
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien

8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00

Darba laiks:

Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt 

informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to 

saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par 

valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Pašvaldībā informāciju un konsultācijas var saņemt katru darba dienu

Valsts iestāžu speciālistu klātienes pieņemšanas laiki:

Valsts ieņēmumu dienests
VID speciālistes apmeklētājus pieņem: pirmdienās 8.00–18.00, ceturtdienās 8.00–17.00.
Tālrunis: 67120000.
E-pasts: vid@vid.gov.lv

Valsts zemes dienests
VZD speciālistes apmeklētājus pieņem: pirmdienās 9.00–13.00 un 13.30–18.00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās 9.00–13.00 un 13.30–17.00, piektdienās 8.00–12.30.
Tālrunis iepriekšējam pierakstam: 67038880, 67038504. Informatīvais tālrunis 67038800.
E-pasts: kac.riga@vzd.gov.lv

Veselības inspekcija
VI speciāliste iedzīvotājus pieņem divas reizes mēnesī: katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 
9.00 līdz 13.00 un katra mēneša trešajā otrdienā no plkst.13.00 līdz 17.00.
Tālrunis: 29405923. Informatīvais tālrunis 67081600.
E-pasts: vi@vi.gov.lv

Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

s sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Tukuma novada pašvaldības kompetencē 
esošajiem jautājumiem;
s sniedz informāciju par Tukuma novada Domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un 
nepieciešamajiem dokumentiem;
s noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
s pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Tukuma novada domei, 
struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
s sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Tukuma novada 
deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
s izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem;
s sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Tukuma novada Domei.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu
koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzzini vairāk par šeit pieejamajiem valsts pakalpojumiem

Uzmanību – svarīgi! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte!

t Valsts darba inspekcija
Pils ielā 9A, Tukumā. Tālrunis 28397837, 28613293, 27891459.
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana – pirmdienās 13.00 17.00.–

t Lauku atbalsta dienests
Pasta ielā 11, 2.korpusā, Tukumā. Tālrunis 29151218, 27820860.
E-pasts: lad@lad.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana – ceturtdienās 8.00–12.00 un 12.30–17.00. 

t Nodarbinātības valsts aģentūra
Šēseles ielā 3, Tukumā. Tālrunis 63125227, 63125925, mob. 25685260, 26127053.
E-pasts: Tukuma.KAC@nav.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00–16.30, –
piektdienās 9.00–15.00.

t Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Raudas ielā 4, Tukumā. Tālrunis 63181894.
E-pasts: tukums@pmlp.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00–16.30, –
piektdienās 9.00–16.00.

t Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Raudas ielā 12 A, Tukumā. Tālrunis 63122306.
E-pasts: tukums@vsaa.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana  pirmdienās . 0–1 . 0, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8 3 8 0
8 3 7 0 8 3 5. 0–1 . 0, piektdienās . 0–1 .00.

t Uzņēmumu reģistrs
Informatīvais tālrunis:  67031703. E-pasts:  info@ur.gov.lv

t Lauksaimniecības datu centrs
Pasta ielā 25, Tukumā. Tālrunis 26510574, 22002537.
E-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Apmeklētāju pieņemšana  ceturtdienās 9.00  15.00 (iepriekš piesakoties).– –

t Būvniecības valsts kontroles birojs
Tālrunis 67013302. BIS lietotāju atbalsta tālrunis 62004010.
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv 

t Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Informatīvais tālrunis:  80205009. E-pasts:  vdeavk@vdeavk.gov.lv

VPVKAC sniedz informāciju par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un
sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku,  vaieID karti
elektroniskā paraksta viedkarti.

Tukuma novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistes Zane Kjahjare, Zanda Zorenberga un
Agita Miksone

 vēršoties personīgi Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadāv
 zvanot pa tālruni 63122707,  mob. 26603299, 29288876;v

80205111 (bezmaksas), 66954854 (par www.latvija.lv pakalpojumiem; maksas)
 izmantojot elektroniskā pasta adreses:v
 s dome@tukums.lv

 tukums@pakalpojumucentri.lv s

Ārpus Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu klientu apkalpošanas darba laika pie 
Tukuma novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciālista (otrdienās, trešdienās un 
piektdienās) var saņemt šādus Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus:
1. iesniegt iesniegumu par:
- algas nodokļa grāmatiņu;
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
- par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;
- iesniegt gada ienākumu deklarāciju.
2. Saņemt atbalstu darbam ar EDS un atbalstu e-pakalpojumu lietošanā.

https://www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties
https://vzd.gov.lv/lv/
https://www.vi.gov.lv/lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
http://www.latvija.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/
http://www.vdi.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
https://www.nva.gov.lv/lv
https://www.pmlp.gov.lv/lv/
https://www.vsaa.gov.lv/
https://www.ur.gov.lv/lv/
https://www.ldc.gov.lv/lv/
https://bvkb.gov.lv/
http://www.vdeavk.gov.lv/
https://www.eparaksts.lv/lv/
https://www.eparaksts.lv/lv/
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