Par palīdzību Ukrainas bēgļiem
Publicēts: 04.04.2022.

Jaunumi, ziņas

Atbalsts Ukrainai

Pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība ir gatava sniegt vajadzīgo palīdzību Ukrainas pilsoņiem, uzņemt viesu ģimenes un nodrošināt materiālo
atbalstu.
Ja cilvēki no Ukrainas tiek uzņemti bez pašvaldības atbalsta pie radiem, draugiem vai paziņām Tukuma novadā, kā arī, ja ir
nepieciešama dzīves vieta, aicinām par to informēt Tukuma novada pašvaldību:
Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, tālr. 29194613;
Priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos Inga Priede, tālr. 26350440;
Koordinators Ukrainas bēgļu jautājumos Tukuma pilsētā – Linda Tarasova, e-pasts atbalsts.ukraina@tukums.lv, tālr. 25411259.
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Gundega Rugāja – privātpersonu mājokļu piedāvājuma jautājumos,
tālr. 20038900;
Projektu vadītājs Artūrs Doveiks – uzņēmējiem, kas vēlas piedāvāt darba vietas, izmitināšanu vai citu palīdzību, tālr. 26197340;
Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve – sociālās palīdzības jautājumos (pabalsti, psihologs u.c.), tālr.25759992;
Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa - par izglītības iespējām novadā, tālr. 28351771.
Tukuma novada Vienotais dispečerdienests, tālr. 8881.
Lai noskaidrotu vairāk par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru, zvaniet uz telefona nr.:
+371 67209422 (pirmdien-ceturtdien 8:30-16:00; piektdien 9:00-15:00)
+371 67209400 (pirmdien-ceturtdien 8:30-16:00; piektdien 9:00-15:00)
vai rakstot uz e-pastu:
ukraina@pmlp.gov.lv
mn@pmlp.gov.lv
Tāpat, lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet,
darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – tālr.

27380380 (uzturēšanās atļaujas, naktsmītnes, darbs, pārtika, medicīna, skolas u.c.).
Savukārt, lai nokārtotu uzturēšanās atļauju vai vīzas darba laikā, aicinām zvanīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Tukuma
nodaļas vadītājai Sandijai Kokinai, tālr. 67209615.
Biedrību atbalsts:Par mantiskajiem, pārtikas un apģērbu ziedojumiem, kas nonāks Tukuma novadā izmitinātajiem, aicinām sazināties ar biedrību
“Palīdzēsim viens otram” – Lailu Dembovsku, tālr. 29169395; e-pasts; loolita@inbox.lv
Tāpat arī ikvienu, kurš vēlas palīdzēt ar pārtiku, apģērbu, degvielu, degvielas kannām u.c. lietām, kas tiks nogādātas uz
Ukrainu, aicinām vērsties pie Engures pagasta biedrības “Tavi draugi”, kontaktpersona Ulvis Noviks, e-pasts:
noviks.ulvis@gmail.com. Sīkāka informācija pieejama: https://www.facebook.com/tavidraugi
Ukrainas valsts iedzīvotājiem, ierodoties Tukuma novadā, būs arī citas nepieciešamības, ko nav iespējams ilgi uzglabāt vai arī
šobrīd paredzēt, tāpēc aicinām sniegt finansiālu atbalstu, ziedojot biedrībai “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība”, kura
palīdzēs Ukrainas valsts piederīgajiem. Biedrības konta Nr.: LV10UNLA0032000700653. Obligāti jānorāda maksājuma mērķis:
Ziedojums ukraiņu ģimenēm. Biedrības tālr. 29516262. Klātienē iespējams ziedojumus nodot Talsu ielā 20, Tukumā, no
plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00. Visi ziedotāji tiks informēti par ziedojuma izlietojumu.
Tāpat ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, ir iespēja reģistrēties palidziukrainai.lv. Arī Ukrainas
iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, aicināti reģistrēties palidziukrainai.lv, lai pieteiktos atbalsta
saņemšanai. Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.
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