.lv
Pārvaldes vadītāja 29230323, e-pasts: dace.pole@tukums.lv
Saimniecības pārzinis 29450521, e-pasts: vilnis.lacis@tukums.lv
Džūkstes pakalpojumu centrs un kase 29323919, e-pasts: dzukste@tukums.lv
Slampes pakalpojumu centra kase 63198465, e-pasts: slampe@tukums.lv
Slampes bibliotēka 631981045, e-pasts: slampesbibl@inbox.lv
Džūkstes bibliotēka 25900504
Pienavas bibliotēka 26275277
2)sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētus dokumentus pa pastu uz
adresi: “Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119
3)iesniegumu pārvaldei var iesniegt to iemetot pasta kastītē “Slampes un Džūkstes
pagastu pārvalde” ārpusē pie ieejas durvīm.

Tumes un Degoles pagastu pārvalde



Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja klātienē pieņems apmeklētājus
pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta – Tume no 16.00 līdz 18.00, Degole no 13.00
līdz 15.00;
Tumes un Degoles pakalpojumu centrs un kase pieņems iedzīvotājus pirmdienās
no 13.00 – 16.00 (tālrunis Tumē 29107520, tume@tukums.lv; Degoles






pakalpojumu centrs 26518987, degole@tukums.lv, Degoles kase 27756510,
iluta1970@inbox.lv);
Tumes bibliotēka atsāk darbu ar 2020. gada 1. jūniju, nepieciešamības gadījumā
zvanīt pa tālruni 28384142, vineta1964@inbox.lv;
Degoles bibliotēka atsāk darbu ar 2020. gada 1. jūniju, nepieciešamības gadījumā
zvanīt pa tālruni 28380678, sandra.platace@infonet.lv.
Tumes kultūras nams slēgts, nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni
26332401, liga.liberga@tukums.lv vai ievina.vitina@tukums.lv;
Pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības grupa "Bitīte" atsāk darbu ar 2020. gada
1. jūniju, nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 28648452, bērni tiek
aizvesti uz Tumes pamatskolas dežūrgrupu, Pasta iela 6, Tume, Tumes pagasts,
Tukuma novadā.

Aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests"
Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” un
tās struktūrvienību darba organizāciju un kārtību:
 No 18.05.2020. atsākt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanu Dienas centrā “Saimīte” ierobežojot pakalpojuma saņēmēju skaitu, līdz
8 bērniem;
 No 18.05.2020. atsākt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanu Dienas aprūpes centrā “Saime” ierobežojot pakalpojuma saņēmēju
skaitu, līdz 6 personām, un pakalpojuma sniegšanas laiku līdz 3 stundām dienā;
 No 18.05.2020. atsākt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanu Dienas centrā “Rīti” ierobežojot pakalpojuma saņēmēju skaitu, līdz 6
personām, un pakalpojuma sniegšanas laiku līdz 3 stundām dienā, neieskaitot
aktivitāšu laiku ārtelpās;
 No 18.05.2020. atsākt Kopienas centru darbību, nodrošinot centra aktivitātes,
sniedzot informatīvu atbalstu sociālajos jautājumos un pēc iepriekšēja pieraksta
nodrošinot iedzīvotājiem higiēnas pakalpojumus. Kopienas centra aktivitātes
iekštelpās tiek īstenotas ierobežojot dalībnieku skaitu atbilstoši distancēšanās
nosacījumiem (2m) un laika ierobežojumam (nepārsniedzot 3 h);
 No 18.05.2020. pārtraukt pusdienu nodrošināšanu Tukuma patversmē, turpinot
nepieciešamības gadījumā nodrošināt patversmes iedzīvotājiem iespēju uzturēties
Tukuma patversmē dienas laikā;
 Noteikt, ka iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana notiek pēc iespējas attālināti,
nodrošinot pastkastīti iedzīvotāju pieņemšanas vietā un iesniegumu pieņemšanu
elektroniskā veidā.
 Noteikt ka iedzīvotāju apsekošana notiek izvērtējot nepieciešamību pēc tās un
maksimāli ievērojot piesardzības pasākumus (medicīniskā maska, roku
dezinfekcija, halāti, sejas vairogs, gumijas cimdi);
 Klientu pieņemšana pie sociālā darbinieka un klientu apkalpošanas speciālista
Tukuma novada pagasta teritorijā tiek nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta,
savukārt pie speciālista sociālās palīdzības jautājumos Tukuma pilsētā pēc
iepriekšēja pieraksta sekojošos laikos, Tidaholmas ielā 1, Tukums, pirmdienās no
plkst. 14.00-16.00, ceturtdien no plkst.8.00-12.00 un no 13.00 -17.00, piektdienās
no 9.00 -11.00.
 Pakalpojuma sniegšanas vietās ievērot normatīvajos aktos noteikto ierobežojumus,
nodrošināt pakalpojuma sniegšanas vietās roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību

apmeklētājiem un iespēju apmeklētājiem nomazgāt rokas. Pēc apmeklētāja(u)
pieņemšanas telpas virsmas ir jātīra ar speciālu šīm virsmām paredzētu
dezinfekcijas līdzekli, kā arī ir jāvedina telpas. Par minēto nosacīju izpildi un
uzraudzību ir atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājs.
 Noteikt, ka pakalpojumi netiek sniegti apmeklētājiem ar elpošanas ceļu infekcijas
simptomiem, paaugstinātu temperatūru vai ja uz personu ir attiecināmi Covid-19
izplatības ierobežojumi. Ja ir aizdomas par infekcijas risku darbiniekam ir tiesības
izmērīt apmeklētājam temperatūru un pieprasīt lietot sejas masku.
 Par dezinfekcijas līdzekļu un aizsarglīdzekļu nodrošināšanu darbiniekiem un
apmeklētājiem atbildīgs ir saimniecības vadītājs.
KAPITĀLSABIEDRĪBAS

SIA "Tukuma ūdens"
SIA „Tukuma ūdens” no 2020.gada 13.maija līdz 9.jūnijam turpina darboties attālināti. Klienti
tiek apkalpoti klātienē pēc iepriekšējas saskaņošanas. Kase ir slēgta, norēķini tiek veikti ar
pārskaitījumu bankā, papildus esam noslēguši līgumu par rēķinu apmaksu tirdzniecības centra
„Maxima” kasēs. Konsultācijas par tehniskajiem jautājumiem notiek sazinoties pa tālruni vai
e-pastu ar inženieri (26133835, zanda@tukumaudens.lv), par līgumu slēgšanu un rēķinu
apmaksas jautājumiem, sazinoties pa tālruni vai e-pastu ar klientu apkalpošanas daļu
(29326198, info@tukumaudens.lv) un informāciju saņemam pasta kastē pie ēkas Pasta ielā 29,
Tukumā (www.tukumaudens.lv).

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca
Daru zināmu, ka Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca joprojām ievēro stingrus
drošības pasākumus, turot durvis slēgtas pacientu apmeklējumiem. Kas attiecas uz
primāro ambulatoro veselības pakalpojumu (ģimenes ārsts), tad ambulatorās māsas
pieņem pacientus ierobežojot pacientu plūsmu pēc precīza ierašanās laika, lai
neveidotos burzma.
Mājas lapā ir tapusi jauna sadaļa: https://www.irlavasslimnica.eu/covid-19/, kur
atrodami arī Veselības ministrijas rīkojumi un apliecinājums.
Veselības ministrija 13.maijā ir izdevusi rīkojumu Nr.101, kurš krietni atvieglo
veselības pakalpojumu sniegšanu. Joprojām drīkstam uzņemt onkoloģiskos pacientus,
savukārt no 20. maija tiks atjaunoti arī dienas stacionāra pakalpojumi.
Attālināti informāciju par pacientu stāvokli ievērojot visus datu drošības
pasākumus, var saņemt pa diennakts tālruni: 63154837 vai izmantojot zvana pogu, kas
ir pie ieejas durvīm.
Ja ir nododama kāda mielasta paciņa palātās, to drīkst nodot ar dežūrējošās māsas
starpniecību.
Kontaktu forma Klientu saziņai un tālruņa numurus atradīsiet mājas lapā:
https://www.irlavasslimnica.eu/kontakti/
Ambulances darba (uz nenoteiktu laiku) no 8.00-16.00
Ģimenes ārsta prakses sniegtie pakalpojumi tiek veikti attālināti.
Tālrunis saziņai: 63154837
Vecākā medmāsa: Līga 28664242 (darba dienās līdz plkst. 16.00 par medicīnu)

Saimniecības daļas vadītāja: Agrita 26298733 (darba dienās līdz plkst. 16.00 par
saimniecības lietām-pārtiku)

Tukuma Slimnīca
Saskaņā ar Tukuma novada domes 12.05.2020. rīkojumu Nr.124-d, informējam, ka uz
SIA ”Tukuma slimnīca” darbību attiecas izmaiņas 13.05.2020. MK noteikumos
Nr.59, kas atļāvis paplašināt medicīnisko pakalpojumu apjomu (pielikumā).
Kas attiecas uz darba laiku – Pacientiem pieejamība nodrošināta 24 stundas diennaktī
7 dienas nedēļā Uzņemšanas nodaļā. Ambulatorā daļā – poliklīnikā darba dienās no
8.00 līdz 15.00 . Administrācija pieejama darba dienās no 8.00 līdz 15.00, no 15.00
līdz 17.00 telefoniski.

Tukuma Ledus halle
Sākot ar 18.maiju Ledus halle tiks atvēta apmeklētājiem pakāpeniski:
 no 20.05. katru dienu (pirmdien- svētdien) būs pieejamas
divas dušas, uz iepriekšēju pierakstu; lai pierakstītos uz dušu, ir jāzvana
pa tālruni 63107470 vai 26633273; pieejamiem laiki uz dušu Nr.1 - 10.30,
12.00, 13.30, 15.00, 18.00; pieejamiem laiki uz dušu Nr.2 – 9.30, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 18.30 .
 no 20.05. darbu atsāk Ledus halles viesnīca; kontakti: administratore, 26633273,
e-pasts: hotel@tlh.lv .
 no 18.05. darbu atsāk sporta zāle Brīvības laukumā 8, Tukumā; zāle sporta
aktivitātēm pieejama tikai sertificēta sporta trenera vadībā un laikos, kad tajā
nenotiek izglītības iestāžu organizētas sporta nodarbības; kontakti: Modris
Liepiņš, 26635775.
 Ledus laukums tiks atvērts apmeklētājiem sākot ar 8.jūniju; kontakti: Verners
Kaimiņš, 28604949;
 Kafejnīca darbu uzsāks 8.jūnijā.
Piesardzības nolūkos, publisko wc, fitnesa un saunas pakalpojumi vēl nebūs
pieejami.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informē, ka, no 2020. gada
18. maija Tukuma (Tukums, Rīgas iela 1) un Talsu (Talsi, Anša Lerha-Puškaiša iela 6)
birojā klienti klātienē tiks pieņemti šādos laikos:
Pirmdienās
no plkst. 13:00 līdz 18:00
Trešdienās
no plkst. 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās no plkst. 09:00 līdz 13:00
Pārējā laikā tiks nodrošināta:

klientu apkalpošana attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski (+371
63123306) vai ar e-pasta starpniecību (info@piejuraatkritumi.lv);

līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu
(info@piejuraatkritumi.lv);

nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana, atbilstoši noslēgtā līguma grafikam;

dalīti vāktā iepakojuma (zvanu konteineru) tukšošana.
Lūdzam ievērot:




izvērtēt nepieciešamību apmeklēt biroju klātienē;
tiks pieņemti tikai tie klienti, kuriem nav noteikts pienākums ievērot mājas
karantīnu vai pašizolāciju saistībā ar Covid-19 infekciju vai aizdomām par to;

neapmeklēt biroju iedzīvotājiem, kuriem novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes.
Ievērosim drošības pasākumus!

SIA Tukuma Siltums
Preventīvie pasākumi COVID pandēmijas laikā, ar mērķi ierobežojošo
pasākumu atvieglošanu :
SIA Tukuma Siltums no 2020.gada 13.maija veic klientu apkalpošanu klātienē pēc
vienošanās .
Informāciju par uzņēmuma pakalpojumu , vai tikšanos klātienē var saņemt:
zvanot pa tālr. +371 63181509, +371 29110365,+ 371 29418826
rakstot uz e-pastiem - info@tukumasiltums.lv , siltums@tukuma.parks.lv
Klientu apkalpošana klātienē iepriekš vienojoties :
Pirmdiena – Piektdiena – 8.30 – 11.00 , 13.00-14.00
S.S. brīvs

SIA"Komunālserviss TILDe"
Turpmākā darbība notiks sekojoši:

klientu apkalpošana klātienē notiks tikai avārijas seku novēršanas gadījumā..
Interesējošos jautājumus var uzdot un nepieciešamo informāciju var saņemt pa
tālruni: 63193448 vai e-pastu: info@k-tilde.lv.

Komunālo pakalpojumu rēķinus ārkārtējās situācijas periodā vēlams apmaksāt
internetbankā vai pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 un trešdienās no
plkst.9.00 līdz 12.00 pagastu pakalpojumu centru kasēs.

Ārkārtējās situācijas periodā komunālajiem rēķiniem nokavējuma procenti
netiks piemēroti.

Komunālo pakalpojumu speciālisti pagastos strādās normālo darba laiku.

Visi komunālie pakalpojumi tiks nodrošināti.

