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Tukuma novada pašvaldības aģentūra
„Tukuma novada sociālais dienests”

2012.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Tukums 2013.

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk
tekstā – Aģentūra) ir Tukuma novada Domes 2009.gada 24.septembrī izveidota iestāde.
Aģentūra darbību uzsākusi 2009.gada 1.novembrī. Aģentūras direktore ir Ina Balgalve.
Aģentūra ir visu Tukuma novadu veidojošo 11 pašvaldību – Degoles, Džūkstes, Irlavas,
Jaunsātu, Lestenes, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes, Zentenes un Tukuma pilsētas sociālo dienestu
tiesību un saistību pārņēmēja.
Aģentūras funkcijas un pienākumi ir nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī nodrošināt
sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, profesionāli izvērtējot personu vajadzības,
materiālos un personiskos resursus; organizējot personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību sociālo problēmu risināšanai.
Aģentūras funkciju un tiešās darbības īstenošanai Aģentūras struktūru veido tās darbības
virzieniem atbilstošas nodaļas:
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa;
Sociālo pakalpojumu nodaļa. Sociālo pakalpojumu nodaļā ir šādas struktūrvienības:
Patversme;
Invalīdu dienas centrs „Saime”;
Bērnu dienas centrs „Saimīte”;
Jauniešu sociālais centrs;
Aprūpes mājās dienests;
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”.
Aģentūras pakļautībā ir Irlavas bērnu nams patversme.
Aģentūras juridiskā adrese ir Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads.
Aģentūras struktūra aplūkojama 1.1.attēlā.
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DIREKTORS

Direktora vietnieks

SOCIĀLĀ DARBA UN
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
NODAĻA
Vadītājs

SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
NODAĻA
Vadītājs

Tukuma pilsētas teritorija

BDC Saimīte

9 sociālie darbinieki darbam ar
ģimenēm ar bērniem
2 sociālie darbinieki

4 sociālā darba speciālisti

Degoles/Tumes teritorija
1 sociālais darbinieks

Jurists

Vecākais
grāmatvedis

Patversme
5 darbinieki t.sk. 1 sociālais
darbinieks

Grāmatvedis

Jauniešu sociālais centrs
Irlavas/ Lestenes teritorija
1 sociālais darbinieks Irlavā
1 sociālais darbinieks
Lestenē

Sēmes/Zentenes teritorija
1 sociālais darbinieks

Slampes/Džūkstes teritorija
1 sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm ar bērniem
2 sociālie darbinieki

Pūres/Jaunsātu teritorija
1 sociālais darbinieks

Psihologi
2 psihologi

1 sociālais pedagogs
0,2 soc.darbinieks

Kancelejas vadītājs

IDC Saime
10 darbinieki, t.sk. 7 sociālā darba
speciālisti

Slampes un Džūkstes
pagastu kopienas centrs
„Rīti”

Lietvedis

1 sociālais darbinieks
1 sociālais rehabilitētājs
1 sociālais pedagogs
0.5 fizioterapeits

Datu ievadīšanas
operators

Aprūpes mājās dienests

Personāla
speciālists

1 sociālais darbinieks
17 aprūpētāji
1 sociālais aprūpētājs
1 šoferis-aprūpētājs
0.5 medmāsa 3

Automobiļa
vadītājs

Apkopējs

0.5 slodzes

Sētnieks

0.5 slodzes

Aģentūras darbs 2012.gadā tika virzīts no sociālās palīdzības organizēšanas iedzīvotājiem
pamatvajadzību nodrošināšanai uz sociālo darbu ar mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām un sociālo
pakalpojumu organizēšanu. Tendence nabadzības dominēšanai sabiedrībā ir stabila, kas 2012.gadā
ir par pamatu plānoto līdzekļu apjomam sociālās palīdzības nodrošināšanai.
2012. gadā tika plānots nodrošināt līdzšinējos sociālos pakalpojumus Tukuma novadā
pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu un apstiprināto gadskārtējo budžetu.
2012. gada 2.ceturksnī tika plānots nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem mobilās vienības
aprūpes mājās pakalpojumu.
2012.gada piedalīties projekta 3.kārtā programmas „Sociālās rehabilitācijas un institūcijās
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros :
-attīstot kopienas centrus pašvaldības pagastu teritorijās;
-pilnveidojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem.
2012.gadā tika plānots turpināt dalību Latvijas Pašvaldību savienības un AS „Latvenergo”
korporatīvās sociālās atbildības kampaņās, atbalstot sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas,
izdalot dāvinājumu- elektrības norēķinu kartes par 500 kWh noteiktām mērķgrupām
2012.gadā tika plānots realizēt projektus ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru:
- iesaistīties projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, 2012.gadā izveidojot
sešas darbavietas.
-turpināt dalību projektā "Pasākumi noteiktām personu grupām" par darba vietas iekārtošanu
un nodrošināšanu personai ar invaliditāti.
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2.FINANŠU RESURSI, AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI UN
PERSONĀLS
Aģentūra tiek finansēta no Tukuma novada Domes budžeta dotācijām pamatojoties uz
gadskārtējo darbības plānu un apstiprināto Aģentūras gadskārtējo budžetu. Budžets tiek konsolidēts
ar pakļautībā esošo iestādi Irlavas bērnu namu- patversmi. 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmuma daļu veido (skatīt 2.1.attēlu):

Aģentūras konsolidētie 2012.gada ieņēmumi
Ls 1477949
5231; 0%

10462; 1%

52896; 4%
1200; 0%
77239; 5%
1330921; 90%

Pašvaldību budžetu transferti
Citi ienākumi
Projekti
Valsts mērķdotācijas
Domes asignējumi

2.1.attēls. Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu daļa 2012.gadā (Ls)
Aģentūras 2012.gada pamatbudžeta ienākuma daļu veido 90 % Tukuma novada Domes
asignējumi, 5% valsts mērķdotācijas, 4 % pašvaldību budžeta transferti, 1% maksas pakalpojumi,
projektu finansējums un citi ienākumi. Finanšu ieņēmumi 2012.gadā salīdzinoši ar 2010. un
2011.gadu atspoguļoti 2.1. tabulā:
2.1.tabula
Pamatbudzēta ieņēmumi 2010.,2011. un 2012. gadā
Struktūrvienība
ADMINISTRĀCIJA

Ieņēmumi

2010
Izpilde

660
660

2091

2525

2714

122353
124444

115465
117990

61720
64434

0

VSAA_apbedīšanas pabalsts
Mērķdotācijas no Labklājības ministrijas
50% apmērā_pabalsta garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai
KOPĀ:
ATBALSTS ĢIMENĒM AR
BĒRNIEM
Latvijas Bērnu fonds_sociālā
rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām
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2012
Izpilde

100
100

Transporta pakalpojumi (Ford Transit)
KOPĀ:
ATBALSTS SOCIĀLI
ATSTUMTĀM PERSONĀM

2011
Izpilde

920
1200

1330.00

Creditreform_par bērnu ārpusģimenes
aprūpi
KOPĀ:

0

585.00
1915

1372.50

2940

3314

1200

282.43

0

0

287384.42
290607

206210.79
209525

83.12

193.54

234

15524.87
15608

21499.60
21693

9519
9753

48000

30000.00

6000

71821
1349
367
93

56864
1209
179

52896
867
88
0

23793
145423

151195
239447

217184
277035

66.00

58.50

43.5

87

94.50

226

612.6

431.00

521

24.00

25.2

1200

PROJEKTI
NVA projekts _Nr.1DP/1.4.1.1.2
_10.120
NVA projekts _Nr.1DP/1.4.1.1.2
_10.121
ESF projekts_darba prakstizēšanas
pasākumi
KOPĀ:
MĀJOKĻA ATBALSTS

Noteiktas mērķgrupas nodarbinātība
Darba vietas iekārtošana
Projekta realizācija

Par elektrību _pašvaldības sociālajos
dzīvokļos
Mērķdotācijas no Labklājības ministrijas
20% apmērā_dzīvokļa pab alsta
nodrošināšanai
KOPĀ:
IRLAVAS BĒRNUNAMS PATVERSME
Asignējumi no Tukuma novada Domes_
valsts dotācija
Citas pašvaldības_Pašvaldību budžeta
transferti
Par ēdināšanas pakalpojumiem
Par komunālajiem pakalpojumiem
Bankas % maksājumi
Tukuma novada Dome_asignējumi
KOPĀ:

0

0
1200

IDC SAIME
Par telpu nomu
Par fizioterapeitas pakalpojumiem
Par masāžas pakalpojumi
Par dušas izmantošanu
Ēdināšanas pakalpojumi

2211
2977

2421.50
3030

2657
3472.7

Ikmēneša vecāku iemaksa

1345
1345

1315.00
1315

975
975

1376.5

100.00
1102.90

0
1399.8

55.5

57.60

46.2

KOPĀ:
BDC SAIMĪTE

KOPĀ:
PATVERSME
Par telpu nomu
Par patversmes pakalpojumu
Par medicīniskiem pakalpojumi
Par dušas izmantošanu.
KOPĀ:
APRŪPES MĀJĀS DIENESTS

1432
Par aprūpes mājās pakalpojumu
Par dušas izmantošanu

KOPĀ:

92.86
305

6

1261
557.93
765

2.2
1448.2
1035.05
3.70
1038.75

SLAMPES K.C. ''RĪTI''
Par telpu nomu, komunālajiem
pakalpojumiem

50.00

521.88

Par fizioterapeita pakalpojumiem

10.50

0

249.80

72

73.50

59.90

33.30
539.50

Par masāžas pakalpojumiem
Veļas mazgāšana
Par dušas izmantošanu
Ēdināšanas pakalpojumi
Par patversmes pakalpojumu
0

957

33.90
958.5
256
1902.18

KOPĀ:

1055429
1055429

1137526
1137526

1113737
1113737

IEŅĒMUMI KOPĀ:

1638769

1735523

1477949

KOPĀ:
ASIGNĒJUMI no Tukuma
novada Domes
Tukuma novada Dome_asignējumi
(neskaitot Irlavas b.n.patversme
asignējumus)

Konsolidētais finanšu izlietojums 2012.gadā salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem atspoguļots
2.2., 2.3., 2.4. attēlos:

2.2.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojums sociālajai aizsardzībai Tukuma novadā (Ls)
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158415
169886
209234

514149
536395
352662.2

100000

137263
137861
154028

200000

73190
69126
75212.38

300000

117813
126666
141004.27

400000

397635
439380.21

500000

226821

600000

2010.gada iz pilde
2011.gada iz pilde

2012.gada iz pilde

0

2.3.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījums sociālajai aizsardzībai
Tukuma novadā (Ls)

Administrācija
15%

Nodrošinātie
sociālie
pakalpojumi
32%

Sociālais darbs
11%

Citi atbalsta
pasākumi
6%
Pirktie sociālie
pakalpojumi
10%

Sociālā palīdzība
26%

2.4.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījums Tukuma novadā 2012.gadā (%)
No 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim organizētas un novadītas 25 sociālās palīdzības
komisijas (turpmāk tekstā - SPK) sēdes.
Saņemtie iedzīvotāju iesniegumi un izsniegtās izziņas, saņemtie un nosūtītie dokumenti,
pieņemtie lēmumi par sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem, atspoguļoti 2.2.tabulā:
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2.2.tabula
Statistika par dokumentu aprite Tukuma novada pašvaldības aģentūrā
„Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gadā

Saņemtie iesniegumi
Izsniegtās izziņas
Trūcīgas (personas) ģimenes
Maznodrošinātas (personas) ģimenes
Veselības pakalpojumu apmaksas atvieglojumi Ls 120
Veselības pakalpojumu apmaksas atvieglojumi Ls 150
Nosūtītie dokumenti
Nosūtītie dokumenti pa pastu
Nosūtītie dokumenti reģistrēti sistēmā DVS
Namejs
Sociālā dienesta lēmumi
Par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam
Par atbilstību maznodrošinātās ģimenes statusam
Par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam (noraidītie)
Par atbilstību maznodrošinātās ģimenes statusam
(noraidītie)
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI)
nodrošināšanai
GMI līdzdarbības izvērtēšana (samazināt)
GMI līdzdarbības izvērtēšana (neizmaksāt)
Dzīvokļa pabalsti
Pabalsts ģimenēm ar bērniem
Pabalsts jaundzimuša bērna aprūpei
Apbedīšanas pabalsts
Transporta pakalpojumi
Cits pašvaldības atbalsts
Patversmes pakalpojumi
Aprūpe mājās
Pabalsts aprūpei mājās
Dienas centri
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Ilgstošā sociālā aprūpe
Sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem
bērniem
Dāvana Zelta kāzu jubilāriem
Sociālās palīdzības komisijas lēmumi:
Veselības pabalsts
Ārkārtas situācijas
Noraidīts

Izpilde
2010.gadā
(gab.)
6336
3046
2330
0
412
304
1368

Izpilde
2011.gadā
(gab.)
6027
2474
1510
241
455
251
3694
2009
1685

5232

4230

254

182

0

0

1399

485

1336
1556
271
15
2
8
49
60
35
57
1

20
44
1200
1163
231
18
9
4
64
28
23
79
65
37

84
134
930
779
276
13
33
5
210
81
18
140
42
41

188

188

175

0
760
437
242

3
718
425
164
129

6

Sniegti sociālie atvieglojumi sociālajos dzīvokļos uz 31.12.2012.
sociālajos dzīvokļos Celtnieku ielā 3, Tukumā
sociālajos dzīvokļos Celtnieku ielā 10, Tukumā
sociālajos dzīvokļos Aviācijas ielā 3, Tukumā
sociālajā dzīvoklī Kuldīgas 55-1, Tukumā
sociālajā dzīvoklī Kuldīgas 72-34, Tukumā
sociālais dzīvoklis Jelgavas 19- 5, Tukumā
„Mežrozītes” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads
„Avoti”- 3, Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads- 3
„Lāmas”, Pūre, - Pūres pagasts, tukuma novads
Kopā:
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Izpilde
2012.gadā
(gab.)
5909
1406
1256
150
3185
1542
1643
4849
1256
150
117
17
415

756
400
169
187

71 dzīvoklis
38 dzīvokļi
42 dzīvokļi
1 dzīvoklis
1 dzīvoklis
1 dzīvoklis
5 dzīvokļi
1 dzīvoklis
6 dzīvokļi
166 dzīvokļi

2.1.SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN CITI ATBALSTA PASĀKUMI
Sociālās palīdzības izlietojums 2012.gadā salīdzinoši ar 2012.gada plānu un 2010. un
2011.gada izpildi atspoguļots 2.1.1.tabulā un 2.1.1.attēlā:
2.1.1.tabula
Sociālās palīdzības izlietojums Tukuma novadā 2010., 2011. un 2012.gadā, plāns 2012.gadam
Pabalsta veids
Pabalsts garantētā minimālā
nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei

ienākuma

2012.gada
plāns (Ls)

2012.gada
izpilde (Ls)

Izpilde
attiecībā pret
gada plānu
(%)

2011.gada
izpilde
(Ls)

2010.gada
izpilde
(Ls)

196291

113900

58

223215

253 757

74
101

108172
18578

78 926
16 882

68
57
40
67

84014
13465
227
33029

57 401
16 998

70

43275

43 116

109

12419
5373
756
885
3779
796
830
536 394

9843
6403
1037

105060
77471
19500
19602
Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem:
Brīvpusdienas izglītības iestādē
89654
58157
Pabalsts skolas piederumu iegādei bērniem
16000
9165
Pabalsts transporta izdevumu segšanai
230
91
Pabalsts audžu ģimenei
36860
24574
Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kuri sasnieguši
48825
33952
18 gadu vecumu (ikmēneša pabalsts, pabalsts
patstāvīgās dzīves uzsākšanai u.c.)
Pabalsts ārkārtas situācijā
15749
14467
apbedīšanas pabalsts
4542
dokumentu noformēšanai
725
dzīvokļa pabalsts
1079
ģimenēm ar bērniem
5438
ugunsgrēkā cietušajiem
250
citas krīzes situācijās
3715
KOPĀ
523 147
352 662

67

37 226

2403
514 149

2.1.1.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojums sociālai palīdzībai pa veidiem Tukuma novadā
2010. , 2011. un 2012.gadā (Ls)
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Citiem atbalsta pasākumiem 2012.gadā izlietots Ls 75 212. Citu atbalsta pasākumu
izlietojums atspoguļots 2.1.2. tabulā:
2.1.2.tabula
Citu atbalsta pasākumu finanšu izlietojums Tukuma novadā izlietojums 2010. , 2011
un 2012.gadā, Ls
Gada
plāns

2012.gada
izpilde

Atbalsta
pasākuma
apjoms

2011.gada
izpilde (Ls)

2010.gada
izpilde (Ls)

6600

2584

2584
pakalpojuma
reizes

2810

5268

Atvieglojumi zobu protezēšanas pakalpojuma
saņemšanai pensionāriem, invalīdiem, represētām
personām

4400

5079

165 personas/
218
pakalpojumi

5335

4680

Zupas virtuve

3000

3550

7100 porcijas

3277

3387

Pabalsts jaundzimuša bērna (Jdz) aprūpei

10700

12725

par 292 Jdz

9575

12 400

Atvieglojumi sociālajos dzīvokļos

50000

50402

atvieglojumi
166 dzīvokļos

47779

46 247

350

1208

Atbalsta pasākuma veids

Atvieglojumi pirts pakalpojumu
pensionāriem un invalīdiem

saņemšanai

Citi atbalsta pasākumi

873
zelta kāzu jubilāriem

Slocenes ielas 1,2 un 3 iedzīvotājiem
KOPĀ

74850

300

6 ģimenes

573

4 ģimenes

75212

350

69126

73 190

Citu atbalsta pasākumu finanšu izlietojums Tukuma novadā izlietojums 2012.gadā
atspoguļots 2.1.2.attēls.

2.1.2.attēls. Citu atbalsta pasākumu finanšu izlietojums Tukuma novadā izlietojums
2012.gadā, Ls, %
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Visvairāk finanšu līdzekļu – 67 % jeb Ls 50402 ir tērēti atvieglojumu nodrošināšanai 166
pašvaldības sociālajos dzīvokļos, pārskata gada laikā atvieglojumus saņēmušas 216 personas, t.sk.
146 pensionāri, 43 personas ar invaliditāti, 16 bērni. Salīdzinājumā ar 2011.gadu par Ls 3150
palielinājies un ir otrais pēc finanšu līdzekļu izlietojuma atbalstītā pašvaldības brīvās iniciatīvas
nodrošinātais pasākums – pabalsta jaundzimuša aprūpei nodrošināšana 17% jeb Ls12 725, pabalsts
piešķirts par 292 pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušiem jaundzimušajiem.
2012.gadā par trūcīgām atzītas 970 ģimenes vai 2557 personas, kurās dzīvo Tukuma
novadā. Tukuma pilsētā no 19572 iedzīvotājiem 1357 persona atzīta par trūcīgām (8%).
Visaugstākais trūcīgo personu skaits Degoles pagastā, kur no 711 dzīvesvietu reģistrējušām
personām 94 personas atzītas par trūcīgām (13%). Viszemākais trūcīgo personu skaits ir Pūres
pagastā, kur no 1589 dzīvesvietu reģistrējušām personām 94 personas atzītas par trūcīgām (6%) un
Tumes pagastā, kur no 1854 dzīvesvietu reģistrējušām personām 118 personas atzītas par trūcīgām
(6%). Trūcīgo personu skaitu pilsētā un novada pagastos var aplūkot 2.1.3.attēlā:

2.1.3.attēls. Tukuma novada iedzīvotāju skaits
un trūcīgo personu skaits 2012.gadā
Pārskata gadā trūcīgo personu skaits Degoles pagastā sastāda 13% no iedzīvotāju skaita,
Lestenes pagastā -12%, Irlavas pagastā – 11%, Slampes pagastā -11%, Zentenes pagastā – 11%,
Sēmes pagastā- 9%,Tukuma pilsētā - 8%, Jaunsātu pagastā -8%, Džūkstes pagastā - 7%, Pūres
pagastā – 6%, Tumes pagastā -6%.
Tukuma novada sociālā dienesta piešķirto trūcīgo personu statusa dinamika salīdzinājumā
ar 2011.gadu atspoguļota 2.1.4.attēlā:
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2.1.4.attēls. Pārskata gadā piešķirto trūcīgo personu statuss
Tukuma novadā salīdzinot ar 2011.gadu
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Izvērtējot pārskata gadā piešķirto trūcīgo personu statusa statistiku salīdzinājumā ar
2011.gadu varam konstatēt, ka piešķirto trūcīgo ģimeņu (personu) statuss skaits ir samazinājies par
13% novadā.
Spēkā esošo trūcīgo personu statusa dinamika 2012.gadā skatāma 2.1.5.attēlā:
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2.1.5.attēls. Spēkā esošo trūcīgo personu statuss 2012.gadā
Savukārt spēkā esošo maznodrošināto personu statusa dinamika 2012.gadā skatāma
2.1.6.attēlā:
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2.1.6.attēls. Spēkā esošo maznodrošināto personu statuss 2012.gadā
2012.gadā Tukuma novadā dominē tendence samazināties trūcīgo un maznodrošināto
personu skaitam. 2012. gada decembra mēnesī trūcīgo un maznodrošināto personu skaits ir
sasniedzis vismazāko skaitu kopš novada izveides 2009.gadā. Tas ir 1213 trūcīgās personas un 174
maznodrošinātās personas.
Turpmāk tiks analizēts sociālās palīdzības saņēmēju skaitliskie rādītāji Tukuma novadā
2012.gadā un analizēts sociālo palīdzības saņēmēju raksturojums pēc nodarbinātības.

2.1.7.attēls. Tukuma novada ģimeņu skaits, kuras saņēmušas pabalstus
2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu
Tukuma pilsētā 872 ģimenes (2127 persona), Slampes pagastā 99 ģimenes (327 personas),
Irlavas pagastā 79 ģimenes (202 personas) Džūkstes pagastā 62 ģimenes (147 personas), Lestenes
pagastā 54 ģimenes (172 personas), Tumes pagastā 49 ģimenes (170 personas), Sēmes pagastā 49
ģimenes (162 personas), Pūres pagastā 46 ģimenes (112 personas), Jaunsātu pagastā 35 ģimenes
(123 personas), Zentenes pagastā 35 ģimenes (91 persona), Degoles pagastā 34 ģimenes (107
personas) saņēmušas sociālos pabalstus 2012.gadā.
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2.1.8.attēls. Sociālās palīdzības pabalsti
Tukuma novada iedzīvotājiem (Ls %) 2012.gadā
Izvērtējot piešķirtās pabalstu summas Tukuma novada iedzīvotājiem varam konstatēt, ka
54% no piešķirtajiem pabalstiem ir saņēmuši Tukuma pilsētas iedzīvotāji, jo 60% Tukuma novada
iedzīvotāji dzīvo Tukuma pilsētā.
Tukuma pilsētā 453 personas pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
saņēmējas, 31 persona Tumes pagastā. Statistikas datus var aplūkot 2.1.9. attēlā:

2.1.9.attēls. Tukuma novada personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu
Dzīvokļa pabalstus 2012.gadā Tukuma pilsētā saņēma 404 ģimenes, Irlavas pagastā 43
ģimenes, Slampes pagastā 40 ģimenes, Lestenes un Zentenes pagastos 20 ģimenes, Džūkstes
pagastā 14 ģimenes, Degoles pagastā 13 ģimenes, Pūres un Sēmes pagastos 12 ģimenes, Tumes
pagastā 6 ģimenes, Jaunsātu pagastā 2 ģimenes. Statistikas datus var aplūkot 2.1.10. attēlā:

15

2.1.10.attēls. Tukuma novada ģimeņu skaits,
kuras saņēmušas dzīvokļa pabalstu 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu

2.1.11.attēls. Bērnu skaits, kuriem piešķirtas brīvpusdienas izglītības iestādēs
Tukuma novadā 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu
Pārskata periodā 772 bērniem piešķirtas brīvpusdienas izglītības iestādēs. Tukuma pilsētā
333 bērniem, Slampes pagastā 83 bērniem, Irlavas pagastā 52 bērniem, Lestenes pagastā 52
bērniem, Tumes pagastā 49 bērniem, Degoles pagastā 43 bērniem, Sēmes pagastā 40 bērniem,
Džūkstes pagastā 38 bērniem, Jaunsātu pagastā 35 bērniem, Pūres pagastā 30 bērniem, Zentenes
pagastā 17 bērniem. 2011.gadā brīvpusdienas piešķirtas 1077 bērniem, samazinājums par 28%.
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2.1.12.attēls.Visu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums
2012.gadā
Pārskata periodā visu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēji: 1109 bērni, 716
nestrādājošas personas, 460 pensijas vecuma personas, 293 strādājošas personas, 190 pilngadīgas
personas ar invaliditāti, 89 personas bērna kopšanas atvaļinājumā.

2.1.13.attēls.Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju
raksturojums pēc ģimenes sastāva 2012.gadā
Pārskata gadā izvērtējot testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju pēc
ģimenes sastāva konstatējam, ka testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņem 1926
ģimenes, kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas. 421 ģimene, kurā
nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas, 407 ģimenes, kurā nav bērnu
un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas un 101 ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas.
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2.2 SOCIĀLAIS DARBS
Sociālo darbu nodrošina sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa, kuras galvenās funkcijas
un pienākumi:

sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību un to sniegšanas kārtību;

veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, lai sekmētu krīzes
situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā vai sociālās
situācijas uzlabošanu un sociālo problēmu risināšanu;

izvērtēt vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem vai sociālās palīdzības un
organizēt sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšanu trūcīgām ģimenēm
(personām), ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžu
ģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem,
invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un
citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
Nodaļas darbu pārskata periodā organizē nodaļas vadītāja. Nodaļā strādā 20 sociālie
darbinieki, t.sk. 10 sociālie darbinieki darbam ar ģimeni ar bērniem, 1 sociālais darbinieks darbam
ar veciem cilvēkiem un 9 sociālie darbinieki. Psihologa konsultācijas nodrošina 2 psihologi, darbu
ar atkarīgām personām 9 stundas mēnesī nodrošina narkologs. Visi sociālie darbinieki ir ieguvuši 2.
līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
Paveiktā sociālā darba kopsavilkums Tukuma novada teritorijā atspoguļots 2.2.1.attēlā:

2.2.1.attēls. Tukuma novada sociālā darba rādītāji 2012.gadā
Pārskata gadā pieaudzis pieņemto klientu skaits par 3%, kā arī pieaudzis iedzīvotāju
pieņemto iesniegumu skaits, samazinājies aizpildīto deklarāciju skaits par 26% un apsekošanas
skaits dzīves vietā.
Statistika par vajadzību izvērtējumu pēc sociālās palīdzības ir atainota 2.1. nodaļā Sociālā
palīdzība un citi atbalsta pasākumi.
Apkopoti 2012.gada rezultāti par izvērtējumu par Tukuma novada iedzīvotāju vajadzību
izvērtējumu pēc sociālajiem pakalpojumiem, kā arī sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas
organizētajiem un nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem.
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Sociālā rehabilitācijas pakalpojumi
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā,
politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, bērniem un pieaugušām personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām
un bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums.
Pārskata periodā ir saņemti iesniegumi no 44 personām, kuras lūgušas nodrošināt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu:
19 personas ar funkcionāliem traucējumiem,
9 politiski represētas personas,
16 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas.
Pārskata periodā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas atkarīgi no
psihoaktīvām vielām ir nodrošināts viens bērns. Pakalpojums nodrošināts sociālās rehabilitācijas
centrā „ Saulrīti”.
Sociālā rehabilitācija sniegta no prettiesiskām darbībām cietušiem 32 bērniem. 10 bērniem
sociālās rehabilitācijas pakalpojums tika nodrošināts dzīvesvietā. Savukārt sociālās rehabilitācijas
pakalpojums institūcijā tika nodrošināts 22 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu asociācijā „Dzīvesprieks” saņēmušas 2 personas.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu misijā „Pakāpieni” saņēmusi 2 personas.
Ilgstošā sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojums
2012.gadā vajadzība pēc ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
izvērtēta 35 personām, 14 personām, kuras veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj
dzīvot patstāvīgi, pakalpojums nodrošināts pansionātā „Rauda” un 21 personai PSIA „Irlavas
Sarkanā Krusta slimnīcā”,. Pārskata periodā pakalpojumu pansionātā „Rauda” saņēmušas 67
personas un PSIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā” 24 personas.
Psihologa pakalpojumi
Psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem no
plkst.8.00 – 18.00. Pakalpojumu nodrošina divi psihologi.
2012.gadā sniegtas 233 personām psihologa konsultācijas. Sniegtais konsultāciju
kopsavilkums attēlots 2.2.2.attēlā.

2.2.2.attēls Tukuma novada sociālā dienesta psihologu
sniegtās konsultācijas 2012.gadā
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Psihologa konsultācijas saņēmuši 86 bērni 2.2.3.attēlā attēlots bērnu sadalījums pa
vecumposmiem:

2.2.3.attēls Tukuma novada sociālā dienesta psihologu sniegtās
konsultācijas bērniem sadalījums pa vecumposmiem 2012.gadā
Izvērtējot psihologu sniegto konsultāciju skaitu bērniem, varam konstatēt, ka 48% no
psihologa sniegtajām konsultācijām bērniem ir saņēmuši pusaudži, vecumposmā no 11 gadiem līdz
15 gadiem. 38% konsultācijas sniegtas sākumskolas bērniem un 21% pirmskolas vecuma bērniem.

2.2.4.attēls Tukuma novada sociālā dienesta psihologu
sniegtās konsultācijas sadalījums pa mērķgrupām 2012.gadā
Izanalizējot psihologu sniegtās konsultācijas pa mērķgrupām konstatējām, ka 32% sniegtās
konsultācijas ir saistītas ar bērnu uzvedības problēmām, veicot vecāku izglītošanu. 26% gadījumu
nodrošināts emocionāls atbalsts, 15% gadījumos sniegts atbalsts krīzes situācijā ģimenē. 8%
gadījumu sniegts vecākiem atbalsts bērna emocionālā audzināšanā, 7% veikta psiholoģiskā izpēte,
6% gadījumu izvērtētas attiecību specifika ar vecākiem, 5% gadījumu veikta atbilstības izvērtēšana
adopcijai.
Kopienas centrā „Rīti” sniegtas grupu psihologa konsultācijas kopienas centra klientiem.
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Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm
2012.gadā organizētas mērķu grupas un veikts grupu darbs ar personām, personu grupām un
ģimenēm gan pilsētā, gan pagastu teritorijās, lai veicinātu ģimeņu ar bērniem, personu, personu
grupu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, sociālo integrāciju sabiedrībā.
Noorganizētas 7 ilgstošo bezdarbnieku sociālās atbalsta grupas ar mērķi veicināt personas
pilnveidi apgūstot zināšanas un prasmes, rosinot vērtību sistēmas izvērtēšanai un attīstībai, jaunu
uzvedības modeļu apgūšanai tā radot priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi, veidojot
motivāciju atrast darbu. atbalsta grupas. Lai sasniegto izvirzīto mērķi izstrādāta programma ar
uzdevumiem13 nodarbībām. Ilgstošo bezdarbnieku sociālās atbalsta grupas apmeklēja 33 personas.
Lai veicinātu ģimeņu ar bērniem grupu sociālo atbalstu un sociālo prasmju apguvi organizēta
vecāku apmācības programma „Bērna emocionālā audzināšana” ar mērķi palīdzēt vecākiem, lai viņi
spētu izaudzināt emocionāli veselus un spējīgus bērnus. Pārskata periodā noorganizēta viena grupa.
Apmācības programmu uzsāka 10 personas, diemžēl pilnu apmācības programmu apguva 3
personas. Tiek piedāvāta arī individuāla apmācības programmas apguve. Pārskata periodā
individuāli apmācītas 2 personas.
2013.gadā plānots veidot nepilngadīgo likumpārkāpēju, skolu kavētāju un ģimeņu ar bērniem
atbalsta grupas.
Neattaisnotie kavējumi izglītības iestādes
Veikts sociālais darbs ar bērniem un viņu ģimenēm, kuri neattaisnoti neapmeklē izglītības
iestādes. Kopsavilkums par bērniem, kuri neattaisnoti kavē izglītības iestādes Tukuma novada
teritorijā atspoguļots 2.2.5.attēlā:

2.2.5. attēls. Bērnu skaits, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādes.
Jurista pakalpojumi
Pārskata periodā jurista pakalpojuma saņemšanai nosūtītas 86 personas, pakalpojumu
saņēmušas 55 personas Šo pakalpojumu nodrošina viens jurists. Konsultācijas sniegtas sekojošos
jautājumos:
šķiršanas jautājumos;
uzturlīdzekļu piedziņas jautājumos;
paternitātes noteikšanas jautājumos;
paternitātes apstrīdēšanas jautājumos;
aizgādības un aprūpes tiesību atjaunošanas jautājumos.
Sagatavoti 43 prasības pieteikumi tiesai.
21

Ārpusģimenes aprūpe
Bērniem, kuru vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības, tiek nodrošināts
ārpusģimenes aprūpes pakalpojums. 2012.gadā audžuģimenēs ievietoti 6 bērni, 30 bērni pārskata
gada laikā saņēmuši aprūpi audžuģimenē, tai skaitā, pie kontaktpersonu aprūpi saņēmuši 5 bērni.
No audžuģimenēm adoptēti 3 bērni, 2 bērni ievietoti Irlavas bērnu namā- patversmē, pilngadību
sasniedzis 1 bērns, atgriezts ģimenē 1 bērns.
Pārskata periodā par pašvaldības līdzekļiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 15 bērni biedrībā „Centrs Elizabete” un 8 bērni SOS bērnu
ciematā Valmierā, 1 bērns bērni SOS bērnu ciematā Īslīcē, 45 bērni Irlavas bērnu namā- patversmē.
Grafiski statistika atainota 2.2.6. attēlā:

2.2.6. attēls. Ārpusģimenes pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits 2012.gadā institūcijās
un audžuģimenēs
Sociālā palīdzība un atbalsts sniegts 9 bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās un
pilngadības sasniegšanas. Pieņemti 128 lēmumi par ikmēneša pabalsta piešķiršanu pilngadību
sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Pieņemti 15 lēmumi par
ikmēneša pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas īrei pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem. Pieņemti 9 lēmumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušam bārenim. Pieņemti 9 lēmumi par vienreizēja
pabalsta piešķiršanu sadzīves priekšmetu iegādei pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem. Jauniešu sociālajos dzīvokļos patstāvīgo dzīvi pēc ārpusģimenes
aprūpes uzsākuši 2 jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās un pilngadības sasniegšanas.
Pasākumi riska ģimeņu integrācijai sabiedrībā
Lai veicinātu riska ģimeņu integrāciju sabiedrībā, mazinātu sociālās atstumtības riskus,
pārskata periodā organizēti sekojoši pasākumi:
25.05.2012. Ekskursija pa Talsu novadu riska un trūcīgo ģimenēm ar bērniem.
20.10.2012. „Garā pupa”, ekskursija pa Rīgu, apmeklēja 25 bērni no riska ģimenēm.
25.10.2012. Cirka izrādi apmeklēja 200 riska un trūcīgo ģimeņu bērni;
20.12.2012. Ziemassvētku pasākums 326 riska un trūcīgi ģimeņu bērniem.
Piesaistīti ziedotāji Ziemassvētku pasākumu atbalstam.
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Starpinstitucionālā sadarbība Tukuma novadā
2011.gada 24.novembrī Ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.Nr.15 5.§) ir izveidota
Tukuma novada Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija un apstiprināts komisijas nolikums.
Pirmā sēde notikusi 2012.gada 17.janvārī. Pārskata periodā notikušas 33 Tukuma novada Domes
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdes. Sēdes notiek reizi nedēļā - otrdienās. Komisijas darbā
piedalās Tukuma novada Bāriņtiesas, Tukuma novada Izglītības pārvaldes, Tukuma slimnīcas,
Valsts probācijas, Valsts policijas, Tukuma novada Pašvaldības policijas un Tukuma novada
izglītības iestāžu pārstāvji.
Sēdēs izskatīti problēmu jautājumi; par bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes
neattaisnotu iemeslu dēļ; par bērnu uzvedību izglītības iestādēs; par bērnu pamatvajadzību
nodrošināšanu; par vardarbību pret bērniem.
Izskatītas pirmreizēji iekārtotas 42 nepilngadīgo profilakses lietas un apspriestas uzvedības
sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas. Regulāri atkārtoti izskatītas nepilngadīgo
profilakses lietas.
Darbinieku profesionālā pilnveide
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, mazinātu profesionālās izdegšanas riskus,
uzturētu augstu profesionalitāti, darbinieki tiek nodrošināti ar profesionālo pilnveidi un konsultatīvo
atbalstu (supervīzijām). Zemāk 22 darbinieku profesionālās pilnveides atspoguļojums pārskata
periodā:
- Seminārs „Smilšu spēļu bilžu valoda”;
- Praktisks seminārs „Esi pats savas dzīves saimnieks”1. un 2. daļa;
- Seminārs „Sociālā darbinieka darba metodes un profesionālie uzdevumi”;
- Seminārs „Saulainas vecumdienas”;
- Mācību programma „Bērnu emocionālā attīstība”;
- Konference „Prevencija- veids kā pasargāt bērnus no noziedzības”;
- Praktisks interaktīvs seminārs „Īpaši sarežģīti gadījumi darbā ar augsta riska ģimenēm
ar bērniem”;
- Seminārs „Bērnu konfliktoloģija”;
- Konference „Jauniešu sagatavošana pastāvīgai dzīvei un atbalsts pēc ārpusģimenes
aprūpes”;
- Mācību kurss „Sociālo darbinieku apmācības par riska izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi”;
- Konference „Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi”;
- Prezentācija „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izstrāde”;
- Seminārs „Darbs ar ģimenēm, kurās ir atkarības problēmas”’
- Seminārs „Īpaši sarežģīti gadījumi darbā ar augsta riska ģimenēm ar bērniem”;
- Seminārs „Mākslas terapija un dusmas”
- Seminārs „Sociālais darbs ar klientiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem”;
- Seminārs „Vardarbība ģimenē. Tās atpazīšana un palīdzības iespējas”;
- Seminārs „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS) izmantošana
pašvaldībā”;
- Kursi „Pašpaļāvība profesionālās un psiholoģiskās labsajūtas veidošanā’;
- Seminārs „Terapeitiskās spēles pieeja darbā ar bērniem un ģimenēm”;
- Apmācības programma „Metodes darba grupu vadīšanā”;
- Konference „Sociālā darba efektivitāte: problēma un risinājumi”;
- Seminārs „Psihoemocionālās aprūpes īpatnības psihiski slimiem cilvēkiem”.
- Supervīziju cikls nodaļas sociālā darba speciālistiem un individuālās supervīzijas
psihologiem.
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2.3. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Budžeta izlietojums 2012.gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai skatīt 2.3.1.tabulā un
2.3.1., 2.3.2.attēlos.
2.3.1.tabula
Budžeta izlietojums 2012.gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Tukuma novadā
Izlietotie
līdzekļi
2010.gadā(
Ls)

Sociālie pakalpojumi

Izlietotie
līdzekļi
2011.gadā
(Ls)
225 716

Izlietotie
līdzekļi
2012.gadā
(Ls)

397635

439380

51 100
23793
33270
63 958
25 321
13 834
5878
117 813

53563
181195
35305
61290
22347
16458
27477
126666

60330
196833
45621
57921
22335
19391
36950
140084

55 864

67412

89366

46 197
9667

49140
18272

26327
63038

60 545

57528

48688

4875
22680
1766
28116
91
1726
1200
0
486
40

0
23185
33
25470
0
2030
1900
100
30
0

1330

920

Kopā:

344 634

Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi:

226 821

Aprūpe mājās
Irlavas bērnu nams/ patversme
Patversme
Invalīdu dienas centrs „Saime”
Bērnu dienas centrs „Saimīte”
Jauniešu sociālais centrs
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas pieaugušām personām
Pansionāts Rauda
Irlavas SK slimnīca
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas bērniem
Alsungas bērnu nams
Latvijas SOS
Rīga
Elizabete
Ludza
Citi sociālie pakalpojumi
Sociālā rehabilitācija „Dzīvesprieks”
Sociālā rehabilitācija „Pakāpieni”
Patversme
Krīzes centrs
Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no prettiesiskām
darbībām cietušiem bērniem
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579464

Pašvaldības nodrošināto un pirkto sociālo pakalpojumu budžeta izlietojuma attiecību
proporcijas procentos atainotas 2.3.1. attēlā.

140084; 24%
Pašvaldības nodrošinātie
sociālie pakalpojumi

439380; 76%

Pašvaldības pirktie
sociālie pakalpojumi

2.3.1.attēls. Budžeta izlietojums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Tukuma novadā 2012.gadā %
Savukārt budžeta izlietojums pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem
Tukuma novadā 2012.gadā atainots 2.3.2.attēlā.

2.3.2.attēls. Budžeta izlietojums pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu
finansējumam Tukuma novadā 2012.gadā %
Vislielākais finansējums pārskata periodā ir izlietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai Irlavas bērnu namā- patversmē – Ls 196833 jeb 45 %
no visiem pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem. Nākošais lielākais izlietotais finansējums ir
aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai – Ls 60330 jeb 14% un sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai Invalīdu dienas centrā „Saime”- Ls 57921 jeb 13 % no
visiem pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem.
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Sociālos pakalpojumus Tukuma novada pašvaldībā nodrošina Sociālo pakalpojumu nodaļa,
kuras galvenās funkcijas un pienākumi:
- nodrošināt sociālos pakalpojumus Tukuma novada iedzīvotājiem, invalīdiem, pensijas
vecuma personām, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar garīga rakstura
traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, bezpajumtniekiem un citām personu grupām, kurām tas
nepieciešams.
- noteikt katrai personai, kura pieprasījusi sociālo pakalpojumu, nepieciešamo pakalpojumu
apjomu un saturu.
Nodaļas darbu pārskata periodā organizē nodaļas vadītāja. Sociālo pakalpojumu nodaļas
funkciju īstenošanai nodaļas struktūru veido tās darbības virzieniem atbilstošas apakšvienības:
- Invalīdu dienas centrs „Saime”;
- Bērnu dienas centrs „Saimīte”;
- Tukuma novada patversme;
- Jauniešu sociālais centrs;
- Aprūpes mājās dienests;
- Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”.
Invalīdu dienas centrs „Saime”
Invalīdu dienas centrs ir pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” sociālo
pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kas sniedz sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošiem invalīdiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Centra
darbības mērķis ir radīt personām ar visa veida invaliditāti iespējas integrēties sabiedrības dzīvē,
paaugstināt pašnoteikšanās un pašaprūpes iespējas, trenēt arodiemaņas, lai aktivizējot savus iekšējos
resursus paaugstinātu dzīves kvalitāti un konkurēt spēju kopējā darba tirgū. Invalīdu dienas centrs
„Saime” atrodas Tidaholmas ielā 1. Centrā strādā 10 darbinieki, t.sk. 7 sociālā darba speciālisti.
Centrā ir pieejami sociālā darbinieka, fizioterapeita, sociālo rehabilitētāju, sociālo aprūpētāju,
aprūpētāja, psihologa pakalpojumi.
Kopējā Invalīdu dienas centra „Saime” 2012.gada budžeta izpilde Ls 57921
2012.gadā IDC „Saime” pakalpojumus saņēmuši 50 pastāvīgie klienti; papildus maksas
pakalpojumus saņēmušas (masāžas, fizioterapiju) 33 personas, kuras nav pastāvīgie IDC „Saime”
klienti.
2012.gadā krasi samazinājies to personu skaits, kas izmantojuši IDC „Saime” maksas
pakalpojumus (fizioterapija, masāža), kas liek domāt, ka personas ar invaliditāti vēl reāli neizjūt
ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī un nespēj atlicināt līdzekļus veselības uzturēšanai un
uzlabošanai pat par tik simboliskām samaksām, kādas ir noteiktas IDC „Saime”.
2012.gadā turpina pieaugt to klientu skaits, kuriem ir smagi fiziskās un garīgās attīstības
traucējumi un nepieciešama ikdienas sociālā aprūpe un uzraudzība un kuriem IDC „Saime” sniegtie
pakalpojumi ir alternatīva institucionālajai aprūpei.
Samazināto finanšu resursu apstākļos sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma
nodrošināšanā iesaistīti 4 darbinieki no Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības
programmām.
Turpināta sadarbība ar nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) sektoru, lai veicinātu
personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā- dalība NVO rīkotajos sporta, kultūras un izglītojošajos
pasākumos (sadarbībā ar Invalīdu biedrību, Sieviešu invalīdu biedrības Aspazija Tukuma nodaļu,
Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju); sadarbība personu ar īpašām vajadzībām nodrošināšanā
ar humānajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, apģērbu (Gotlandes Sarkanais Krusts, Latvijas
Sarkanā Krusta Tukuma komiteja).
Sadarbojoties ar biedrību „Fenikss SI”, viena persona ar invaliditāti iesaistīta subsidētajā
nodarbinātībā, nodrošinot deju terapijas nodarbības centra apmeklētājiem.
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Organizēti 3 ārpus centra pasākumi ar 66 - 142 dalībniekiem katrā pasākumā; ņemta dalība 6
sadarbības partneru rīkotajos pasākumos, organizēti 7 ikmēneša tematiskie pasākumi, 1 ekskursija.
Klientu darbu izstāde bija apskatāma Mākslas dienās Tukuma pilsētā- darbu skaita un
daudzveidības ziņā visplašākā no visām izstādēm.
Rīkota klientu darbu izstāde galerijā „Durvis”- labas atsauksmes par darbu kvalitāti.
Notikušas divas koncertturnejas ar dziesmām un teatralizētiem uzvedumiem – apmeklētas 4
sociālo pakalpojumu sniedzējas iestādes Tukuma novadā (katra 2 reizes gadā) un 3 blakus esošajos
novados (1 reizi gadā).
Nodrošināta darbinieku profesionālā pilnveide-2 apmācību semināri Tukumā, 5 grupu
supervīzijas sesijas. Pēc ilgāka pārtraukuma veikta darbinieku darba rādītāju izvērtēšana, kas
sekmējusi precīzāku 2013.gada plānu izstrādi attiecībā uz darbinieku pēcdiploma apmācību
tematiku, paaugstinājusies darbinieku vēlme papildināt zināšanas specializācijā. Pieredzes apmaiņas
ietvaros apmeklēti 2 dienas centri sadarbības pašvaldībās.
Izpildīti 2012.gadā plānotie rādītāji, izņemot maksas pakalpojumus. Paaugstināta sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāte ieviešot jaunas aktivitātes- deju terapija un
nūjošana.
IDC „Saime” LĪGO

Bērnu dienas centrs „Saimīte”
Bērnu dienas centrs „Saimīte” (turpmāk – BDC „Saimīte”) ir pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kas sniedz
sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Tukuma novadā dzīvojošiem bērniem –
invalīdiem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem no 3-16 gadiem un bērniem no
riska ģimenēm vecumā no 1,5-5 gadiem, kuri ģimenē nesaņem pietiekamu aprūpi. Bērnu dienas
centrs „Saimīte” atrodas Meža ielā 4-43, Tukumā. Bērnu dienas centrs „Saimīte” strādā 3 sociālie
aprūpētāji un sociālais rehabilitētājs, centra darbību pārrauga IDC „Saime” sociālais darbinieks.
BDC „Saimīte” 2012.gada budžeta izpilde Ls 22335
2012.gadā BDC „Saimīte” pakalpojumus saņēmuši 19 bērni, no tiem 3 bērni ar invaliditāti.
Organizēta Māmiņu dienas, Lieldienu un Ziemassvētku svinēšana bērniem kopā ar
vecākiem.
Nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar speciālām vajadzībām un
riska ģimeņu bērniem iepriekšējā kvalitatīvajā līmenī.
Nodrošināta darbinieku profesionālā pilnveide- 1apmācību seminārs, 3 grupu supervīzijas,
pēc ilgāka pārtraukuma veikta darbinieku darba rādītāju izvērtēšana.
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2012.gadā paplašināts sniegto pakalpojumu loks uzsākot sociālās rehabilitācijas darbu ar
riska ģimenēm. Nodrošināta atbalsta grupas darbība ģimenēm un 2 augsta riska ģimenēm
nodrošināta sociālā rehabilitācija dzīves vietā.
2012.gada nogalē uzsākta BDC „Saimīte” reorganizācija par Dienas centru „Saimīte”, kurš
pildīs ģimenes rehabilitācijas centra funkcijas, saglabājot līdzšinējos pakalpojumus bērniem,
bērniem ar invaliditāti un papildus nodrošinot sociālas rehabilitācijas iespējas ģimenēm un atbalsta
grupas līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem.
Tukuma novada patversme
Tukuma novada patversme (turpmāk – Patversme) ir pašvaldības aģentūras „Tukuma
novada sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura pašvaldībā nodrošina
īslaicīgu naktsmītni, siltu uzturu, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas
personām bez noteiktas dzīvesvietas. Tiek nodrošināta iespēja pārnakšņot trijās vīriešu un vienā
sieviešu istabā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst. 18.00 līdz 8.00, no 1.aprīļa līdz 30.septembrim
no plkst. 20.00 līdz 7.00. Tiek nodrošināta klientu uzņemšana telpās visu diennakti, ja gaisa
temperatūra ārā ir zemāka par -100C. Patversmes telpās darbojas HIV profilakses punkts. Punkta
uzdevums – nodrošināt sekundāro profilakses darbu narkotiku lietotājiem, veicot ielu darbu, izplatot
izglītojošo informāciju narkotiku lietotāju vidū, motivējot lietotājus uzsākt ārstēšanos no atkarībām.
Kā arī organizēt HIV primāro profilaksi pašvaldībā. Tukuma patversme atrodas Dārza ielā 11/13,
Tukumā. Patversmē pakalpojumu nodrošina 1 sociālais darbinieks darbam ar bezpajumtniekiem, 3
dežuranti- kurinātāji un terminētā līguma pamata strādā ielu darbinieks.
Patversmes 2012.gada budžeta izpilde Ls 45621
2012.gadā Patversmes pakalpojumus izmantojuši 59 bezpajumtnieki un 1 krīzes situācijā
nonākusi ģimene.
Palielināts gultu skaits patversmē līdz 32 gultām. Ar 01.07.2012. Patversme nodrošina
pakalpojumu vīriešiem un sievietēm, ģimenēm ar bērniem patversmes pakalpojumi tiek sniegti
Slampes un Džūkstes kopienas centrā „Rīti”.
Vērojama stabila tendence palielināties pieprasījumam pēc Patversmes pakalpojumiem.
Satrauc fakts, ka tie ir gados arvien jaunāki cilvēki ar atkarību problēmām un izteikti destruktīvu
uzvedību, līdz ar to nepieciešami papildus cilvēkresursi, lai nodrošinātu Patversmē elementāru
kārtību un drošību.
Vērojama tendence, ka radinieki pamet novārtā savus tuviniekus, kuri ir pensijas vecumā vai
ar invaliditāti un kuriem nepieciešama aprūpe un uzraudzība. 2012.gadā fiksēti 5 klienti, kuriem
Patversme nodrošinājusi sociālo aprūpi un uzraudzību, organizējusi ārstēšanos stacionārā, risina
jautājumus par ievietošanu ilgstošas aprūpes iestādēs.
Patversmes sociālais darbinieks nodrošinājis intervences produktu paku izdali Tukuma
pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem 731 pakas janvāra un februāra mēnešos.
14 patversmes klientiem veikta C hepatīta eksprestestēšana.
Sadarbībā ar prettuberkulozes kabinetu veikta 59 patversmes klientu izmeklēšana uz
tuberkulozi- fluorogrāfija un pulmonologa apskate.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju, papildināta humānā apģērba
rezerve bezpajumtniekiem.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju un IDC „Saime” (invalīdi veic
brīvprātīgo darbu zupas izdalē) tiek nodrošināta Zupas virtuves darbība 3 reizes nedēļā, 2012.gadā
izsniegtas 7100 porcijas zupas. Piesaistīti 3 darbinieki no Nodarbinātības Valsts aģentūras
nodarbinātības programmām patversmes saimniecisko darbu veikšanai.
Celta darbinieku profesionālā kapacitāte- 1apmācību seminārs, 3 grupu supervīzijas.
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Patversmes ēkai nomainīts jumts.

Šļirču apmaiņas punkta darbība
Ielu darbinieks uz nepilnu slodzi (76 stundas mēnesī) veicis šļirču apmaiņu, prezervatīvu
izdali, informācijas izplatīšanu par šļirču apmaiņas punkta sniegtajiem pakalpojumiem intravenozo
lietotāju vidū.
2012.gada sakārtota intravenozo lietotāju uzskaite. Uzskaitē ir 16 lietotāji.
Piedāvāts uzskaitē esošajiem narkotiku lietotājiem bezmaksas testēšana uz C hepatītu,
atsaucība-0.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju un biedrību „Fenikss SI” organizēti
izglītojošie HIV primārās profilakses pasākumi Džūkstes skolā- 42 skolēniem, kopienas centrā
„Rīti” 14 skolēniem un 28 5.klases skolēniem E.Birznieka- Upīša skolā.
Aprūpes mājās dienests
Aprūpes mājās dienests ir pašvaldības aģentūras ”Tukuma novada sociālais dienests” sociālo
pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina aprūpi mājās pensijas vecuma cilvēkiem un
invalīdiem. Aprūpes mājās pakalpojumu Tukuma novadā nodrošina 1 sociālais darbinieks darbam
ar veciem cilvēkiem, 1 sociālais aprūpētājs, 17 aprūpētāji, 1 šoferis - aprūpētājs, 1 medicīnas māsa.
Aprūpes mājās dienests atrodas Dārza ielā 11/13, Tukumā.
Aprūpes mājās dienesta 2012.gada budžeta izpilde Ls 60330
2012.gadā aprūpes mājās pakalpojumu saņēmuši 142 Tukuma pilsētas un novada
iedzīvotāji:
1.līmeņa aprūpi - 18 personas
2.līmeņa aprūpi – 39 personas
3.līmeņa aprūpi - 22 personas
4.līmeņa aprūpi – 8 personas
5.līmeņa aprūpi - 3 personas
6.līmeņa aprūpi – 5 personas
0.līmeņa aprūpi – 7 ģimenes/ 47 personas
Katram aprūpes klientam izstrādāts individuālais aprūpes plāns, kurš tiks koriģēts vismaz
reizi gadā.
17 personām nodrošināta aprūpes mājās pabalsta izmaksa (1-3 aprūpes līmenis) - 2012.gada
pirmajā pusgadā Ls 3220 apmērā. Ar 02.07.2012. pārtraukta aprūpes pabalsta izmaksa, piedāvājot
mobilās aprūpes brigādes (turpmāk MAB) pakalpojumu.
MAB darbību uzsākusi ar 02.07.2012. MAB apkalpo 12 Tukuma novada viensētās
dzīvojošus pensionārus un invalīdus, sniedzot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
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pakalpojumus klientu dzīves vietā. Katram klientam izstrādāts individuālais sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas plāns. Sociālā rehabilitācija dzīves vietā tiek nodrošināta 4 invalīdiem ar
garīgās attīstības traucējumiem.
MAB nodrošina arī 0.aprūpes līmeni - augsta sociālā riska ģimeņu uzraudzību un
rehabilitāciju dzīves vietā Tukuma novada lauku teritorijā- pārskata periodā tā tiek nodrošināta 7
ģimenēm/ 47 personām.
MAB nodrošina arī 4 pensionāru periodisku uzraudzību, kuri dzīvo Tukuma novada
viensētās.
MAB nodrošina arī aprūpes dienesta klientu transportu uz/no ārstniecības iestādi un iespēju
robežās sociālajam darbiniekam darbā ar veciem cilvēkiem transportu apsekošanām.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju organizēta 1 sirds veselības diena
sociālajā mājā Aviācijas ielā 3 - cukura līmeņa noteikšana asinīs, holesterīna līmeņa noteikšana
asinīs, svara un auguma mērīšana, asinsspiediena mērīšana, informācija par veselīgu, sabalansētu
uzturu u.c.
Aprūpes istabās Celtnieku ielā 3 un Aviācijas ielā 3 medicīnas māsa nodrošina primārās
veselība aprūpes pakalpojumus un konsultācijas divas reizes nedēļā.
Uzsāktas sociālā darbinieka ikmēneša pieņemšanas sociālajās mājās Celtnieku ielā 3 un
Aviācijas ielā 3.
Nodrošināta darbinieku profesionālā pilnveide- 2 apmācību semināri aprūpētājiem, 4 grupu
supervīzijas aprūpētājiem kopā ar sociālo darbinieku, sociālajam darbiniekam nodrošināti 3
profesionālās pilnveides semināru apmeklējumi.
Mobilās aprūpes brigāde

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” (turpmāk – Kopienas centrs) izveidots
kā Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu
nodaļas struktūrvienība. Sociālā pakalpojuma mērķis ir veicināt sociālā atstumtības riskam pakļauto
personu iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt viņu pašnoteikšanās un pašaprūpes
iespējas, mazināt sociālās atstumtības riskus un sekas pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.
Kopienas centra pakalpojumus nodrošina 1 sociālais darbinieks, 1 sociālais pedagogs, 1 sociālais
rehabilitētājs, 0.5 slodzes fizioterapeits un 3 dežuranti. Kopienas centrs atrodas adresē „Rīti”
Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads.
Kopienas centra 2012.gada budžeta izpilde Ls 36950.
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Kopienas centrs nodrošina:
- dienas aprūpes centra pakalpojumus dažādām personu grupām ar funkcionāliem
traucējumiem (pensionāriem un invalīdiem), nodrošinot personu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju maksimāli tuvu dzīvesvietai; 2012.gadā dienas aprūpes centra pakalpojumus saņēmuši
53 Slampes un Džūkstes pagastu pensionāri un invalīdi;
- bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Slampes un Džūkstes pagasta
bērniem un jauniešiem; 2012.gadā pakalpojumu izmantojuši 169 - Slampes un Džūkstes pagastā
dzīvojoši bērni un jaunieši;
- patversmes pakalpojumus ģimenēm krīzes situācijā ar 02.07.2012. 2012.gada 6 mēnešos šo
pakalpojumu izmantojušas 4 ģimenes t.sk. 22 personas. Uz Tukuma novada patversmes slēgšanas
laiku 02.07.2012.- 01.09.2012. 5 pilngadīgas personas
Kopienas centrā ir pieejamas arī higiēnas istabas (duša, veļas mašīna) - iespēja iedzīvotājam
nomazgāties, izmazgāt veļu.
Iedzīvotāji var saņemt speciālistu konsultācijas pēc pieraksta noteiktos laikos. 2012.gadā
nodrošinātas sociālā darbinieka, psihologa, ārsta, fizioterapeita individuālās konsultācijas,
psihologa atbalsta- izglītojošo grupu darbs senioriem, fizioterapeita grupu nodarbības senioriem,
senioriem datoriemaņu apmācība grupās, nūjošanas nodarbības grupās senioriem un invalīdiem.
Sadarbojoties ar biedrību „Fenikss SI” un Nodarbinātības valsts aģentūru senioriem
nodrošinātas deju terapijas nodarbības 21 senioram ( 2 grupās); bērniem un jauniešiem nodrošināts
brīvprātīgā skolotāja palīga atbalsts aktivitāšu organizēšanai.
Organizēti Lieldienu, Miķeļdienu, Jāņu un ziemassvētku pasākumi.
2 reizes centrā organizēti friziera pakalpojumi pensionāriem un invalīdiem.
Podologs (ārstniecības speciālists pēdu aprūpē) konsultējis 28 centra klientus par viņu pēdu
aprūpes problēmām.19 klienti izmantojuši podologa pakalpojumus pēdu aprūpē.
3 atbalsta grupās senioriem un invalīdiem ir psihologa nodrošināts 10 nodarbību izglītojoši
atbalstošs cikls, katrā grupā pa 9- 11 dalībniekiem.
Senioriem organizētas 3 vienas dienas ekskursijas, katrā ekskursijā 28-32 dalībnieki.
Organizēts Bērnu aizsardzības dienas pasākums kopā ar Jauniešu sociālā centra
dalībniekiem.
Bērniem un jauniešiem nodrošinātas keramikas nodarbības (Jauniešu sociālā centra projekta
ietvaros).
Slampes pagasta bērniem organizēta nedēļas vasaras akadēmija- 12 dalībnieki.
Pabeigta centra pieguļošās teritorijas apzaļumošanas 1.kārta- apzaļumots centra
iekšpagalms, daļēji nostiprināts iekšpagalmu ieskaujošais mūris.
Nodrošināta darbinieku profesionālā pilnveide- 2apmācību semināri Tukumā, 5 grupu
supervīzijas, sociālais pedagogs apmeklējis semināru kursu par darbu ar jauniešiem ar uzvedības
traucējumiem, sociālais darbinieks apmeklējis profesionālās pilnveides semināru par darbu ar
konfliktējošiem klientiem.
IDC „Saime” un Kopienas centra „Rīti” veselības dienas pasākumā
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Kopienas centra Lieldienas

Jauniešu sociālais centrs
Jauniešu sociālais dienas centrs ir pašvaldības aģentūras ”Tukuma novada sociālais
dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina sociālo rehabilitāciju
bērniem un jauniešiem. Darbinieki kopā ar jauniešiem piedalās dažādās aktivitātēs brīvā laika
pavadīšanai. Sniedz konsultācijas bērniem un viņu vecākiem. Strādā ar ģimenēm, kuru bērniem
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu ir iekārtota profilakses lieta un izstrādāta sociālās
palīdzības un korekcijas programma. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un brīvā laika
organizāciju Jauniešu sociālā centrā nodrošina 0.2 slodzes sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm
ar bērniem un 1 sociālais pedagogs. Jauniešu sociālais centrs atrodas adresē Tidaholmas ielā 1,
Tukumā. Ikdienā jauniešu centru apmeklē 16- 40 bērnu. Kopumā 2012.gadā jauniešu sociālo centru
apmeklējuši 155 bērni un jaunieši.
Jauniešu sociālā centra 2012.gada budžeta izpilde Ls 19391.
2012.gadā uzlabojusies pakalpojuma kvalitāte, orientējoties uz mērķauditorijas sociālo
iemaņu apgūšanu un treniņu, pašresursu aktivizāciju.
2012.gadā krasi pieaudzis centra apmeklētāju skaits, pieaugusi bērnu un jauniešu
pašaktivitāte, iniciatīva, kas liecina par kvalitatīvu sociāli pedagoģisko darbu centrā (skatīt 2.3.3.
attēlu).
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Okt.

Nov.

Dec.

2012.gadā sadarbībā ar biedrību „Fenikss SI” un Nodarbinātības valsts aģentūru izdevies
aktivitāšu organizēšanā iesaistīt brīvprātīgos jauniešus, kas devis iespēju daudzveidot nodarbību
klāstu bērniem un jauniešiem.
Sadarbībā ar biedrību „Fenikss SI” realizēta vasaras socializācijas nometne 30 sociālā riska
grupas bērniem vecumā no 6-13 gadiem „Ferma 2012”.
Savukārt no 9. jūlija līdz 13. jūlijam Latvijas Sarkanā Krusta telpās notika dienas aktivitātes,
kurās bērni un jaunieši varēja sportiski un radoši izpausties. Aktivitātēs iesaistījās 15 bērni un
jaunieši.
Organizēts Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums kopā ar kopienas centra „Rīti”
bērniem un jauniešiem- 26 dalībnieki.
Organizēti Valentīndienas, Mātes dienas, Lieldienu, Lāčplēša dienas, Latvijas dzimšanas
dienas un Ziemassvētku pasākumi.
30 bērni un jaunieši piedalījušies DNB Nord maratonā 20.maijā. Pirms dalības maratonā bērni un
jaunieši gatavojās dodoties iknedēļas treniņu skrējienos pa pilsētas veloceliņiem, uz Melnezeru, gar jūru.

15.oktobrī Jauniešu sociālā centra jaunieši un pedagogi apmeklēja O-kartes skatuves
koncertu Rīgā. Piedalījās 15 bērni un jaunieši.
Ar ziedotāju -SIA „Ceļu emulsija” un Valsts akciju sabiedrības "KURZEMES CEĻI"
filiāles „ TUKUMA 17.CEĻU RAJONS” atbalstu, turpinās bērnu un invalīdu kopējā atpūtas
laukuma labiekārtošana Aģentūrai pieguļošajā teritorijā Tidaholmas 1 – izveidots zālājs, iestādīti
košumkrūmi, iežogota teritorija.
Jaunieši gatavo iesniegšanai projektu par rekreācijas zonas labiekārtošanu, aktīvi
līdzdarbojās talkā, lai labiekārtotu teritoriju.
Ir piesaistīti ziedotāju līdzekļi pasākumu organizēšanai.
Jauniešu sociālā centra ziemas aktivitātes
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Atpūtas zonas labiekārtošanas talka

2.4. PROJEKTI
2012.gadā Aģentūra sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts turpina
organizēt Eiropas Komisijas finansēto pārtikas paku izdali novada iedzīvotājiem visās novada
teritoriālajās vienībās. Projekts tiek realizēts no 2010.gada.
2012 .gadā realizēti Nodarbinātības Valsts aģentūras projekti:
- Aģentūrā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai 2012.gadā
izveidotas un atbalstītas septiņas darbavietas – palīgstrādnieki Aģentūrā t.sk. Patversmē, IDC
„Saime”, Kopienas centrā.
- Aktīvais nodarbinātības pasākums ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā "Pasākumi
noteiktām personu grupām" – bezdarbnieka ar invaliditāti darba vietas izveide un nodarbināšana.
Projekts pabeigts 31.03.2012. Projekta darbības termiņš 01.04.2010. - 31.03.2012.
2012.gadā turpināta dalību Latvijas Pašvaldību savienības un AS „Latvenergo” korporatīvās
sociālās atbildības kampaņās, atbalstot sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas, izdalot
dāvinājumu- elektrības norēķinu kartes par 500 kWh noteiktām mērķgrupām. Pamatojoties uz
noslēgto līgumu Nr.010000/11-769 ar Latvijas Pašvaldību savienību un AS „Latvenergo” par
dāvanu karšu „Elektrības norēķinu kartes 53,70 LVL_500kw’’ projektu realizāciju 2012.gadā
saņemtas 683 kartes par summu Ls 36677 apmērā un izsniegtas 241 karte daudzbērnu ģimenēm,
aizbildņu ģimenēm, audžuģimenēm, ģimenēm, kurās aug bērns invalīds, trūcīgām ģimenēm par
summu Ls 12942 apmērā. Uz 01.01.2013. atlikums elektrības kartēm 442 gab par summu Ls 23735.
Pārskata gadā realizēts sadarbības projektu ar VA ‘’Latvijas infektoloģijas centrs’’ un
‘’Slimību profilakses un kontroles centrs’’ par ‘’HIV profilakses punkta darbību Tukumā 2012.gadā
saņemti bezmaksas medikamenti par kopējo summu Ls 75.
Pamatojoties uz 23.01.2012. noslēgto projektu partnerības līgumu Nr.TNSD/4-46.3/12/9 ar
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolu par Eiropas Sociālā fonda projekta ‘’Jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības riku dzīves prasmju attīstīšanai un integrācijai
izglītībā Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolu un sabiedrībā’’ tiek realizēts projekts
Nr.2011/0049/1DP/1.2.2.4.2/11APIA/144. Visus ar projekta pasākumu īstenošanu finansiālos
izdevumus sedz Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola.
Iesaistīšanās ES projektā „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības
risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un
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sabiedrībā” (Vienošanās Nr. 2011/0049/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/144) dod iespējas paplašināt
bērnu un jauniešu ikdienas aktivitātes un nostiprināt centra materiāli tehnisko bāzi piesaistot ES
finansējumu.
Projekta ietvaros Jauniešu sociālā centra jauniešiem no 18.līdz 22. jūnijam zemnieku
saimniecībā „Geidas” norisinājās nometne ”Ferma 2012-2” ar dažādām aktivitātēm. Nometnes
mērķis bija iepazīstināt un informēt par dzīvi ārpus pilsētas, laukos, parādot jauniešiem citu dzīves
veidu. Notika informatīvi pasākumi sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu, Aģentūru un Jelgavas
pilsētas jaunsargiem. Nometnē piedalījās 40 bērni un jaunieši.
Septembra mēnesī Jauniešu sociālā centra esošajām aktivitātēm klāt ir nākušas vēl :
„Vizuālās un lietišķās mākslas pamati” – nodarbības vienu reizi nedēļā;
„Lietišķā etiķete” - nodarbības divas reizes nedēļā.
„Karjeras izvēle” - nodarbības vienu reizi nedēļā;
„Skatuves darbības pamati” - nodarbības divas reizes nedēļā. Rezultāts – iestudēts un
uzvests Ziemassvētku priekšnesums ar nosaukumu „Nepaceļamā mugursoma”, Ziemassvētku izrādi
ir skatījuši gan jauniešu un bērnu vecāki, gan Aģentūras darbinieki.
„Vizuālās un lietišķās mākslas pamati” nodarbība Jauniešu sociālajā centrā

3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
2012.gadā pilnveidota Aģentūras mājas lapa www.tnsd.lv
Mājas lapā tiek apkopota informācija par aktualitātēm, pieejamo sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem, darbinieku kontakti, Aģentūras uzdevumiem un funkcijām, Aģentūras
attīstības stratēģijām, ikgadējiem darbības plāniem un gada darbības pārskatiem.
2012.gadā ir atjaunināti un Aģentūras telpās, arī mājas lapā ir pieejami bukleti par
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Pārskata periodā regulāras publicitātes ir pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tukuma
laiks”, kā arī sniegtas intervijas laikrakstiem „Neatkarīgās Tukuma ziņas”, „Tukuma ziņotājs” par
aktualitātēm sociālā aizsardzības jomā Tukuma novada pašvaldībā.
15.02. Aģentūra piedalījusies ikgadējā „Ēnu dienas” pasākumā. Aģentūrā „ēnoja” četri
jaunieši - sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm ar bērniem, sociālajam darbiniekam darbam
ar veciem cilvēkiem, sociālajam aprūpētājam IDC „Saime”.
2012.gadā turpinās sešu pašvaldības sociālo dienestu pieredzes apmaiņas semināri sociālās
aizsardzības nodrošināšanas jautājumu risināšanai pašvaldībās:
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09.03. seminārs Kandavas novada pašvaldībā. Tēmas „Darbs ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem. Sociālās politikas jautājumi pašvaldībā. Rehabilitācijas pakalpojumi
pašvaldībā.”
27.04. seminārs Kuldīgas novada pašvaldībā. Tēmas - Sociālo pakalpojumu novērtēšana
kvalitātes projektā. Aprūpe mājās. Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums. Jaunie
Ministru Kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi, darba prasmju atjaunošanas
pasākumu organizācija- pieredze, problēmas.
10.10. seminārs Talsu novada pašvaldībā. Tēmas - Ikgadējā darbinieku vērtēšana. Sociālā
palīdzība (saistošie noteikumi, MK noteikumu piemērošana, darbs ar SOPAs sistēmu. Sociālie
pakalpojumi – aprūpe mājās, transporta pakalpojums u.c. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem
(sociālās korekcijas plāni, darbs ar skolu kavētājiem.
09.09. Aģentūras darbinieki ir piedalījušies ikgadējā sešu pašvaldību pieredzes apmaiņas
pasākumā „Lai mirdz mūsu Tēvu zeme kā actiņa gredzenā” Dobelē.
26.09. Aģentūras darbinieki ir piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā Saldus novadā
iepazīstot kopienas sociālo darbu Saldus novada pašvaldībā – apmeklēti pieci daudzfunkcionāli
dienas centri.
02.11. ar trīs gadu darbības atskaiti par paveikto ir atzīmēts Aģentūras 3 gadu jubilejas
pasākums.
Katru gadu Ziemassvētkos ir organizēta:
- audžuģimenēs aprūpēto bērnu,
- ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijās ievietoto
bērnu un pilngadīgo personu sveikšana.
Decembrī savu atbalstu dažādu ziedoto materiālu formā IDC „Saime” snieguši Tukuma
2.pamatskolas 4.a klases bērni un klases audzinātāja. Atbalsts tiek organizēts jau ceturto gadu.
Ziemassvētkos pārskata gadā Aģentūra ir iesaistījusies dažādos labdarības projektos
sniedzot atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un citām mazaizsargātām personām un personu
grupām. Kā ziedotāji un labdarības projektu atbalstītāji 2012.gadā ir „Pūre Chocolate” SIA,
„Meliorceltnieks” SIA, „Mana aptieka” un „Centra aptieka” „Alante” SIA, "Lestenes maiznīca"
SIA, „Dekšņi” SIA , „Tukuma piens” A/S, SEB banka Tukuma filiālei, biedrībai „Kamenes nams”,
veikalu tīkls „SuperNeto”, Ivars Bļodnieks, „MAXIMA” SIA, „Ceļu emulsija-HL”SIA, „Skonto
Plan Ltd” SIA.
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4. 2013.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Pamatojoties uz Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju 2011.-2013.gadam un
gadskārtējo darbības plānu, Aģentūras filozofija, mērķi un uzdevumi 2013.gadā ir:
- Nodrošināt pieejamu profesionālu sociālo darbu Tukuma novada iedzīvotājiem.
Nodrošināt ikvienu iedzīvotāju, tai skaitā sociālās palīdzības saņēmēju ar profesionālu sociālo
problēmu izvērtējumu un sociālo darbu
- Pilnveidot grupu darbu ar personām, personu grupām, ģimenēm nodrošinot grupas:
ilgstošajiem bezdarbniekiem
ģimenēm ar bērniem ”Bērna emocionālā audzināšana”
ģimenēm ar bērniem sociālo prasmju apgūšanai, pilnveidošanai
senioriem
- Nodrošināt preventīvo darbu pašvaldībā, lai mazinātu konkrēto mērķgrupu sociālo
problēmu rašanos un attīstību
iesaistīties pašvaldības atbalsta programmas izstrādē par atbalstu Tukuma novada ģimenēm
ar bērniem;
rosināt un iesaistīties rīcības plāna izstrādē nodarbinātības veicināšanai pašvaldībā.
- Nodrošināt minimālās noteikumu prasības sociālās palīdzības sniegšanā Tukuma novada
iedzīvotājiem.
Sociālā palīdzība iedzīvotājiem tiek piešķirta individuāli izvērtējot situācijas.
Sociālā palīdzība ir tikai resurss kā sasniegt iejaukšanās mērķi un spēcinātu cilvēkā
pašresursus sociālās problēmas risināšanai.
- Reorganizēt bērnu dienas centra pakalpojumu, nodrošinot daudzfunkcionālu sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra ģimenēm ar bērniem pakalpojumu.
- Attīstīt kopienas centrus pašvaldības pagastu teritorijās.
- Nodrošināt līdzšinējos sociālos pakalpojumus Tukuma novadā pamatojoties uz
gadskārtējo darbības plānu un apstiprināto gadskārtējo budžetu.
- Turpināt sadarbību ar Latvijas Pašvaldības savienību un AS „Latvenergo” par dāvanu
karšu „Elektrības norēķinu kartes 53,70 LVL_500kw’’ projekta realizāciju.
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