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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – 

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 nodaļa; 

Sociālās palīdzības nodaļa; 

Sociālo pakalpojumu nodaļa. Sociālo pakalpojumu nodaļā ir šādas struktūrvienības: 

Tukuma patversme; 

Dienas aprūpes centrs „Saime”; 

Dienas centrs „Saimīte”; 

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”; 

Sociālo pakalpojumu centrs  „Mežrozītes”: 

Grupu dzīvoklis, adrese Meža iela 4-43, Tukums, Tukuma novads. 

Aģentūras pakļautībā ir Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” 

Aģentūras juridiskā adrese ir Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 28.oktobra Tukuma novada Domē pieņemto lēmumu “Par Tukuma 

novada domes pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” likvidāciju un Tukuma 

novada pašvaldības iestādes „Tukuma novada sociālais dienests” izveidošanu” (prot.Nr.25, 47.§), no 

31.12.2020. tiek likvidēta Tukuma novada domes pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais 

dienests” un no 2021.gada 1.janvāra tiek izveidota Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma 

novada sociālais dienests”, kura ir likvidētās aģentūras tiesību un saistību pārņēmēja. 

 

Aģentūras struktūra 31.12.2020. aplūkojama 1.1.attēlā. 
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SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA 

vadītājs (1) 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA 

vadītājs (1) 

Jurists (1) 

Vecākais grāmatvedis (1) 

Grāmatvedis (1) 

Apkopējs (1.5) 

Kancelejas pārzinis (1) 

 
Lietvedis (1) 

 

Datu ievades operators (0.5) 

 

 

DIREKTORS (1) 

dienas centrs „Saimīte” 

sociālais aprūpētājs (2), apkopējs (0.5) 

Tukuma patversme 

kurinātājs-dežurants (3), apkopējs (0.5), medmāsa (0.5) 

dienas aprūpes centrs „Saime” 

Grupu dzīvokļi (SPC „Mežrozītes, Meža iela 4-43) 

aprūpētājs (5), sociālais rehabilitētājs (1) 

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” 

Saimniecības vadītājs (1) 

Administrators (1) 

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

 atbildīgais par sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem (1) 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (5),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem- 

psihosociālais darbs (1),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādēs (1),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

Irlavas, Lestenes, Tumes un Degoles pagastos (1),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

Pūres, Jaunsātu, Zentenes un Sēmes pagastos (1),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

Slampes un Džūkstes pagastos (1) 

 

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par sociālo darbu ar pilngadīgām personām (1) 

sociālais  darbinieks (3),  

sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām (1),  

sociālais darbinieks Irlavas, Lestenes, Tumes un Degoles 

pagastos (1), 

sociālais darbinieks Pūres, Jaunsātu, Zentenes un Sēmes 

pagastos (1),  

sociālais darbinieks Slampes un Džūkstes pagastos (1) 

Sociālās palīdzības izvērtēšana un piešķiršana 

sociālais darbinieks(5), 

sociālais darbinieks Irlavas, Lestenes, Tumes un 

Degoles pagastos (1),  

sociālais darbinieks Pūres, Jaunsātu, Zentenes un 

Sēmes pagastos (1), 

sociālais darbinieks Slampes un Džūkstes pagastos (1) 

 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par dienas centru „Saimīte” (0.25) 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par dienas aprūpes centru „Saime” (0.75) 

Sociālais darbinieks darbam ar bezpajumtniekiem 

atbildīgais par Tukuma patversmi (1) 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par grupu dzīvokļiem (0.5) 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par kopienas centra „Rīti” patversmi un 

dienas centru (1) 

dežurants (3), fizioterapeits (0.5), sociālais rehabilitētājs 

(1), apkopējs (1) 

Automobīļa vadītājs (1) 

sociālais rehabilitētājs (2), sociālais aprūpētājs (5), 

fizioterapeits (1), aprūpētājs (1), apkopējs (0.5), 

sētnieks (0.5) 

ADMINISTRĀCIJA 

Personāla speciālists (1) 

 

Sētnieks (0.2) 

SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA 
vadītājs (1) 

Kopienas sociālais darbs Tukuma novada pagastu 

teritorijās 
Sēmes kopienas centrs „Mūsmājas” interešu pulciņa 

audzinātājs (0.5) 

Irlavas kopienas centrs “Dzintariņi” interešu pulciņa 

audzinātājs (0.5) 

Džūkstes kopienas centrs “Tev” interešu pulciņa 

audzinātājs (0.5) 
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Aģentūras darbs 2020.gadā tiek nodrošināts, pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu. 

Aģentūras filozofija, mērķi un uzdevumi 2020.gadā tika virzīti: 

Nodrošināt sociālā darbu ar mērķgrupām šķirti no sociālās palīdzības piešķiršanas – to 

veic 11 sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem, 8 sociālie darbinieki darbam ar 

pilngadīgām personām. Sociālās palīdzības piešķiršanu nodrošinās  8 sociālie darbinieki 

Pilnveidot grupu darbu ar personām, personu grupām, ģimenēm nodrošinot grupas visa 

novada teritorijā: 

• ilgstošajiem bezdarbniekiem; 

• „Bērna emocionālā audzināšana”; 

• vecākiem, kuri audzina pusaudzi „Ceļvedis audzinot pusaudzi”; 

• atkarīgām personām; 

• vecāku sociālo prasmju apguvē un pilnveidošanā; 

• līdzatkarīgām personām; 

• „Sargeņģelis” – bērnu vecākiem, kuri audzina bērnu līdz 2 gadu vecumam. 

Turpināt jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas īstenošanu 8 

jauniešiem 8 mēnešu periodā un uzsākt jaunu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas 

īstenošanu 12 jauniešiem 6 mēnešus. 

Nodrošināt preventīvo darbu pašvaldībā, lai mazinātu konkrēto mērķgrupu sociālo problēmu 

rašanos un attīstību, iesaistoties šādās starpnozaru aktivitātēs: 

• Bērnu tiesību aizsardzības komisijā; 

• Sabiedrības Labklājības veicināšanas komisijā; 

• Iesaistīšanās vienā starpnozaru sadarbības modeļu vadlīniju izstrādē un to pilotēšanā 

pašvaldībā (dalība projektā); 

• 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. 

2020. gadā iepriekšējo gadu kārtībā joprojām ir iespējams saņemt gan trūcīgas ģimenes 

(personas) statusu, Pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, Pabalstus ģimenēm ar 

bērniem – brīvpusdienas, pirmsskolas izglītības iestādē arī brokastis un launagu un skolas piederumu 

iegādei mācību gada sākumā,  kā arī pabalstus krīzes situācijā. 

Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu atbalstu. 

2020. gadā pašvaldība realizēja brīvprātīgās iniciatīvas iedzīvotāju atbalstam – iestājoties 

situācijai ir iespējams saņemt -  Pabalstu jaundzimuša bērna aprūpei - 2020.gadā par 25 euro lielāku 

nekā 2019. gadā, Dāvanu Zelta vai Dimanta kāzu jubilāriem, dāvanu apaļajā dzīves jubilejās (no 75 

gadu dzīves jubilejas), dāvanu bērnam uzsākot skolas gaitas 1.klasē, ikgadēju finansiālu atbalstu 

aizgādņiem aizgādņa pienākumu pildīšanā par katru aizgādībā esošu personu, bērna, kuram noteikta 

invaliditāte, aprūpei, atbalstu ģimenēm, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni un kuras 

vēlas atgriezties no dzīvesvietas citas valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies 

Tukuma novadu, pabalstu daļēju izdevumu segšanai ortodontijas pakalpojumam bērnam.  

Atbalsta programmas Tukuma novada ģimenēm ar bērniem ietvaros joprojām notiek 

Alternatīvo pakalpojumu attīstība (audžuģimenes kustības attīstība, kontaktpersonas pakalpojuma 

pilnveidošana, aizbildņu ģimenes stiprināšana) – gan izglītojošie pasākumi, gan psiholoģiskais 

atbalsts, gan finansiāls atbalsts bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpē (audžuģimenēm – no 280 

eiro mēnesī, aizbildņiem 55 eiro mēnesī un līdz 1.50 euro pusdienu izmaksu segšanai izglītības 

iestādēs). Turpinās izmaksāt arī pabalstu par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par katru aprūpē 

nodoto bērnu 25 euro mēnesī). 

Nodrošinātas kopienas centru aktivitātes pašvaldības pagastu teritorijās – Slampē, Irlavā, 

Sēmē ,Džūkstē, no 2020. gada arī Lestenē. Kā arī apzināt jau esošās kopienas aktivitātes un nodrošināt 
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tās esošo resursu ietvaros Zentenes pagastā, Pūres, pagastā, Jaunsātu pagastā, Tumes  un Degoles 

pagastā  

Nodrošināt līdzšinējos sociālos pakalpojumus Tukuma novadā pamatojoties uz gadskārtējo 

darbības plānu un apstiprināto gadskārtējo budžetu.  

2020.gadā plānots turpināt dalību ES struktūrfondu projektā „Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, projektā “PROTI un DARI, 

izmēģinājumprojektā, kura mērķis bija aprobēt jaunu modeli sabiedrībā balstītu sociālo (SBS) 

pakalpojumu finansēšanā pilngadīgām personām. Metodikas aprobācijai  sociālajam darbam ar 

ģimenēm ar bērniem un metodikas aprobācijai  sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām 

personām. Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja plāno turpināt pārstāvēt Tukuma novada pašvaldību 

Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos, saskaņā ar 2014.gada 22.oktobra Kultūras 

ministrijas rīkojumu Nr. 5.1.-1-264 „Par Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos 

izveidi”, efektīvai romu integrācijas politikas īstenošanai. 2020.gadā turpinās projekta 4.kārta -

„Projekts „Latvijas romu platforma IV”. 

Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi” pakalpojumu tuvina ģimeniskai videi bērniem. Izveidotas 

ģimenes grupas, kurās uzturas vienas ģimenes locekļi, radot atbilstošu vidi dzīves prasmju un iemaņu 

apgūšanai, lai veiksmīgāk uzsāktu pastāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas.  Bērnu un jauniešu 

centrs “Sapņi” par prioritāti uzstādot bērniem ģimeniskas vides izveidošanu un bērna veselību un 

pilnvērtīgu attīstību atbilstoši katra spējām. Bērnu un jauniešu centram “Sapņi”  2020.gadā plānots 

turpināt sadarbību ar Tukuma novadu un citām pašvaldībām, par bērnu ilgstošu sociālo aprūpi. 

Turpināt Bērnu un jauniešu centra “Sapņi” reorganizāciju līdz 2022.gada 31.decembrim, izveidojot 

alternatīvus, ģimeniskai videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus, primāri nodrošinot pakalpojuma 

sniegšanu Tukuma novada pašvaldības bērniem.  

No 2018.gada līdz 2022.gada 31.decembrim plānots attīstīt sabiedrībā balstītus pakalpojumus 

- Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem Bērnu un jauniešu centra “Sapņi” 

telpās, dienas aprūpes centrā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem adresē “Rīti”, 

Slampē, Slampes pagastā Tukuma novadā, grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar vidēja smaguma 

garīga rakstura traucējumiem Celtnieku ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, Grupu mājas pakalpojumu 

personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem adresē “Rīti”, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma 

novadā. Infrastruktūras izveidi sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Raudas ielā 8, Tukumā, 

Tukuma novadā. Pakalpojumus plānots attīstīt izmantojot ERAF finansējumu. 

Plānotie līdzekļi 2020.gadā gada sākumā ir 3 520 254 euro, plānotie izdevumi (konsolidētie) 

ar grozījumiem 2020.gadā ir 3 267 881 euro, kas ir 92, 83 % pret finanšu plānu.  

2020.gadā Aģentūra darbojas šādos pamatvirzienos:  

 

I. Pakalpojumi iedzīvotājiem  

Sociālā palīdzība 

1. Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo 

palīdzību. 

2. Nodrošināt pašvaldības brīvās iniciatīvas atbalstu (pašvaldības pabalstus) atbilstoši 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  

3. Nodrošināt klienta vajadzību, resursu un risku izvērtējumu, noteikt klienta funkcionēšanas 

traucējumus, identificēt sociālo problēmu pazīmes, informēt attiecīgos speciālistus par 

nepieciešamību uzsākt sociālo darbu ar klientu. 

Sociālais darbs 

1. 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 risināšanā. 

2. Nodrošināt  personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

3. Starpnozaru sadarbības modeļu veidošana un pilnveidošana. 

4. Eiropas sociālā fonda projektu realizēšana: 
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4.1. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide pilngadīgām personām. 

4.2. Metodikas sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem. 

4.3.Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. 

4.4. “Proti un Dari!” 

 

Sociālie pakalpojumi  

Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus: 

1. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums dienas aprūpes 

centrā „Saime”. 

2. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums dienas centrā 

„Saimīte”. 

3. Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā „Rīti”: 

3.1. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums; 

3.2. Patversmes pakalpojums. 

4. Patversmes pakalpojums Tukuma patversmē. 

5. Grupu dzīvokļa pakalpojums: 

5.1. Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes”; 

5.2. Meža ielā 4-43, Tukumā, Tukuma novadā. 

6. ESF projektu realizācija: 

7.1. Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi. 

 

II. Darba procesa organizācija, vides pieejamība un sociālā darba speciālistu profesionalitāte 

1. Sociālā dienesta un sociālo pakalpojumu sniedzēju vides pieejamības nodrošināšana. 

2. Sociālā darba speciālistu profesionalitātes nodrošināšana. 

 

2. FINANŠU RESURSI, PERSONĀLS UN AĢENTŪRAS DARBĪBAS REZULTĀTI  

 

Aģentūras 2020.gada budžets sagatavots ievērojot LR likumus „Par valsts budžetu 2020. 

gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, Tukuma 

novada Domes 2015.gada 14.septembra noteikumus Nr.13 „Tukuma novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites kārtība” ar mērķi - nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju 

vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, sadarbībā ar citām institūcijām, 

biedrībām un nodibinājumiem, nevalstiskajām organizācijām un reliģiskajām konfesijām sekmēt 

labvēlīgas sociālās vides veidošanu Tukuma novada pašvaldības teritorijā.  

Finanšu pārvaldību Aģentūrā nodrošina vecākais grāmatvedis, grāmatvedis-ekonomists un 

datu ievades operators. Uz projektu realizācijas laiku – grāmatvedis. 

Budžets tiek konsolidēts ar pakļautībā esošo iestādi Bērnu un jauniešu centru “SAPŅI”.  

2020.gada sākumā izdevumiem plānotie finanšu līdzekļi ir 3 520 254  euro. Uz 2020.gada 

beigām plānotie finanšu līdzekļi ir  3 267 881 euro. 

Aģentūras 2020.gada ieņēmumi ir 92,76 % (3 234 531 euro) pret 2020.gada finanšu 

ieņēmumu plānu 3 486 903 euro.  
 

Shematiski Aģentūras 2020. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde attēlota 

2.1. attēlā: 
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2.1. attēls Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” 

2020. gada ieņēmumi (euro; %) 

 

Konsolidētais finanšu izlietojums 2020.gadā salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem atspoguļots 

2.2., 2.3., 2.4. attēlos: 

 

Maksas 
pakalpojumi un 

citi pašu 
ieņēmumi;
13846; 1%

Dažādi 
nenodokļu 
ieņēmumi; 
9431; 0%

Valsts budžeta 
transferti; 

158217; 7%

Pašvaldības 
saņemtie 
transferti; 

2108847; 92%
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2.2.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojums sociālajai aizsardzībai Tukuma novadā (euro) 

 
 

2.3.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījums sociālajai aizsardzībai tikai pašvaldības 

finansējums 2020.gadam Tukuma novadā (euro; %) 

 

 
 

2.4.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojuma sadalījums sociālajai aizsardzībai tikai pašvaldības 

finansējums Tukuma novadā 2018.-2020.gadā (euro) 

 

Nodrošinātie 
sociālie 

pakalpojumi, 
631 590 , 23%

Pirktie sociālie 
pakalpojumi, 
684 759 , 24%

Sociālā darbs 
un sociālās 
palīdzības 

administrēšana, 
427 223 , 15%

Sociālā 
dienesta 

uzturēšanas 
izdevumi, 

335 787 , 12%

Sociālā 
palīdzība, 

354 399 , 13%

Citi atbalsta 
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357 778 , 13%
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Personāla lietvedību, personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi Aģentūrā 

nodrošina personāla speciālists. 2020.gadā Aģentūrā bija nodarbināti 80 darbinieki. No Aģentūrā 

nodarbinātajiem darbiniekiem šobrīd pamata izglītība ir 4 darbiniekiem, vidējā vispārējā izglītība ir 

10 darbiniekiem, vidējā profesionālā izglītība 5  darbiniekiem, pirmā līmeņa augstākā izglītība 15 

darbiniekiem, savukārt, otrā līmeņa augstākā izglītība ir 46 darbiniekiem. No visiem pašreiz 

nodarbinātajiem darbiniekiem maģistra grādu ir ieguvuši 6 darbinieki. Darbinieku izglītības izmaiņas 

ir skaidrojamas ar struktūrvienību noteikto uzdevumu izpildi, darba apjoma un darbinieku 

mainīgumu. Dati par darbinieku izglītību no 2018. gada līdz 2020. gadam apkopoti 2.5.attēlā:  

  

 
2.5. attēls Darbinieku izglītība no 2018.-2020.gadam 

2.6.attēlā ir uzskatāmi parādītas Aģentūras darbinieku izglītības līmeņa izmaiņas no 2018. 

līdz 2020.gadam. Kā redzams, 2020.gadā ir samazinājies otrā līmeņa augstākās izglītības sociālajā 

labklājības sfērā darbinieku skaits, kas skaidrojams ar Aģentūrā 2020.gadā veiktajām strukturālajām 

un funkcionālajām izmaiņām, kā arī darbinieku atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumos. Kopējais 

maģistra grādu ieguvušo darbinieku skaits nav mainījies.  

 

2018 2019 2020

Maģistrs 8 6 6

2.līmeņa augstākā 44 40 46

1.līmeņa augstākā 15 15 15

Vidējā profesionālā 5 6 5

Vidējā vispārēja 13 8 10

Pamata 5 3 4

5 3 4

13
8 10

5
6 5

15 15 15

44 40 46

8 6 6

Maģistrs

2.līmeņa augstākā

1.līmeņa augstākā

Vidējā profesionālā

Vidējā vispārēja

Pamata
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2.6.attēls.Darbinieku izglītības sadalījums no 2018.-2020.gadam 

 

Lai arī Aģentūras darbinieku izglītības līmenis ir vērtējams kā augsts, darbinieki turpina savu 

profesionālo pilnveidi un 2020.gadā viens darbinieks turpina studē, lai iegūtu pirmā līmeņa augstāko 

izglītību sociālās labklājības sfērā, divi darbinieki turpina studijas, lai iegūtu otrā līmeņa augstāko 

izglītību sociālās labklājības sfērā. (2.7.attēls) 

 
2.7.attēls. Studijas no 2018.-2020.gadam 

 

2018 2019 2020

Maģistrs citā sfērā 3 2 1

Maģistrs sociālās labklājības sfērā 5 4 5

2.līmeņa augstākā citā sfērā 12 7 15

2.līmeņa augstākā sociālās
labklājības sfērā

32 33 31

1.līmeņa augstākā citā sfērā 2 1 2

1.līmeņa augstākā sociālās
labklājības sfērā

13 14 13

13 14 13
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2018 2019 2020

lai iegūtu maģistra grādu 0 1 0
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4 4 2

lai iegūtu 1.līmeņa augstāko
izglītību

2 1 1
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izglītību
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2020.gadā Aģentūras darbinieki savas profesionālās pilnveides paaugstināšanas ietvaros ir 

apmeklējuši dažādus kursus, seminārus, apmācību programmas, konferences, diskusijas un radošās 

darbnīcas, kopsavilkums atspoguļots 2.1. tabulā. 

2.1. tabula 

Aģentūras darbinieku profesionālā pilnveide un supervīzijas 2020. gadā 

Nosaukums Kas apmeklējis 

Sociālā palīdzības nodaļa:  

Seminārs “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. Starpinstitucionālā 

sadarbība un atbalsta iespējas”. 

1 sociālais darbinieks 

Supervīzijas 

3 klientu apkalpošanas 

speciālisti 

4 sociālie darbinieki 

Seminārs “Virtuālās sakarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas” 

1 sociālais darbinieks 

2 klientu apkalpošanas 

speciālisti 

Seminārs “Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 

personām” 

2 klientu apkalpošanas 

speciālisti 

Bērnu tiesību aizsardzības kursi, 40h 1 sociālais darbinieks 

Seminārs “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. Starpinstitucionālā 

sadarbība un atbalsta iespējas” 

1 klientu apkalpošanas 

speciālists 

Seminārs “Sociālie riski ģimenē” 
1 klientu apkalpošanas 

speciālists 

Sociālā darba nodaļa: 1 sociālais darbinieks 

Bērnu tiesību aizsardzība, 24 h  6 sociālie darbinieki 

Supervīzijas 
20 sociālie darbinieki 

4 interešu pulciņa audzinātāji 

Seminārs “Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas” 2 sociālie darbinieki 

Seminārs “par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju 

pilnveidi” 

2 sociālie darbinieki 

Seminārs “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” 9 sociālie darbinieki 

Seminārs “Vieglās valodas pielietošana darbā ar personām ar garīga 

rakstura traucējumiem” 

2 sociālie darbinieki 

Seminārs “Rīkojies!Izvērtē!Maini!Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā 

balstītās metodes” 

2 sociālie darbinieki 

Seminārs “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem” 

 

3 sociālie darbinieki 

Seminārs “Par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju 

pilnveidi” 

2 sociālie darbinieki 

Seminārs “Konfliktu risināšanas stratēģijas, kas strādā vienmēr” 1 sociālais darbinieks 

Seminārs “Kā palīdzēt sadarboties bērniem, kuri nesadarbojas” 1 sociālais darbinieks 

Seminārs “Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 

personām” 

 

1 sociālais darbinieks 

Seminārs “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. Starpinstitucionālā 

sadarbība un atbalsta iespējas” 

2 sociālie darbinieki 

Sistemātiskā pieeja psihosociālajā darbā 1 sociālais darbinieks 

Kurzemes reģionālais seminārs par vardarbībā cietušo bērnu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu 

1 sociālais darbinieks 

Interaktīvais seminārs par jauniešu dalību projektā "Dzīvesspēka pieeja 

jauniešu līdzdalības veicināšanai" 

2 sociālie darbinieki 

Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai 2 sociālie darbinieki 
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Nosaukums Kas apmeklējis 

Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai 1 sociālais darbinieks 

Life-Long Learning for Increasing Labour Participation and Inclisive Eork-

Life in the Baltic States against the Background of Other EU countries 

1 sociālais darbinieks 

Metodiskā sanāksme Rīgas plānošanas reģionā 1 sociālais darbinieks 

Seminārs par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem dzīvesvietā no 

vardarbības cietušiem bērniem 

1 sociālais darbinieks 

Paškontrole. Kāpēc tas ir tik sarežģīti? 1 sociālais darbinieks 

Vasaras skola 2020 1 sociālais darbinieks 

Sociālo pakalpojumu nodaļa:  

Bērnu tiesību aizsardzības kursi, 40h 
1 sociālais rehabilitētājs 

2 sociālie darbinieki 

Bērnu tiesību aizsardzības kursi, 24h 

1 sociālais darbinieks 

2 sociālie rehabilitētāji 

1 sociālais aprūpētājs 

 

Supervīzijas 

4 sociālie darbinieki 

3 sociālie rehabilitētāji 

5 sociālie aprūpētāji 

Seminārs “Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments” 1 medmāsa 

Seminārs “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” 
1 sociālais rehabilitētājs 

1 sociālais darbinieks 

Seminārs “Rīkojies!Izvērtē!Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās 

metodes” 

2 sociālie aprūpētāji 

Seminārs “Teātra tehnikas pielietojums un to pielietojums pedagoģijā, 

psiholoģiskajā, korekcijas un radošajā procesā” 

1 sociālais aprūpētājs 

Seminārs “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem” 

1 sociālais darbinieks 

Administrācija:  

Personāla dokumentu pārvaldība 1 personāla speciālists 

Par piedalīšanos XI ikgadējā starptautiskā konferencē 1 direktore 

Bērnu tiesību aizsardzības kursi, 24h 
1 direktore 

1 nodaļas vadītāja 

Metodiskā sanāksme Rīgas plānošanas reģionā 1 direktore 

Seminārs “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” 1 direktore 

Sociālo dienestu vadītāju Vasaras skola 2020 1 nodaļas vadītāja 

Metodiskā sanāksme Rīgas plānošanas reģionā 1 nodaļas vadītāja 

Sociālā dienesta un Valsts policija Tukuma iecirkņa pieredze darbā ar 

vardarbības ģimenē gadījumiem 

1 nodaļas vadītāja 

Supervīzijas 15 darbinieki 

Seminārs “par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju 

pilnveidi” 

1 nodaļas vadītāja 

Seminārs “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem “ 2 nodaļu vadītāji 

Par piedalīšanos grupas supervīzijā 1 nodaļas vadītāja 
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Dokumentu pārvaldību Aģentūrā nodrošina kancelejas pārzinis, lietvedis, administrators, 

datu ievades operators. Dokumentu apriti Aģentūrā atspoguļo saņemtie iedzīvotāju iesniegumi un 

izsniegtās izziņas, saņemtie un nosūtītie dokumenti, pieņemtie lēmumi par sociālo palīdzību, 

sociālajiem pakalpojumiem, kas atspoguļoti 2.2.tabulā:  

 

2.2.tabula  

Statistika par dokumentu apriti Aģentūrā 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā 

 

  
Izpilde 2017.gadā 

(gab.) 

Izpilde 

2018.gadā (gab.) 

Izpilde 

2019.gadā (gab.) 

Izpilde 

2020.gadā (gab.) 

Saņemtie dokumenti (sarakste-soc. darbs) 2142 2334 2579 2636 

Saņemtie iesniegumi 6261 6201 6051 6481 

Izsniegtās izziņas 1598 1660 1605 1268 

Trūcīgas (personas) ģimenes 878 771 768 551 

Maznodrošinātas (personas) ģimenes 698 853 821 661 

Izziņa 

par  ģimenes (personas) atbilstību ārkārtas 

vai krīzes situācijai  

un tiesībām saņemt  pārtikas  preces un 

pamata materiālo palīdzību 

21 36 14 

53 

Uzziņas 1 - 2 3 

Nosūtītie dokumenti 3771 3990 3880 4100. 

Aģentūras pieņemtie lēmumi  6080 5577 5568 5653 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

(GMI) nodrošināšanai 
208 196 172 148 

t.sk. (piešķirt) 208 196 171 147 

 t.sk.  (noraidīti) 0 0 1 1 

GMI līdzdarbības izvērtēšana 49 52 28 26 

t.sk. samazināt 10 12 8 4 

t.sk. neizmaksāt 32 40 20 21 

par pārskatīšanu 5 0 0 0 

t.sk. pārtraukt 2 0 0 1 

Dzīvokļa pabalsti 1321 1409 1294 1259 

t.sk. (piešķirt) 1316 1396 1265 1245 

t.sk.  (noraidīt) 5 13 29 14 

Pabalsts ģimenēm ar bērniem 299 255 273 192 

brīvpusdienas 190 175 188 123 

t.sk. piešķirt (brīvpusdienas) 181 175 186 122 

t.sk. nepiešķirt (brīvpusdienas) 0 0 1 1 

t.sk. anulēti (brīvpusdienas) 9 0 1  

Skolas piederumu iegādei 109 80 75 69 

t.sk. piešķirt (skolas piederumu iegādei) 108 80 75 67 

t.sk. nepiešķirt (skolas piederumu iegādei) 1 0 0 2 

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 

(pamatpabalsts) 

 5 10 
45 

t.sk. piešķirt    35 

t.sk. nepiešķirt    10 

Pabalsts veselības aprūpei 242 211 303 320 

t.sk. piešķirt 204 177 278 305 

t.sk. nepiešķirt 38 34 25 15 

Pabalsts jaundzimuša bērna aprūpei 325 317 359 306 
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Izpilde 2017.gadā 

(gab.) 

Izpilde 

2018.gadā (gab.) 

Izpilde 

2019.gadā (gab.) 

Izpilde 

2020.gadā (gab.) 

t.sk. piešķirt 323 314 358 304 

t.sk. nepiešķirt 2 3 1 2 

Apbedīšanas pabalsts 32 29 33 15 

Dāvana Zelta un Dimantu kāzu jubilāriem 13 17 11 14 

Pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem 137 148 123 105 

t.sk. piešķirt 132 145 115 100 

t.sk. nepiešķirt 5 3 8 5 

Ortodontijas pakalpojumi - 27 77 175 

t.sk. nepiešķirt    4 

Pašvaldības pab.-Psihologa konsultācijas 

topošajiem audžuģimenes vecākiem 
1 0 0 0 

Lēmumi par pabalstu pilngadību 

sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam  

162 137 100 87 

pabalsts ikmēneša izdevumiem 96 82 59 46 

vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un 

mīkstā inventāra iegādei 
17 18 15 12 

vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai 
14 17 13 9 

pabalstu ikmēneša īres izdevumu segšanai 5 - - 0 

dzīvokļa pabalsts 30 20 13 20 

Pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem 128 129 94 154 

brīvpusdienas 33 52 27 51 

ikmēneša pabalsts – uzturam 95 
77 67 102 

Par pabalstu individuālā atbalsta 

nodrošināšanai(aizbildnībā nodotam bērnam 

un aizbildnim) 

 

  1 

 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 
83 95 157 231 

t.sk. piešķirt 81 95 156 228 

t.sk. nepiešķirt 1 0 0 2 

t.sk. anulēti 1 0 1 1 

Pabalsts aizgādnim 22 26 29 26 

Par personas apbedīšanu (bezpiederīgo pers.) 18 16 22 18 

Pašvaldības pab.-Pabalsts bērna, kuram 

noteikta invaliditāte, aprūpei 
76 77 72 84 

Reemigrācijas pabalsts    1 

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai    10 

Par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam  898 800 790 598 

t.sk. piešķirt 878 779 766 551 

t.sk. nepiešķirt 20 21 24 47 

Par atbilstību maznodrošinātās ģimenes 

statusam 
710 873 845 733 

t.sk. piešķirt 698 855 813 661 

t.sk. nepiešķirt 12 18 32 72 

Par ienākumu izvērtēšanu samaksai par 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu 

54 53 1 
 

1 

t.sk. anulēts 0 1 0 0 

Aprūpe mājās-piešķiršana 154 152 209 81 



17 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

  
Izpilde 2017.gadā 

(gab.) 

Izpilde 

2018.gadā (gab.) 

Izpilde 

2019.gadā (gab.) 

Izpilde 

2020.gadā (gab.) 

t.sk. piešķirt 141 150 208 80 

t.sk. nepiešķirt 1 2 1 1 

t.sk. maksas pārskatīšana 12 0 0 0 

Aprūpes mājās pakalpojums Covid-19 

skartajām personām  

   
1 

Grupu dzīvokļa pakalpojums 1 3 6 3 

t.sk. piešķirt 1 3 5 3 

t.sk. nepiešķirt 0 0 1 0 

Rindai grupu dzīvokļa pakalpojumam    1 

Dienas centri 26 43 32 25 

pakalpojumiem – (DAC “Saime”) pieaugušo 

sociālais rehabilitācijas un sociālās aprūpes 

centrs (piešķirt) 

7 10 4 

7 

pakalpojumiem – (KC “Rīti”) pieaugušo 

sociālais rehabilitācijas un sociālās aprūpes 

centrs (piešķirt) 

2 9 8 

4 

pakalpojumiem – (DC “Saimīte”) bērnu 

sociālais rehabilitācijas un sociālās aprūpes 

centrs 

17 24 20 

14 

Par atbrīvošanu no maksas par sociālo 

pakalpojumu 
18 26 17 14 

Transporta pakalpojumam ar Covid-19 

sl.personai 
   1 

Par nepieciešamību piešķirt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu: 
89 118 73 39 

personām ar funkcionāliem traucējumiem 65 65 33 4 

t.sk. nepiešķirt 0 2 1 0 

t.sk. anulēti 0 1 0 0 

politiski represētām personām 7 14 19 3 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas vai avārijas rezultātā cietušām 

personām 

3 4 5 

2 

no psihoaktīvām vielām atkarīgai personai 

(nepilngadīgai) 

0 0 1 
1 

no psihoaktīvām vielām atkarīgai personai 

(pilngadīgai) 

1 2 2 
0 

sociālā rehabilitācija dzīvesvietā, nodrošinot 

asistentu 

5 7 13 
29 

Par patversmes pakalpojumu 204 243 162 149 

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu 
47 33 81 65 

(pašvaldības finansēts) 40 27 78 63 

t.sk. piešķirt 39 27 72 57 

t.sk. nepiešķirt 1 0 0 2 

t.sk. anulēts 0 0 6 4 

valsts finansēts- pilngadīgai personai 7 4 3 2 

valsts finansēts- nepilngadīgai personai 0 2 0 0 

Aprūpes pakalpojumiem(no 01.11.2020.)    12 

t.sk. nepiešķirt    1 

Rehabilitācijas pakalpojumiem(no 

01.11.2020.) 

 
  1 

Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 

samaksas piemērošanu 
39 30 30 33 
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Izpilde 2017.gadā 

(gab.) 

Izpilde 

2018.gadā (gab.) 

Izpilde 

2019.gadā (gab.) 

Izpilde 

2020.gadā (gab.) 

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

(Dzīvesprieks, Pakāpieni u.c.) (piešķirt) 
0 1 3 2 

Jaunieša soc.reh.un atbalsta progr. - - - 22 

Par asistenta pakalpojumu (piešķirt) 107 36 172 140 

t.sk. piešķirt 106 36 172 136 

t.sk. nepiešķirt 1 0 0 0 

Asistenta pakalpojuma apjoma izmaiņas 0 9 8 18 

Nosūtījumi, norīkojumi (uz iesnieguma 

pamata) 

246 212 194 
152 

Valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai bērniem, kuri 

cietuši no prettiesiskām darbībām 

30 40 45 

24 

Valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma piešķiršanu vardarbību veikušai 

pilngadīgai personai 

- 8 7 

10 

Valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma piešķiršanu no vardarbības 

cietušai pilngadīgai personai 

- 18 17 

15 

Psihologa konsultācijām 158 94 66 52 

Jurista konsultācijām 48 36 23 16 

Uz ģimeni vērsta preventīva programma 

“Sargeņģelis” 

 16 12 
0 

Smilšu spēles terapijai 10 16 24 20 

Klīniskā psihologa konsultācija - - - 14 

Montesori metodikas speciālista 

konsultācijām 

- - - 
1 

Norīkojumi (bez iesnieguma) 142 102 83 127 

Bērna emocionālās audzināšanas grupai 12 14 0 7 

Sociālā darbinieka darbam ar personām ar 

atkarības problēmām konsultāciju 

saņemšanai 

32 12 16 

18 

Grupai: Ceļvedis audzinot pusaudzi 32 14 12 0 

Psihosociālai konsultācijai 61 62 50 40 

Atbalsta grupa ģimenei ar bērniem 1 0 0 0 

Sociālā darbinieka konsultācijai (saņemot 

asistenta pakalpojumu) 

4 0 5 
0 

Apliecinājums Par sociālā 

darbinieka darbam ar personām ar atkarības 

problēmām konsultācijām 

- - - 

62 

Iesniegumu atsaukšanai 60 41 45 78 

Iesniegumi  rekomendācijas vēstulēm u.c. 11 7 6 0 

Iesniegumi-atteikšanās no pakalpojuma 21 22 31 17 

Anketas Personas ikdienas aktivitāšu un 

vides novērtēšanas anketa 151 107 102 
89 

Iesniegumi projektiem  24 85 80 63 

Projekts "PROTI un DARI!" 2 19 39 16 

Deinstitucionalicācijas projekts, t.sk.: 22 37 4 42 

Vecākiem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums 

0 3 1 
9 

Sociālā rehabilitācija bērniem 21 0 0 33 

sociālā rehabilitācija bērniem (deju un 

kustību terapija) 

0 7 0 
4 
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Izpilde 2017.gadā 

(gab.) 

Izpilde 

2018.gadā (gab.) 

Izpilde 

2019.gadā (gab.) 

Izpilde 

2020.gadā (gab.) 

sociālā rehabilitācija bērniem (fizioterapija; 

ergoterapija) 

0 1 0 
13 

sociālā rehabilitācija bērniem (DC 

“Saimīte”) 

0 15 0 
5 

sociālā rehabilitācija bērniem (smilšu spēles 

terapija) 

   
7 

sociālā rehabilitācija bērniem (reitterapija)    2 

sociālā rehabilitācija bērniem (nodarbības 

baseinā) 

   
2 

sociālā rehabilitācija bērniem 

(audiologopēda konsultācijas) 

   
1 

grupu dzīvokļa pakalpojums pieaugušajiem 1 1 1 0 

grupu dzīvokļa pakalpojums pieaugušajiem 

(aprūpes mājās pakalpojums) 

0 6 0 
0 

grupu dzīvokļa pakalpojums pieaugušajiem 

(DAC “Saime”) 

0 3 1 
0 

atteikšanās no pakalpojuma 0 1 1 0 

Individuālā budžeta izmēģinājuma projekts 

(FTR bērni) 

- 29 0 
- 

Individuālā budžeta izmēģinājuma projekts 

(GRT pilngadīgas personas) 

- - 37 
5 
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2.1. SOCIĀLAIS DARBS 

Pārskata periodā Sociālā darba nodaļa strādā specializācijās visā Tukuma novadā – sociālais 

darbs ar ģimenēm ar bērniem un sociālais darbs ar pilngadīgām personām.  

Sociālo darbu nodrošina sociālā darba nodaļa, kuras galvenās funkcijas un pienākumi ir: 

− 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, audžuģimenēm, 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 vadītājs. Nodaļā ir 20 sociālo darbinieku 

amati. Viens sociālais darbinieks ir nodarbināts uz projekta laiku. Deviņpadsmit sociālie darbinieki 

ir ieguvuši 2.līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. Viens 

darbinieks iegūst nepieciešamo izglītību. Kopienu centros strādā četri interešu pulciņu audzinātāji. 

Deviņas stundas mēnesī konsultācijas nodrošina narkologs.  

2.1.1. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem 

Sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem veic 11 sociālie darbinieki, t.sk. 1 vecākais sociālais 

darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, kurš sniedz metodisko atbalstu, 1 sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un bērniem, kurš veic padziļināto psihosociālo konsultēšanu, 1 sociālais 

darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, 1 sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un bērniem audžuģimenēs, aizbildņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem. 

Pārskata periodā izveidotas 58 ģimenes atbalsta klientu lietas. Aktīvas ir 230 klientu lietas. 

Kopējais personu skaits šajās ģimenēs ir  683 no kurām 435 ir bērni. Pārskata periodā slēgtas 98 

ģimenes atbalsta klientu lietas. 

Raksturīgākās sociālās problēmas ir bezdarbs (ilgstošs), trūkums, ilgstoši nepietiekami 

finanšu līdzekļi, ģimenes nestabilitāte un ģimenes locekļu saskarsmes problemātika, sociālo un bērnu 

aprūpes prasmju trūkums vecākiem, vardarbība (gan pret bērniem, gan starp ģimenes locekļiem), 

bērnu pamešana novārtā (aprūpes un uzraudzības trūkums), pusaudžu devianta uzvedība, 

delinkvence, vecāku un bērnu atkarības problēmas (alkohols, narkotiskās vielas, azartspēles) 

antisociāla uzvedība, problēmas bērna izglītības un veselības jomā, pastāvīgi stresori vecāka dzīvē. 

Iepriekš minētajām sociālajām problēmām pārklājoties un mijiedarbojoties vienai ar otru, 

veidojas multiproblēmas. Neatrisinātas sociālās problēmas rada jaunas un padziļina esošās. Lai 

palīdzētu šādai ģimenei atgriezties sabiedrības norisēs, to atveseļotu, nepieciešams mērķtiecīgs, 

organizēts ilgstošs process ar plašu pakalpojumu spektru, kas veicinātu sociālās pārmaiņas, risinātu 

cilvēku savstarpējo attiecību problēmas un dotu cilvēkiem iespējas un brīvību labklājības uzlabošanā. 

Respektējot Cilvēktiesību un sociālā taisnīguma principus, sociālais darbinieks regulāri novērtē 

klientu problēmas situāciju, palīdzības procesa efektivitāti, identificē problēmas saturu, nosaka 

sociālo faktoru ietekmi un sociālās situācijas attīstīšanu un, novērtējot klienta vajadzības, kopā ar 

klientu plāno nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

Sociālās problēmas Tukuma novadā tāpat kā visur pasaulē ietekmē Covid – 19 pandēmija. 

Attālinātais izglītības process, ierobežojumi dažādu institūciju darbībā, bērnu brīvā laika pavadīšanas 
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iespēju trūkums, vecāku kā izglītotāju un atbalsta sniedzēju prasmju trūkums ietekmē izglītības 

ieguves iespēju - bērni un jaunieši izkrīt no izglītības sistēmas un iespējams neatgriezīsies, bērniem 

un jauniešiem ir ierobežotas iespējas komunicēt un saturīgi pavadīt brīvo laiku, kas rada dažādus 

riskus psihoemocionāli, vielu, ierīču lietošana u.tt. Vardarbību, vecāku alkoholismu, aprūpes trūkumu 

nepamana vai pamanīs novēloti. Ģimenēs zūd regulēts dienas režīms, kas arī atsaucas uz bērnu fizisko 

un mentālo veselību. Ģimeņu dzīves kvalitāti ietekmē neziņa par rītdienu, daļa cilvēku ir zaudējuši 

darbu, daļai nepieciešams pārkvalificēties, samazinājušies ģimenes ienākumi, cilvēkiem rodas 

grūtības samaksāt rēķinus un ikdienas tēriņus, pieaug  spriedze ģimenes locekļu starpā, konflikti. 

Ārkārtas situācijas laikā no 13.03. – 09.06. darbojās Aģentūras izveidota krīzes komanda, kura 

veica augsta riska ģimeņu apsekošanu, sniedza konsultatīvu un cita veida atbalstu. Nepieciešamības 

gadījumā iesaistīja sociālā gadījuma vadītāju, bāriņtiesu vai policijas darbinieku situācijas risināšanā. 

Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm 

Pārskata periodā 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. 

2020.gadā turpinās darbs ar atbalsta grupām ģimenēm ar bērniem „Bērnu emocionālā 

audzināšana”. Noorganizēta 1 grupa no 26.08.2020. līdz 28.10.2020., kuru apmeklēja 10 vecāki. 

Atbalsta grupas mērķis – sniegt izpratni par bērna no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam attīstību un 

audzināšanas principiem, emocionālām un uzvedības grūtībām. 

Pārskata periodā tika nodrošināta uz ģimeni vērsta preventīva programma “Sargeņģelis” 

Irlavas pagastā. Programmas mērķis – izveidot atbalsta sistēmu jaunajām ģimenēm, kuras atrodas 

augsta sociālā riska situācijā un audzina mazuli, darbība fokusēta uz vardarbības pret bērnu prevences 

jomu, programma vērsta uz agrīnu iejaukšanos ģimenēs ar maziem bērniem. Pārskata periodā 2 

sociālie darbinieki programmas ietvaros vadīja 1 atbalsta grupu. Tika noorganizētas 2 nodarbības 

gada sākumā, kurās piedalījās 6 vecāki un 6 bērni.   

2020.gadā turpinājās 8 mēnešu Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas 

īstenošana Tukuma novadā, kuras mērķis ir sociālo prasmju attīstīšana un atstumtības risku 

mazināšana vidēja un augsta riska jauniešiem ar uzvedības problēmām, ar zemām sociālajām 

prasmēm un iemaņām, šauru sociālo kontaktu loku un atbalsta sistēmas trūkumu, ar atkarības 

problēmu pazīmēm. Šajā programmas posmā piedalījās 10 jaunieši. 2020.gada maija mēnesī tika 

uzsākta jauna 6 mēnešu Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programma, kur dalību minētajā 

programmā uzsāka 12 jaunieši un pabeidza 10 jaunieši.  

Sociālais darbs pirmsskolas izglītības iestādēs 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem sociālo darbu veic piecās pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs, vienu dienu nedēļā. Pēc saņemtās informācijas sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un bērniem nepieciešamības gadījumā, veic sociālās situācijas izpēti, sociālo 

problēmu identificēšanu, un nepieciešamības gadījumos uzsāk sociālo darbu ar ģimeni. Pārskata 

periodā veikts sociālais darbs ar 24 ģimenēm ģimenes atbalsta lietas ietvaros. 

Starpinstitucionālā sadarbība Tukuma novadā 

Bērnu tiesību aizsardzības jomā 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. Pārskata periodā notikušas 36 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. 
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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. 

Pārskata periodā pirmreizēji iekārtotas 18 nepilngadīgo profilakses lietas – 13 zēniem un 5 

meitenēm, apspriestas izstrādātās uzvedības sociālās korekcijas programmas. Pārskata periodā ir 45  

aktīvas nepilngadīgo profilakses lietas.  

Psihologa pakalpojumi  

Psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem. Psihologa 

pakalpojums tiek pirkts saskaņā ar noslēgto līgumu. Pārskata periodā psihologa konsultācijas 

saņēmušas 38 personas, tai skaitā 21 pilngadīga persona un 17 bērni. 

2020.gadā ārkārtas situācijas laikā Aģentūra nodrošināja iedzīvotājiem iespēju saņemt 

psiholoģisko atbalstu sazinoties pa tālruni ar psihologu. Minētais pakalpojums iedzīvotājiem bija bez 

maksas. 

 

PEP mammas pakalpojums 

 

Pirmās emocionālās palīdzības (PEP) pakalpojumu bērna vecākam pārskata periodā saņēma 

2 mammas. Pakalpojums tiek sniegts vecāka dzīvesvietā un ietver  no 1 - 1,5 ilgu pakalpojuma 

sniedzēja konsultāciju vienā pakalpojuma sniegšanas reizē. Pakalpojums tiek sniegts pēc 

nepieciešamības 1-2 reizes nedēļā. 

Psihosociālā konsultēšana  

Psihosociālās konsultācijas nodrošina viens sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un 

bērniem. Psihosociālo konsultāciju pamatnostādne ir savstarpējās attieksmes un attiecības, sistēmu, 

personu mijiedarbības procesi ar mērķi uzlabot sociālos un psiholoģiskos aspektus, sniegt emocionālu 

atbalstu konkrētās situācijās uzsverot katra indivīda resursus un izceļot pozitīvās personības šķautnes. 

“Būt šeit un tagad “ akcentēšana un trenēšana, pašpietiekamības atpazīšana  un attīstīšana. Klients 

tiek virzīts uz to, lai pats spētu pārskatīt savas vērtības un pats pieņemtu lēmumus, tiek mācīta prasme 

nepazaudēt sevī bērnu, ar savām cerībām un sapņiem, panākt, lai cilvēks apzinās SEVI, SAVAS 

emocijas, domā un rīkojas PATS!  

Pārskata periodā psihosociālās konsultācijas saņēmušas 56 personas, tajā skaitā 40 sievietes, 

4 vīrieši un 12 bērni. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem izvērtē Tukuma novada iedzīvotāju 

vajadzību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dažādām mērķgrupām. 

Sniegta valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem 19 

bērniem un 11 pilngadīgām personām. 

Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām dzīvesvietā saņēma 7 cietušas 

personas, institūcijā – 4 personas, kā arī 7 personas saņēma valsts apmaksātu rehabilitāciju 

vardarbīgas uzvedības mazināšanai. 

11 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, sociālās rehabilitācijas pakalpojums tika 

nodrošināts dzīvesvietā. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tika nodrošināts 8 

bērniem – Zantes ģimenes atbalsta centrā 5 bērniem, Dobeles sociālo pakalpojumu centrā 1 bērnam 

un krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2 bērniem. 

Pārskata periodā tika noslēgts līgums ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, kas 

nodrošināja sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ģimenes/personas asistenta pakalpojuma formā, ar 

to saprotot atbalstu un apmācību sociālo prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai apgūšanā, 
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mājsaimniecības vadīšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā. Pārskata periodā pakalpojums sniegts 40 

ģimenēm vai jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanās. 
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Speciālistu konsultācijas sociālā darba ietvaros 

2020.gadā sociālā darba ietvaros 25 bērniem nodrošināta smilšu spēles terapija. Klīniskā 

psihologa izpēte veikta 4 pieaugušajiem un 6 bērniem. 

Preventīvais darbs pašvaldībā, lai mazinātu ģimeņu ar bērniem sociālo problēmu rašanos un 

attīstību 

 Aģentūra kopā ar Tukuma novada bāriņtiesu, Tukuma novada Izglītības pārvaldi, Tukuma 

novada Domes speciālistiem iesaistījusies pašvaldības atbalsta programmas izstrādē un pilnveidē par 

atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem. 2020.gada februārī Tukuma novada Domē ir 

apstiprināta Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem 2020.gadam. 

Ārpusģimenes aprūpe 

Bērniem, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, tiek nodrošināts 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojums. 2020.gadā audžuģimenēs ievietoti 4 bērni. Pārskata gada laikā 

pavisam 29 bērni saņēmuši aprūpi 14 audžuģimenēs.  

Pārskata periodā par pašvaldības līdzekļiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 1 bērns Valmieras SOS bērnu ciematā, 1 bērns SOS ciemata 

jauniešu mājā Jelgavā, Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi” 10 bērni. Valsts sociālās aprūpes centrā 

“Rīga” dažādās filiālēs – 5 bērni.  

Lai veicinātu bērnu atgriešanos ģimenē, pēc ārpusģimenes aprūpes mēnesī Aģentūras 

sociālie darbinieki tikušies ar Latvijas SOS bērnu ciemata darbiniekiem Jelgavā. 
Pārskata periodā izveidotas 2 ārpusģimenes aprūpes klienta lietas, aktīvas 15 ārpusģimenes 

aprūpes klientu lietas, no kurām pārskata periodā slēgtas 2 ārpusģimenes aprūpes lietas, 2 bērni 

sasnieguši pilngadību. 

Pārskata periodā ir 13 aktīvas audžuģimeņu lietas. 

Sociālā palīdzība un atbalsts sniegts 9 bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās un 

pilngadības sasniegšanas. Pieņemti 5 lēmumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sadzīves 

priekšmetu iegādei pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un 

11 personas saņēma vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušam 

bārenim. 27 personas saņem ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem. Pieņemti 8 lēmumi par ikmēneša pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas 

īrei pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.  

Pārskata periodā izveidotas 9 bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu lietas, aktīvas ir 

67 bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu lietas.  

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu apciemojums Ziemassvētku 

laikā. Aģentūras sociālie darbinieki decembra mēnesī viesojās Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” 

filiālēs “Pļavnieki”, “Teika”, “Rīga” un Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi” un Rīgas pašvaldības bērnu 

un jauniešu centrā. Apciemoti arī bērni, kuri saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audžuģimenēs un SOS bērnu ciemata jauniešu mājā Jelgavā.  

2.1.2. Sociālais darbs ar pilngadīgām personām 

Sociālo darbu ar pilngadīgām personām veic 9 darbinieki, no kuriem 1 ir Slampes un Džūkstes 

pagastu teritorijā, 1 ir Sēmes, Zentenes, Pūres un Jaunsātu pagastos, 1 darbinieks ir Irlavas, Lestenes, 

Tumes un Degoles pagastos un 2 Tukuma pilsētā; 1 sociālais darbinieks, kurš nodrošina metodisko 

vadību, 1 sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām visā Tukuma novadā, 1 sociālais 

darbinieks darbam ar senioriem Tukuma pilsētā, 1 sociālais darbinieks darbam ar asistenta 

pakalpojumu.  
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Raksturīgākās sociālās problēmas ir bezdarbs (ilgstošs), trūkums, ilgstoši nepietiekami 

finanšu līdzekļi, mājokļa trūkums, ģimenes locekļu saskarsmes problemātika, sociālo prasmju 

trūkums, vardarbības pieredze, atkarības problēmas (alkohola, vielu, azartspēļu), nepieciešamās 

veselības aprūpe nenodrošināšana, zemas prasības pret sevi un savu dzīvi, funkcionalitātes 

traucējumu dēļ grūtības nodrošināt pamatvajadzības, sociālā izolētība.  Problēmas ir ilgstošas, dziļas, 

tiek vēlu atklātas.  

Senioru vecumā – sociālās problēmas ir funkcionālo spēju samazināšanās, kas apdraud 

pamatvajadzību nodrošināšanu. 

Grupu darbs ar pilngadīgām personām 

Pārskata periodā organizēta mērķa grupa un veikts grupu darbs ar pilngadīgām personām ar 

personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2020.gadā organizētas atbalsta grupas pilngadīgām 

personām Sēmes pagasta kopienas centrā “Mūsmājas” un Irlavas pagasta kopienas centrā 

“Dzintariņi”. Pārskata periodā notika 8 nodarbības katrā pagastā, kuras apmeklēja vidēji 6-7 

dalībnieki. 

Atkarības speciālista pakalpojumi 

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām sniedz konsultācijas 

Tukuma novada iedzīvotājiem. Pārskata periodā par 2020.gadu pakalpojumu saņēma 51 persona. 

Sniegtas 226 konsultācijas gan pilngadīgām, gan nepilngadīgām un līdzatkarīgam  personām. Sociālā 

darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas saņēmuši Tukuma pilsētas un 

Sēmes, Slampes, Tumes, Džūkstes, Pūres, Degoles, Irlavas pagastu iedzīvotāji. 

Konsultācijas tiek sniegtas arī līdzatkarīgām personām, notikušas 6 konsultācijas 3 

līdzatkarīgām personām Tukuma pilsētā. 

Pārskata periodā atkarību speciālistam bija laba sadarbība ar SIA “Tukuma slimnīca” 

narkologiem dr.A.Ručevski, dr.R.Poseli, kā arī dr. K.Kurzemnieku, pie kuriem Tukuma novada 

iedzīvotāji var griezties pēc palīdzības. Kā arī ir sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma 

filiāli, lai novada iedzīvotājiem būtu iespēja ārstēties bezmaksas programmā “Minesota” un pēc 

ārstēšanās saņemt apmaksātas psihoterapeita konsultācijas. 

Klientiem ir iespēja pēc Minesotas programmas vai pilna ārstēšanas kursa pabeigšanas 

ambulatori pie ārsta-narkologa, stāties rindā uz sociālo rehabilitāciju par valsts līdzekļiem. 2020.gadā 

1 klients ir izgājis 12 mēnešu sociālās rehabilitācijas programmu no psihoaktīvām vielām atkarīgām 

pilngadīgām personām VSIA Slimnīcā “Ģintermuiža”. 

Tukuma patversmes telpās atrodas HIV Profilakses punkts (turpmāk tekstā – HPP), kur ir 

iespējams veikt ekspresstestus: HIV, C un B hepatītiem, sifilisam. 2020.gadā HPP apmeklēja 9 klienti 

un tika veikti 20 ekpresstesti, no kuriem 1 tika veikts Jaunsātu pagastā. 

Sadarbībā ar ielu darbinieku notika šļirču un adatu maiņa, kā arī izsniegti prezervatīvi un tika 

sniegta informācija par HPP punkta pakalpojumiem. HPP pakalpojumi tiek sniegti anonīmi un 

bezmaksas. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām izvērtē Tukuma novada iedzīvotāju vajadzību 

saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dažādām mērķgrupām. 

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums.  
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Pārskata periodā ir saņemti iesniegumi no 11 personām, kuras lūgušas nodrošināt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu. Salīdzinot ar 2019.gadu, pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma ir samazinājies. Pakalpojumu pieprasījušas: 

4 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 

4 politiski represētas personas,  

3 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.  

 

Ilgstošais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām 

 

2020.gadā vajadzība pēc ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

izvērtētas kopā 54 personas. Pārskata periodā pakalpojumu pansionātā “Rauda” saņēmušas 85 

personas, pansionātā “Lauciene” 2 personas, SIA “Kuldīgas slimnīca” saņēma 1 persona, SIA 

“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” saņēmušas 23 personas, pansionātā „Tērvete” pakalpojums 

piešķirts 2 personām.  

Personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums 

2020.gadā ir reģistrēti 89 iesniegumi ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma 

anketām (5 ir saņemti kā vēstules no VDEĀVK par lēmuma apstrīdēšanu un reģistrēti kā iesniegumi, 

atkārtotai izvērtēšanai). No 2019.gada aprīļa tiek iepirkts ergoterapeita pakalpojums izvērtējumu 

veikšanai. 2020.gadā par saņemto pakalpojumu ir samaksāti 5133,00 euro.  

Pakalpojums - Aprūpe mājās 

Pamatojoties uz 2019.gada 1.februāra Pakalpojumu līgumu “Par aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanu Tukuma novadā", kas noslēgts starp Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma 

novada sociālais dienests” un biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, Tukuma novadā pakalpojumu 

“Aprūpe mājās” pārskata periodā sniedz biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, kura nodrošina: 

1. kombinēto aprūpes mājās pakalpojumu, kurš ietver aprūpes mājās pakalpojumus pamatvajadzību 

apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt; 

2. Drošības pogas pakalpojumu; 

3. mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumus, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, 

dušu, veļas mašīnu u.c.), pēdu aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā un specializētā transporta 

pakalpojumus; 

4. Pēdu aprūpes pakalpojumu. 

Katram aprūpes pakalpojuma saņēmējam, pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar 

invaliditāti, tiek izstrādāta individuālā novērtēšanas karte funkcionālo spēju izvērtēšanai, kura tiek 

koriģēta vismaz reizi gadā. Aprūpes mājās pakalpojumu Tukuma novadā 2020.gadā organizēja un 

pārraudzīja sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem.  

2020.gadā aprūpes mājās pakalpojumu saņēmušas 173 personas (5 personām mainījies 

aprūpes līmenis):  

1.līmeņa aprūpe (1 līdz 2 reizes nedēļā) – 80 personas; 

2.līmeņa aprūpe (3 līdz 5 reizes nedēļā) – 78 personas; 

3.līmeņa aprūpe (6 līdz 7 reizes nedēļā) – 20 personas; 

“Drošības poga” pakalpojumu – 39 personas; 

Specializētais transports izmantots 72 klientiem. 

Vienai personai nodrošināta aprūpe mājās ar paaugstinātu epidemioloģisko drošību. 

2.1.3. Kopienas sociālais darbs 

Pagastu teritorijās tiek veidoti kopienu centri – kā resurss teritorijas iedzīvotāju pašresursu 

aktivizācijai: 
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Arī 2020.gadā Irlavas kopienas centrā “Dzintariņi” darbojās bērni, jaunieši un pieaugušie. 

Pārskata periodā kopienas centra ikdienas nodarbības apmeklējuši 450 apmeklētāji. Grupu 

nodarbības apmeklējuši 54 apmeklētāji, tai skaitā 46 bērni un 8 pieaugušie. Kopumā gada ietvaros 

kopienas centru apmeklēja 504 apmeklētāji. 

Sēmes kopienas centrā „Mūsmājas” pārskata periodā notika dažādas aktivitātes, tika 

izmantota trenažieru zāle, bērni un jaunieši spēlēja galda spēles. Ārpus telpām tika organizēti daži 

gadskārta un kalendārā ierakstīti svētki, kā arī pašu izdomātas aktivitātes, apgūtas prasmes ēst 

gatavošanā ar GRT klientiem, izzinoši  pārgājieni,  velopārgājieni, plenēri u.c.  

Gada laikā kopienas centru apmeklējuši 491 apmeklētājs. Pārrēķinot šos datus vienībās – 

kopienas centru apmeklēja 83 cilvēki, no tiem 42 pieaugušie un 41 bērns/jaunietis. 

Džūkstes kopienas centru “TEV” 2020.gadā apmeklējuši 377 reizes pieaugušie un 21 reizi 

bērni. Katru trešdienu notika senioru vingrošana un dziedošās kopas mēģinājums. Reizi trijos 

mēnešos sveikti seniori jubilāri. Kopienas centrā notika arī papīra ziedu veidošanas nodarbība, tika 

organizēta ekskursija, kurā piedalījās 30 dalībnieki, pavasara un rudens talkas, Ziemassvētku laikam 

adītas zeķes, cimdi un tamborētas čības Bērni piedalījās puzles likšanas ātrumsacensībās. Tika 

organizēta ģimeņu diena pagasta parkā un senioru diena kultūras namā. Kopienas centru regulāri 

apmeklēja apmaiņas programmas studente no Portugāles. 

2020.gada septembrī savu darbību uzsāka Lestenes kopienas centrs. Tika remontētas telpas, 

lai nākamajā gadā apmeklētāji varētu pulcēties sakoptās un skaistās telpās. Remontdarbu laikā 

kopienas centra apmeklētāji varēja izmantot Lestenes Tautas nama telpas. Lestenes kopienas centru 

apmeklēja gan pieaugušie, gan bērni, kā arī jaunietis ar īpašām vajadzībām. Apmeklētājiem bija 

nodrošināta iespēja izmazgāt arī drēbes. 

Slampes kopienas centrs 

Pārskata periodā notikušās aktivitātes aprakstītas sadaļā par sociālajiem pakalpojumiem. 

Jurista pakalpojumi 

Sociālā darba ietvaros personām ar sociālā darbinieka nosūtījumu ir iespējams saņemt jurista 

konsultācijas. Pārskata periodā jurista pakalpojuma saņemšanai nosūtītas 16 personas, pakalpojumu 

saņēmušas 39 personas. Šo pakalpojumu nodrošina viens jurists. Konsultācijas sniegtas šādos 

jautājumos: 

Sagatavoti prasības pieteikumi: 

Dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšana    2 

Paternitātes fakta konstatēšana/uzturlīdzekļu piedziņa  3 

Uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums (UGF)   4 

Paternitātes apstrīdēšana/noteikšana    3 

Iesniegumu sagatavošana Valsts iestādēm    4 

Paskaidrojuma raksts tiesai      2 

Laulības šķiršanas       2 

Laulības šķiršana/saskarsmes tiesību ierobežošana   1 

Laulības šķiršana/zaudējumu atlīdzināšana   1 

Prasība par saskarsmes tiesību/bērna  

dzīvesvietas noteikšanu      1 

Prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu   1 

Pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību   2 

Pieteikums rīcībspējas ierobežošanai    3 

Pieteikums par dzīvojamās telpas  

lietošanas tiesību izbeigšanu     2 

Administratīvā soda pārsūdzēšana    1 

Mutiskas konsultācijas, kurās sniegts situācijas  
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juridiskais skaidrojums, ieteikumi tālākai rīcībai  7 
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2.2. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN CITI ATBALSTA PASĀKUMI 

Sociālo palīdzību un pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstus Tukuma novada teritorijā ir 

plānots nodrošināt 8 sociālajiem darbiniekiem. Darbinieku ilgstošas prombūtnes dēļ ir ilgstoši 

izveidojušās vakances uz 3 amata vietām. Lai risinātu ieilgušo problēmu, uz 3 darbinieku 

prombūtnes laiku ir izveidots amats - klientu apkalpošanas speciālists, kas veic amata pienākumus, 

kas saistīti ar dokumentu apstrādi pabalstu piešķiršanai. 

Sociālai palīdzībai pārskata periodā ir izlietoti 354 399 euro, kas ir par 13 321 euro mazāk 

nekā 2019. gadā. Samazinājums saistīts ar pieprasījuma samazināšanos pārskata periodā. Finanšu 

izlietojums 2020.gadā salīdzinoši ar 2020.gada plānu un 2018. un 2019.gada izpildi atspoguļots 

2.2.1.tabulā un 2.2.1.attēlā. 

2.2.1.tabula 

Sociālās palīdzības izlietojums Tukuma novadā 2018., 2019., un 2020.gadā, plāns 

2020.gadam 

Pabalsta veids 

Gada 

sākotnējais 

plāns 

(euro) 

2020. 

gada 

izpilde 

(euro) 

Izpilde pret 

gada 

sākotnējo 

plānu 

(%) 

 

2018.gada 

izpilde 

(euro) 

 

2019.gada 

izpilde 

(euro) 
   

Pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma nodrošināšanai 
40 000 37 402 94 38 281  27 909 

Dzīvokļa pabalsts 227 000 176 858 78 208 511 199 485 

      

Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem: 24 000 16583 69 24 341 24 975 

Brīvpusdienas izglītības iestādē 20 000 13163 65 19 556 20985 

Pabalsts skolas piederumu iegādei 

bērniem 
4000 3420 86 4785 3990 

Pabalsts audžu ģimenei  

121 750 

74  236 

94 

82979 77536 

Sociālās garantijas bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
40 037 41 020 35 554 

Pabalsts krīzes situācijā: 9822 9284 95 2220 2440 

ugunsgrēkā cietušie 

 

1120 

 

2220 1720 

citas krīzes situācijā  

 

2694 

 

 720 

       pabalsts krīzes situācijā COVID 

19 
 

5470 
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2.2.1.attēls. Finanšu līdzekļu izlietojums sociālai palīdzībai pa veidiem Tukuma novadā  

 2018., 2019.  un 2020.gadā  (euro) 

 

Izlietojums sociālajai palīdzībai 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis 

pabalstam krīzes situācijā, salīdzinot ar 2019.gadu par 6844 euro, skaitliski lielāko daļu sastāda 

pabalsts krīzes situācijā COVID19 – 5470 euro. Pieaudzis arī izmaksātā pabalsta garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai summa par 9493 euro, pabalstu saņēmušas 157 personas, vidēji 

vienai personai gadā izmaksāti 238 euro, vidējais saņemšanas periods -  4 mēneši gadā. Pieaudzis 

izmaksu apjoms par 4483 euro - sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem. 

Būtiski ir samazinājies atbalsts sociālajai palīdzībai ģimenēm ar bērniem brīvpusdienu 

nodrošināšanai izglītības iestādē, jo sakarā ar 2020.gada marta mēnesī izsludināto ārkārtas situāciju, 

daļa no pusdienu izmaksām tika segta no  Tukuma novada Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

Būtisks samazinājums ir arī dzīvokļa pabalstam – par 22 628 euro.  

Citiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem 2020.gadā izlietoti 344 555 euro, kas ir par 

21 928 euro vairāk nekā 2019.gadā. Pieaugums saistīts ar jaunu iniciatīvu atbalstīšanu pašvaldībā - 

pabalsts ortodontijai. Pabalsts ortodontijas pakalpojumiem izmaksāts 81 personai 24 779.29 euro, kas 

ir par 14 784 euro vairāk nekā 2019.gadā. Ir izmaksāts vienreizējs pabalsta veids – pabalsts politiski 

represētām personām, kuru saņēmuši 145 klienti 14 500 euro apmērā. Pirmās ārkārtējās situācijas 

laikā zupas virtuvē tika nodrošināti papildus epidemioloģiskie pasākumi, kas sadārdzināja 

pakalpojuma izmaksas, pakalpojumu varēja saņemt ģimenes ar bērniem, kā arī zupas virtuves izdales 

periods tika pagarināts līdz ārkārtējās situācijas beigām - 09.06.2020. Pakalpojuma izmaksas ir par 

10 805 euro vairāk nekā 2019. gadā. Tika segti arī speciālā transporta pakalpojumi, savlaicīgi tika 

iegādātas aizsargmaskas trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Citu atbalsta pasākumu 

izlietojums atspoguļots 2.2.2. tabulā un 2.2.2. attēlā: 
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2.2.2.tabula 

Citu atbalsta pasākumu finanšu izlietojums Tukuma novadā izlietojums 2018., 2019., 

un 2020.gadā, euro 

Atbalsta pasākuma veids 

2018.gada 

izpilde 

(euro) 

2019.gada 

izpilde 

(euro) 

2020.gada 

izpilde 

(euro) 

Atbalsta pasākuma 

apjoms 

Atvieglojumi pirts 

pakalpojumiem 
2391 2052 1380 920 pakalpojuma reizes 

Atvieglojumi zobu protezēšanas 

pakalpojumam  
6088 5711 4807 103 personas 

Zupas virtuve 6238 8326 19131 11 640 porcijas  

Pabalsts jaundzimuša bērna 

aprūpei 
70 400 89 725 84 150 par 306 Jdz 

Atvieglojumi sociālajos 

dzīvokļos 
43 678 47 369 40 931 

atvieglojumi  110 

dzīvokļos 

Apbedīšanai 13 652 17 895 13 875 36 personas 

Zelta un dimanta kāzu jubilāriem 1450 1350 1500 14 ģimenes 

Dāvana apaļās dzīves jubilejās 22 693 31 190 23 300 622 seniori 

Pabalsts  1.klasniekiem    3915 4425 4245 283 bērni 

Atbalsts aizbildnim 62 655 61 907 60 362 
Par 97 aizbildnībā 

nodotiem bērniem 

Pabalsts aizbildnībā nodotiem 

bērniem ikmēneša 
58 066 56 401 55 612 97 

Pusdienām izglītības iestādē 4589 5506 4750 40 

Individuālais atbalsts bērnam   150 2 

Pabalsts aizgādnim 2420 2805 2420 
29 aizgādņi par 44 

personām 

Pabalsts bērna, kuram noteikta 

invaliditāte, aprūpei 
3950 4000 4400 87 personas 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas 

mērķu sasniegšanai 
4374 7631 14544  

sociālajai rehabilitācijai 0 0 0  

ēdināšana tuberkulozes 

ārstēšanas laikā 
456 157 38 2 personas 

izglītības nodrošināšanai  688 1915 2032 8 personas 
 

Transporta izdevumu segšanai  1156 2649 6638 56 personas 

dokumentu noformēšanai 396 703 339 22 personas 

Ģimenes plānošanai 705 1136 541 6 personas 

cits 973 1071 4956 52 personas/ 67pabalsti 

Pabalsts par audžuģimenes 

pienākumu pildīšanu 
6650 6162 5303 15 ģimenēm/ 25 bērni 

Pabalsts par audžuģimenes 

pienākumu pildīšanu(īsāks kā mēnesis) 
  80 2 ģimenes/2 bērni 

Ēdināšanas izdevumu segšanai 

pēc pamatizglītības ieguves 
273 1633 714 14 bērniem 

Veselības aprūpei 12 107 19 451 20 257 
190 personas/ 315 

pabalsti 

Ortodontija 4137 9995 24 779 81 persona 

Reemigrācijas pabalsts 1000 1000 500 1 ģimene 

Pabalsts politiski represētām 

personām 
  14 500 145 personas 
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Atbalsta pasākuma veids 

2018.gada 

izpilde 

(euro) 

2019.gada 

izpilde 

(euro) 

2020.gada 

izpilde 

(euro) 

Atbalsta pasākuma 

apjoms 

Covid_19 transporta 

pakalpojums 
  147 1 persona 

Aizsargmaskas trūcīgiem. 

Maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
  3080 10266 aizsargmaskas 

KOPĀ 261 422 322 627 344555   

 

 
2.2.2.attēls Citu atbalsta pasākumu finanšu izlietojums Tukuma novadā izlietojums 

2019.gadā, euro, % 

 

Joprojām visvairāk pēc finanšu līdzekļu izlietojuma atbalstītais no citu atbalsta pasākumiem 

tērētā finansējuma (24%), pašvaldības brīvās iniciatīvas nodrošinātais pasākums ir pabalsts 

jaundzimuša bērna aprūpei. Šai iniciatīvai Tukuma novada pašvaldība tērējusi 84 150 euro par 306 

jaundzimušo, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novada pašvaldība. Izdevumi iniciatīvai 

salīdzinājumā ar 2019.gadu ir nedaudz samazinājušies, par 5575 euro, jo jaundzimušo skaits, par 

kuriem ir  pieprasīts pabalsts, samazinājies  par 53 bērniem, neskatoties uz to, ka  ar Tukuma novada 

Domes saistošajiem noteikumiem pabalsta lielums 2020. gadā ir 275 euro (2019.gadā – 250 euro). 

Salīdzinājumā ar 2019.gadu par 1545 euro samazinājies otrais pēc finanšu līdzekļu izlietojuma 

atbalstītais pašvaldības brīvās iniciatīvas nodrošinātais pasākums – pabalsts aizbildnībā  nodotu bērnu 

147; 0%

500; 0%

714; 
0%

1380; 0%

1500; 0%

2420; 1%

3 080; 1%
4245; 1%

4400; 1%

4 807; 1%

5 383; 2%

13 875; 4%

14 500; 
4%

14544; 4%

19131; 6%

20 257; 6%

23 300; 7%

24 779; 7%

40931; 12%

60 512; 18%

84 150; 24%

Covid 19 transporta pakalpojums

Reemigrācijas pabalsts

Skolēnu ēdināšanai  pēc pamatizglītības iegūšanas

Atvieglojumi pirts pakalpojumiem

Zelta un dimanta kāzu jubilāriem

Pabalsts aizgādnim

Aizsargmaskas trūcīgiem, maznodrošinātiem

Pabalsts  1.klasniekiem

Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte,
aprūpei
Atvieglojumi zobu protezēšanas pakalpojumam

Audžuģimenes pienākumu pildīšana

Apbedīšanai

Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai
Zupas virtuve

Pabalsts veselības aprūpei

Dāvana apaļās dzīves jubilejās

Ortodontijai

Atvieglojumi sociālajos dzīvokļos
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aprūpei (ikmēneša pabalsts aizbildnībā nodota bērna uzturam un pabalsts pusdienu izmaksu segšanai 

izglītības iestādē, individuālais atbalsts dažādu speciālistu un terapiju nodrošināšanai) 60512 euro, 

pabalsts piešķirts 97 aizbildnībā aprūpē nodotu bērnu aprūpei.  

40 9131 euro ir tērēti atvieglojumu nodrošināšanai 110 pašvaldības sociālajos dzīvokļos. Uz 

31.12.2020. pašvaldībā sociālais statuss ir piešķirts un piemērotas atlaides: 

- Celtnieku ielā 3, Tukumā - statuss 74 dzīvokļiem, piemērotas atlaides 49 dzīvokļiem, 4 

dzīvokļi nav izīrēti; 

- Celtnieku ielā 10, Tukumā - statuss 31 dzīvoklim, piemērotas atlaides 15 dzīvokļiem; 

- Aviācijas ielā 3, Tukumā - statuss 42 dzīvokļiem, piemērotas atlaides 15 dzīvokļiem; 

- Kuldīgas ielā 55-1, Tukumā - statuss 1 dzīvoklim, piemērotas atlaides 3 iedzīvotājiem; 

- „Lāmas”, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā - 4 dzīvokļiem. 

Kopā:  86 dzīvokļiem piemēroti atvieglojumi. 

Sociālo dzīvokļu skaits, kuriem ir piemēroti atvieglojumi ir samazinājies – par pieciem 

dzīvokļiem, jo 3 dzīvokļos Celtnieku ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, plānots izveidot grupu 

dzīvokļa pakalpojumu, ar ERAF finansējumu projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi” ietvaros. 2 dzīvokļos “Mežrozītes” Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, jau no 

2020.gada jūnija tiek nodrošināts grupu dzīvokļa pakalpojums.  

2020.gadā tika apmierināti visi iedzīvotāju iesniegumi - pabalsta ortodontijas 

pakalpojumiem, kaut arī sākotnējais gada budžeta plāns bija 10 000 euro. Pabalsts ortodontijas 

pakalpojumiem izmaksāts 81 personai par 24 779.29 euro, kas ir par 14 784 euro vairāk nekā 

2019.gadā. 

23 300 euro ir izlietoti pašvaldības iniciatīvai - sadarbībā ar Tukuma novada Domi, Tukuma 

pilsētas pensionāru biedrību, pagastu pārvaldēm, iepazīties ar pensijas vecuma personu dzīves vidi, 

dzīves kvalitāti, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pašvaldības teritorijā 

dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī identificētu viņu sociālās problēmas, godinot 

Tukuma novada iedzīvotājus 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102, .... gadu jubilejās un izmaksājot 

pašvaldības Dāvanas apaļajā dzīves jubilejā.  2020. gadā sveikti 620 seniori. Diemžēl ievērojot 

epidemioloģiskos noteikumus, ārkārtējās situācijas laikā gan pavasarī, gan 2020.gada nogalē 

pašvaldības pārstāvis nedrīkstēja apciemot jubilāru dzīvesvietā. Jubilāriem tika nosūtītas apsveikuma 

kartītes ar aicinājumu rakstīt iesniegumu par pabalsta saņemšanas alternatīvām – ieskaitīšanu bankas 

kontā vai saņemšanu pašvaldības kasē. Līdz ar to apciemojuma laikā izvērtētā informācija nav 

apkopota. 

Apbedīšanas pabalstam un nodrošinātais bezpiederīgo personu apbedīšanas 

pakalpojumam 2020.gadā palīdzība sniegta 36 personu apbedīšanai (2019.gadā 59 personām) 

13 875 euro apmērā, kas ir par 4020 euro mazāk nekā 2019.gadā.  

Izdevumi zobu protežēšanas pakalpojumiem Tukuma novada pensionāriem, invalīdiem un 

represētām personām, daudzbērnu ģimeņu vecākiem pārskata gadā ir samazinājušies. Attiecībā pret 

iepriekšējiem gadiem, 2020.gadā pabalstu 4807 euro apmērā saņēmuši 103 iedzīvotāji (2019. gadā  - 

5711 euro - pabalstu saņēmuši 119 iedzīvotāji). 

Jau septīto gadu tiek atbalstīta iniciatīva – pabalsts bērnam skolas gaitas 1.klasē uzsākot, 

kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu vecākiem vecāku pienākumu īstenošanā. 2020. gadā 283 

pirmklasnieku vecāki saņēma dāvanu kopā par 4245 euro, t.i., 1 % no pašvaldības kopējiem 

izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanai. 

Savukārt piekto gadu tiek atbalstīta iniciatīva – pabalsts bērnam, kuram noteikta 

invaliditāte, aprūpei. 2020.gadā vecāki saņēma pabalstu kopā par  4400 euro par 88 bērniem, kuriem 

noteikta invaliditāte, aprūpei. Pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei mērķis ir finansiāli 

atbalstīt bērna vecākus viņa aprūpē. 

2020.gadā tiek turpinātas pašvaldības iniciatīvas – pabalsts aizgādnim, kura mērķis  

finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā – dažādu juridisku jautājumu kārtošanā, 

ceļa izdevumu segšanā, 2020.gadā pabalstu saņēmuši 29 aizgādņi par 44 personām, izlietoti 2420 

euro, un pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kuru var piešķirt personai (ģimenei), 



34 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

kurai nepieciešama sociālā rehabilitācija un kurai ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, 

rehabilitācijas plānā noteikto pasākumu īstenošanai. Pabalsts var tikt piešķirts konkrētam mērķim. 

Faktisko izdevumu pilnvērtīga uztura nodrošināšanai tuberkulozes ārstēšanas laikā -2020. gadā ir 

izlietoti 38 euro divu personu ārstēšanās periodā. Ēdināšanas un aprūpes faktisko izdevumu segšanai 

personai, kura apgūst izglītības programmu internātskolā, saskaņā ar noslēgto līgumu ar attiecīgo 

internātskolu - 2020.gadā izlietoti 2032 euro astoņu bērnu atbalstam. Palielinājies pieprasījums pēc 

pabalsta transporta izdevumu segšanai - 2020.gadā 56 personas saņēmušas 6638 euro lielu atbalstu. 

Ikdienas vajadzību segšanai līdz 40,00 euro mēnesī personai, kura apmeklē sociālās rehabilitācijas 

plānā ietvertos pasākumus - psihologu, grupas, narkologu u.c. - 2020.gadā 52 personām sniegta 

palīdzība 4956 euro apmērā. Pabalsts dokumentu noformēšanai piešķirts 22 personām 339 euro 

apmērā. Atbalstu ģimenes plānošanai 2020.gadā izmantojušas 6 personas 541 euro apmērā.  

Higiēnas pakalpojums (dušas apmeklējums vai pirts apmeklējumu) Tukuma pilsētas 

iedzīvotājiem joprojām ir pieejams Tukuma ledus hallē, savukārt, atvieglojumu 1,50 euro apmērā no 

pakalpojuma sniedzēja noteiktās maksas par pakalpojumu, par katru pakalpojuma reizi, ir tiesības 

saņemt personai, kura saņem vecuma pensiju, trūcīgai vai maznodrošinātai personai, daudzbērnu 

ģimenei, politiski represētai personai. Pieprasījuma apjoms salīdzinot ar 2019. gadu ir samazinājies 

par 672 euro jeb 448 pakalpojuma reizēm. Higiēnas pakalpojums 2020. gadā ir izmantots 920 reizes, 

kopsummā par 1380 euro. Tas izskaidrojams ar ārkārtējo situāciju pavasarī, kad arī higiēnas 

pakalpojums Tukuma ledus hallē tika slēgts.  

Covid 19 pandēmija radījusi arī jaunus pašvaldības brīvās iniciatīvas atbalsta veidus – Covid 

19 saslimušo transportēšanas izdevumi (147 euro par vienu pakalpojumu), aizsargmaskas trūcīgiem 

un maznodrošinātiem iedzīvotājiem (3080 euro). 

Aģentūras pienākumos ir nodrošināt pašvaldībā dzīvojošo personu ienākumu un materiālās 

situācijas izvērtēšanu un noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusam 

atbilstoši valsts un pašvaldības tiesiskajam regulējumam.  

Pēdējos gados Tukuma novadā iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Pēc Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem Tukuma novadā 2020. gadā reģistrētas 

29 945 personas, no kurām par trūcīgām atzītas 681 persona jeb 387 ģimenes. Tas ir 2,27 % no kopējā 

iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar 2019.gadu trūcīgo personu skaits Tukuma novadā ir samazinājies 

par 120 personām. Tukuma pilsētā no 18 244 iedzīvotājiem 346 personas atzītas par trūcīgām (1,9%). 

Jau vairākus gadus pēc kārtas visaugstākais trūcīgo personu skaits ir Lestenes pagastā, kur no 626 

reģistrētām personām 22 atzītas par trūcīgām (3,51%). Viszemākais trūcīgo personu skaits ir Tumes 

pagastā, kur no 1730 dzīvesvietu reģistrējušām personām 11 personas atzītas par trūcīgām (0,6%). 
  

Trūcīgo personu skaitu pilsētā un novada pagastos var aplūkot 2.2.3.attēlā 
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2.2.3.attēls. Tukuma novada iedzīvotāju skaits un trūcīgo personu skaits 2020.gadā 

 

Pārskata gadā trūcīgo personu skaits Degoles pagastā sastāda 3,17% no iedzīvotāju skaita, 

Lestenes pagastā – 3,51%, Slampes pagastā – 2,9%, Zentenes pagastā – 3,39%, Irlavas pagastā – 

2,87%, Jaunsātu pagastā – 1,15%, Sēmes pagastā – 1,39%, Džūkstes pagastā – 3,00%, Tukuma pilsētā 

– 0,6%, Tumes pagastā – 0,6%, Pūres pagastā – 2,1%. Trūcīgo personu skaits 2020. gadā procentuāli 

palielinājies Džūkstes un Pūres pagastā. 

Izvērtējot pārskata periodā piešķirto trūcīgo personu statusa statistiku, varam secināt, ka 

2019.gadā no Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām 2,7% piešķirts trūcīgās ģimenes 

(personas) statuss, bet 2020.gadā no Tukuma novadā reģistrētām personām 2,27% piešķirts trūcīgās 

ģimenes (personas) statuss. 

Spēkā esošo trūcīgo personu statusa dinamika 2020.gadā, salīdzinot ar 2018. un 2019.gadu, 

skatāma 2.2.4.attēlā. 
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2.2.4.attēls. Spēkā esošo trūcīgo personu statuss 2020.gadā, salīdzinot ar  

2018. un 2019.gadu pa mēnešiem 

Vairākus gadus pēc kārtas Tukuma novadā dominē tendence samazināties trūcīgo personu 

skaitam. 2020.gada augusta mēnesī bija vismazāk reģistrēto trūcīgo personu  skaits, bet visvairāk 

jūlijā, kas nav raksturīgi iepriekšējiem gadiem. 

Tukuma novada sociālā dienesta piešķirto maznodrošināto personu statusa dinamika Tukuma 

novadā salīdzinājumā ar 2018., 2019. un 2020. gadu atspoguļota 2.2.5.attēlā. 

 

2.2.5.attēls. Pārskata gadā piešķirto maznodrošināto personu statuss 

Tukuma novadā, salīdzinot ar 2018., 2019., 2020.gadu 

2020.gadā Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušas 29 422 personas, no kurām par 

maznodrošinātām atzītas 870 personas (3%). Tukuma pilsētā 473 personas atzītas par 

maznodrošinātām (265 ģimenes). Visaugstākais maznodrošināto personu skaits ir Slampes pagastā, 

kur no 1863 dzīves vietu reģistrējušām personām 85 atzītas par maznodrošinātām (4,56%). Zentenes 

pagastā, no 502 dzīves vietu reģistrējušām personām 21 atzīta par maznodrošinātām (4,2%), Jaunsātu 

pagastā no 867 dzīves vietu reģistrējušām personām 29 atzītas par maznodrošinātām (3,34%), Irlavas 

pagastā no 1394 dzīves vietu reģistrējušām personām 46 atzītas par maznodrošinātām (3,3%), 

Džūkstes pagastā no 1418 dzīves vietu reģistrējušām personām 46 atzītas par maznodrošinātām 

(3,2%), Lestenes pagastā no 626 dzīves vietu reģistrējušām personām 18 atzītas par maznodrošinātām 

(2,9%), Degoles pagastā no 663 dzīves vietu reģistrējušām personām 18 atzītas par maznodrošinātām 

(2,7%), Pūres pagastā no 1407 dzīves vietu reģistrējušām personām 35 atzītas par maznodrošinātām 

(2,5%) un Sēmes pagastā no 1231 dzīves vietu reģistrējušām personām 26 atzītas par 

maznodrošinātām (2,1%). Viszemākais maznodrošināto personu skaits ir Tumes pagastā, kur no 1730 

dzīves vietu reģistrējušām personām 11 atzītas par maznodrošinātām (0,6%). 
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Savukārt spēkā esošo maznodrošināto personu statusa dinamika 2020.gadā skatāma 

2.2.6.attēlā. 

2.2.6.attēls. Spēkā esošo maznodrošināto personu statuss 2020. gadā pa mēnešiem, 

salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu 

 

2020.gadā Tukuma novadā maznodrošināto personu skaits vismazākais ir bijis janvāra 

mēnesī, t.i., 457 personas, visaugstākais maznodrošināto personu skaits jūlija mēnesī, t.i., 634 

personas, bet salīdzinot ar 2019.gadu maznodrošināto personu skaits jūlija mēnesī palielinājies par 

361 personu.  

 

Turpmāk analizēti sociālās palīdzības saņēmēju skaitliskie rādītāji 2020.gadā Tukuma novadā 

salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.attēls. Tukuma novada ģimeņu skaits, kuras saņēmušas sociālos pabalstus 

2020.gadā salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu 

2020.gadā sociālos pabalstus Tukuma novadā saņēmušas 773 ģimenes (1342 personas), 

Tukuma pilsētā 477 ģimenes (871 persona), Irlavas pagastā 37 ģimenes (61 persona), Slampes 

pagastā 79 ģimenes (134 personas), Pūres pagastā 40 ģimenes (58 personas), Džūkstes pagastā 42 

ģimenes (75 personas), Sēmes pagastā 24 ģimenes (43 personas), Lestenes pagastā 33 ģimenes (48 
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personas), Jaunsātu pagastā 24 ģimenes (36 personas), Zentenes pagastā 27 ģimenes (44 personas), 

Tumes pagastā 18 ģimenes (25 personas), Degoles pagastā 20 ģimenes (48 personas). 

 

2.2.8. attēlā atspoguļots sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu katrā 

teritorijā. Procentuāli pabalstu saņēmēju īpatsvars 2020.gadā ir ievērojami samazinājies. Visvairāk 

pabalstu saņēmēju no teritorijas iedzīvotāju skaita ir – 8,8%.  

Zentenes pagastā, 7,7 % Lestenes pagastā, 7,2%  Degoles un Slampes pagastā, 5,3 Džūkstes  pagastā, 

4,4% no teritorijas iedzīvotāju skaita ir Irlavas pagastā, 4,2% no teritorijas iedzīvotāju skaita ir 

Jaunsātu pagastā, 4,1% Pūres pagastā, 3,5% Sēmes pagastā, 2,9% Tukuma pilsētā. Nemainīgi 

vismazāk pabalstu saņēmēju – 1,4% no teritorijas iedzīvotāju skaita ir Tumes pagastā.  

 

 

2.2.8.attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju īpatsvars pret attiecīgās teritorijas 

iedzīvotāju skaitu (%) 2020.gadā 

Pārskata periodā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai statistikas 

datus var aplūkot 2.2.9. attēlā. 

 

2.2.9.attēls. Tukuma novada personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu garantētā  

minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2020.gadā salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu 

 

Pūres pagasts 4,1%

Tukums 2,9%

Sēmes pagasts 
3,5% 

Irlavas pagasts 
4,4%

Degoles pagasts  
7,2%

Lestenes pagasts 
7,7%

Tumes pagasts 
1,4%

Džūkstes pagasts 
5,3%

Zentenes pagasts 
8,8%

Slampes pagasts 
7,2%

Jaunsātu pagasts 
4,2%
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2020.gadā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai pabalstus Tukuma novadā 

saņēmušas 93 ģimenes (157 personas),  Tukuma pilsētā saņēmušas 52 ģimenes (102 personas), strauji 

GMI pabalsta saņēmēju skaits ir pieaudzis Džūkstes pagastā - 12 ģimenes (17 personas), Irlavas 

pagastā 7 ģimenes (13 personas), Slampes pagastā 4 ģimenes (6 personas), Sēmes pagastā 4 ģimenes 

(4 personas), Degoles pagastā 3 ģimenes (7 personas), Tumes pagastā 1 ģimene (1 persona), Jaunsātu 

pagastā 3 ģimenes (4 personas), Lestenes pagastā 2 ģimenes (2 personas), Pūres pagastā 2 ģimenes 

(3 personas) un  Tumes pagastā 1 ģimene (1 persona). Zentenes pagastā garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanas pabalstu nav saņēmusi neviena persona. Tukuma novadā garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalstu saņēmēju skaitam ir tendence samazināties. 

Dzīvokļa pabalstus 2020.gadā Tukuma pilsētā saņēma 375 ģimenes (681persona), Irlavas 

pagastā 42 ģimenes (80 personas), Slampes pagastā 56 ģimenes (103 personas), Lestenes pagastā 27 

ģimenes (35 personas), Zentenes pagastā 21 ģimene (31 persona), Džūkstes pagastā 50 ģimenes (76 

personas), Degoles pagastā 16 ģimenes (35 personas), Pūres pagastā 36 ģimenes (45 personas), Sēmes 

pagastā 22 ģimenes (34 personas), Tumes pagastā 16 ģimenes (22 personas), Jaunsātu pagastā 22 

ģimenes (30 personas). Statistikas datus var aplūkot 2.2.10. attēlā. 

 

2.2.10.attēls. Tukuma novada ģimeņu skaits, kuras saņēmušas dzīvokļa pabalstu 

2020.gadā salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu 

 

Analizējot iepriekšējo gadu datus, var secināt, ka arī dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaitam 

2020.gadā ir tendence samazināties. 2019.gadā pabalstus saņēma – 773 ģimenes, bet 2020.gadā – 705 

ģimenes. Dzīvokļu pabalstu saņēmēju skaits samazinājies par 68 ģimenēm. 

 

2020.gadā piešķirts pabalsts ārkārtas situācijā 17 ģimenēm (33 personām), kā arī pabalsts 

krīzes situācijā sakarā ar COVID 19 infekcijas izplatību - 17 ģimenēm (44 personām), par 19 bērniem 

izmaksātas piemaksas pie krīzes pabalsta.  

 

Pārskata periodā 132 bērniem piešķirts ēdināšanas pabalsts izglītības iestādēs. Tukuma pilsētā 

88 bērniem, Slampes pagastā 20 bērniem, Irlavas pagastā 4 bērniem, Degoles pagastā 4 bērniem, 

Sēmes pagastā 3 bērniem, Džūkstes pagastā 3 bērniem, Pūres pagastā 3 bērniem, Zentenes pagastā 3 
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bērniem, Tumes pagastā 2 bērniem un Jaunsātu pagastā 1 bērnam. Lestenes pagastā nav piešķirts 

ēdināšanas pabalsts nevienam bērnam. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, 2020.gadā  ēdināšanas pabalstu 

saņēmuši par 46 bērniem mazāk.  

Tukuma novada pašvaldības atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem ietvaros tiek 

nodrošinātas brīvpusdienas Tukuma novada pašvaldības bērniem, kuri nodoti aizbildnībā. 2020.gadā 

brīvpusdienas nodrošinātas 42 aizbildnībā nodotiem bērniem.  

 

Pārskata periodā ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju 

raksturojums pēc ģimenes sastāva: 325 bērni, 193 nestrādājošas personas, 92 strādājošas personas, 

318 pensijas vecuma personas, 25 personas bērna kopšanas atvaļinājumā, 184 pilngadīgas personas 

ar invaliditāti, 26 personas, kura veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus. Sadalījums atspoguļots 

2.2.11. attēlā. 

 

 

2.2.11.attēls. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju 

raksturojums pēc ģimenes sastāva 2020.gadā 

 

Pārskata gadā, izvērtējot testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju pēc 

ģimenes sastāva, konstatējam, ka testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņem 136 ģimenes 

(526 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas, 101 ģimene 

(157 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas, 452 

ģimenes (514 personas), kurā nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas un 16 

ģimenes (38 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas.  
  

Pensijas vecuma personas; 

318

Strādājošas personas; 92

Nestrādājošas 

personas; 193Personas, kuras veic 

algotos pagaidu 

sabiedriskos darbus; 

26

Pilngadīgas personas 

ar invaliditāti; 184

Bērni; 325

Personas bērnu kopšanas atvaļinājumā; 

25
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2.3. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

Budžeta izlietojumu 2020.gadā salīdzinājumā ar 2018. un 2019.gadu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai skatīt 2.3.1.tabulā un 2.3.1., 2.3.2.attēlos.  

2.3.1.tabula  

Budžeta izlietojums 2018., 2019. un 2020.gadā sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai Tukuma novadā 

Sociālie pakalpojumi 

Izlietotie 

līdzekļi 

2018.gadā 

(euro) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2019.gadā 

(euro) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2020.gadā 

(euro) 

Kopā: 1024033 1 171 951 1 330 134 

Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi: 637 640 629 474 631 590 

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” 249251 250485 236441 

Patversme  96964 87896 97929 

Dienas aprūpes centrs „Saime” 105758 121309 115136 

Dienas centrs „Saimīte” 33473 30424 27407 

Jauniešu sociālais centrs 16605 0 0 

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” 87332 87332 92426 

Patversme 32620 37440 33155 

Dienas centrs 48883 52568 59271 

Jauniešu centrs 5829 0 0 

Sociālo pakalpojumu centrs "Mežrozītes" 48257 45382 60886 

Grupu dzīvoklis Meža iela 4-43  3970 1365 

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi: 378358 535127 689 892 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām 

personām 
202539 274639 360590 

Pansionāts Rauda 165235 229661 298296 

Irlavas SK slimnīca 34099 42190 50475 

cits pansionāts „Lauciena”/ “Madliena” 0 0 11421 

Sociālās aprūpes centrs pansionāts “Liepa” 3205 2788 398 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem 30045 22050 19402 

Latvijas SOS 30045 18324 13797 

Centrs Elizabete 0 3726 0 

Bērnu un jauniešu centrs “Rīga”   5605 

Sociālā rehabilitācija „Pakāpieni” 110 0 455 

Krīzes centra pakalpojumi  199 0 

Sociālā rehabilitācija- ģimenes/personas asistents 6202 17635 56890 

Aprūpe mājās 114785 161803 183688 

Psihologa pakalpojumi kopā 5380 14064 15506 

Smilšu spēles terapija 3550 5270 2910 

klīniskā psihologa izpēte 370 1434 1176 

psihologa konsultācijas 1460 7360 11420 

Sociālais darbs 0 0 40 

Jauniešu atbalsta programma 19297 41551 44768 

Ergoterapeita pakalpojums  3186 5133 
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Sociālie pakalpojumi 

Izlietotie 

līdzekļi 

2018.gadā 

(euro) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2019.gadā 

(euro) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2020.gadā 

(euro) 

Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem 

bērniem 
2920 2177 2059 

Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām 

personām 
5115 5173 6593 

dzīvesvietā 1246 2036 1300 

krīzes centrā 3869 3137 5293 

 

Pašvaldības nodrošināto un pirkto sociālo pakalpojumu budžeta izlietojuma attiecību 

proporcijas procentos atainotas 2.3.1. attēlā. 

 
2.3.1.attēls. Budžeta izlietojums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai  

Tukuma novadā 2020.gadā izlietotie līdzekļi; % 

 

Salīdzinot ar 2019. gadu par 12 % ir palielinājušies izdevumi par pašvaldībās nodrošinātajiem 

un pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem. 2020. gadā izdevumi pašvaldības pirktajiem 

pakalpojumiem proporcionāli pret izdevumiem nodrošinātajiem pakalpojumiem ir par 58 302 euro 

vai par 2% no kopējiem izdevumiem vairāk. Ir uzsākti jauni, klientu vajadzībām nepieciešami 

pakalpojumi, kas tiek nodrošināti individuāli izvērtējot iedzīvotāju vajadzības. 

Savukārt, budžeta izlietojums pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem 

Tukuma novadā 2020.gadā atainots 2.3.2.attēlā. 

Pašvaldības 
nodrošinātie 

sociālie 
pakalpojumi; 
631590; 48%

Pašvaldības 
pirktie sociālie 
pakalpojumi; 
689892; 52%
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2.3.2.attēls. Budžeta izlietojums pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu  

finansējumam Tukuma novadā 2020.gadā finansējums euro;  % 

 

Vislielākais pašvaldības finansējums pārskata periodā ir izlietots ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai Bērnu un jauniešu centrā “Sapņi” –  236 441 

euro jeb 37 % no visiem pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem. Nākošais lielākais izlietotais 

finansējums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai dienas 

aprūpes centrā „Saime”- 114 136 euro jeb 18 % no visiem pašvaldības nodrošinātajiem 

pakalpojumiem.  

Kopā sociālos pakalpojumus gan pašvaldības finansētos, gan projektu finansētos 2019.gadā 

ir saņēmušas 797 personas, kas ir par 113 personām vairāk nekā 2019.gadā.  

Sociālos pakalpojumus Tukuma novada pašvaldībā nodrošina Sociālo pakalpojumu nodaļa, 

kuras galvenās funkcijas un pienākumi ir nodrošināt sociālos pakalpojumus Tukuma novada 

iedzīvotājiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, bezpajumtniekiem un citām personu grupām, kurām tas 

nepieciešams, kā arī noteikt katrai personai, kura pieprasījusi sociālo pakalpojumu, nepieciešamo 

pakalpojumu apjomu un saturu.  

Nodaļas darbu pārskata periodā organizē nodaļas vadītājs. Sociālo pakalpojumu nodaļas 

funkciju īstenošanai nodaļas struktūru veido tās darbības virzieniem atbilstošas apakšvienības: 

- Dienas aprūpes centrs „Saime”; 

- Dienas centrs „Saimīte”; 

- Tukuma patversme; 

- Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”; 

- Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes”; 

- Grupu dzīvoklis Meža ielā 4-43, Tukums. 

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2020.gadā ir saņēmušas 216 

personas. Analītiski par pakalpojumu sniedzēju grupām pakalpojumu saņēmēju skaits redzams 

2.3.3.attēlā. 

Grupu 
dzīvoklis 

Meža 4-43; 
1365; 0%

Bērnu dienas 
centrs „Saimīte”; 

27407; 4%

Grupu 
dzīvoklis 

Mežrozītes; 
60886; 10%

Patversme ; 
97929; 16%

Slampes un 
Džūkstes pagastu 
kopienas centrs 

„Rīti”; 92426; 
15%

Dienas aprūpes 
centrs „Saime”; 

115136; 18%

Bērnu un 
jauniešu centrs 

"Sapņi"; 236441; 
37%



44 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 
2.3.3.attēls Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 2020.gadā 

 

Dienas aprūpes centrs „Saime” 

Dienas aprūpes centrs „Saime” (turpmāk - Dienas centrs) ir Tukuma novada pašvaldības 

aģentūras „Tukuma novada sociālā dienesta” sociālo pakalpojumu nodaļas apakšvienība. Dienas 

centrs atrodas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā. Dienas centra darbības mērķis ir radīt personām ar visa 

veida invaliditāti iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, apgūstot jaunas sociālās prasmes, pilnveidojot 

esošās sociālās un pašaprūpes prasmes, trenējot dažādas iemaņas un stiprinot fizisko veselību. 

Ikdienas nodarbībās tiek apgūta adīšana, tamborēšana, pērļošana, šūšana, aušana, gleznošana, 

kokapstrāde utt. Tiek sniegtas arī fizioterapeita konsultācijas un notiek ikdienas fiziskās aktivitātes. 

Katram patstāvīgam Dienas centra apmeklētājam tiek izstrādāts individuālais sociālās rehabilitācijas 

plāns. 

Dienas centrā pakalpojumu nodrošina 11 darbinieki, t.sk. sociālais darbinieks, 5 sociālie 

aprūpētāji, 2 sociālie rehabilitētāji, aprūpētājs un fizioterapeits, kuram ir 0,5 slodzes, telpu tīrību 

nodrošina apkopēja (0,5 slodzes).  

2020.gadā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums piešķirts 61 personai ar 

invaliditāti, no kurām 48 personas pakalpojumu ir saņēmušas. No sociālā pakalpojuma saņēmējiem 

27 personas ar garīgās veselības traucējumiem un 16 personas ar kustību traucējumiem, bet 5 personas 

ar garīgās veselības traucējumiem sociālo pakalpojumu saņēma iesaistoties ESF projektā “Sociālo 

pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”. Ārkārtējā situācija valstī ietekmēja pakalpojumu saņēmēju 

skaitu.  

Ņemot vērā situāciju valstī, 2020. gadā Dienas aprūpes centrs apmeklētājiem bija pieejams ar 

ierobežojumiem un īslaicīgu centra slēgšanu 2 mēnešus (martā un oktobrī). Darbojoties, dienas centrā 

tika ievēroti epidemioloģiskie ierobežojumi un drošības noteikumi. Apmeklētāji darbojās 4 mazās 

grupās. Grupām bija ierobežots uzturēšanās laiks un starp grupām tika veikta telpu un virsmu 

dezinfekcija. Lai nodrošinātu distancēšanos, lielākoties notika individuālas nodarbības. Nodarbību 

laikā tiek lietotas maskas. Arī fiziskās nodarbības ārkārtas situācijas laikā vairāk notika individuāli. 

Vasaras periodā, kad bija uzlabojusies epidemioloģiskā situācija, dienas centra klienti apmeklēja 

zooloģiskā dārza Liepājas filiāli un devās regulāros pārgājienos pa pilsētu un uz vietējām meža takām, 

ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus. 

Ar personām, kuras nevarēja apmeklēt dienas centru, regulāri notika telefonsarunas, lai 

noskaidrotu pašsajūtu, psiholoģisko stāvokli un vajadzības. 
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2.3.4. attēls Dienas aprūpes centra “Saime” darbi 

 

Dienas aprūpes centra „Saime” 2020.gada budžeta izpilde ir 115 136 euro 

 

Dienas centrs „Saimīte”  

Dienas centrs „Saimīte” sniedz sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu 

Tukuma un Tukuma novadā dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti (ar smagiem garīgās un fiziskās 

attīstības traucējumiem no 3-16 gadiem) un bērniem vecumā no 1,5-5 gadiem no trūcīgām ģimenēm 

un ģimenēm, kuras ir Aģentūras redzeslokā.  

2020.gadā sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpe pakalpojums. Dienas centrā „Saimīte” 

pakalpojumu saņēma 15 bērni. No 15 bērniem, 4 bērni ir ar invaliditāti.  

Ikdienas nodarbībās tiek mācītas sociālās prasmes - galda kultūra, personīgā higiēna, 

komunikācija un saskarsmes prasmes ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Dienas centrā „Saimīte” ir 

pieejamas aprūpes sociālā darbinieka un fizioterapeita konsultācijas bērnu vecākiem.   

2020. gada beigās dienas centrs „Saimīte” tika slēgts uz izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku. 

Dienas centrā “Saimīte” strādā sociālais darbinieks un 2 sociālie aprūpētāji.  

 

DC „Saimīte” 2020.gada budžeta izpilde ir 27407euro. 

Tukuma patversme  

Tukuma patversme (turpmāk – Patversme) ir Aģentūras sociālo pakalpojumu nodaļas 

apakšvienība, kura pašvaldībā nodrošina īslaicīgu naktsmītni, siltu uzturu, personīgās higiēnas 

iespējas, sociālā darbinieka konsultācijas personām bez noteiktas dzīvesvietas. Ja gaisa temperatūra 

ārā ir zemāka par -100C, tiek nodrošināta klientu uzņemšana telpās visu diennakti. Ar ģimenes ārsta 

izziņu par veselības stāvokli  patversmē drīkst slimošanas periodā uzturēties visu diennakti. Covid -

19 ierobežojumu laikā patversmes klienti patversmē uzturējās visu diennakti lieki neapdraudot sevi 

un apkārtējos. 

Patversmes klientiem ir iespēja divas reizes nedēļā saņemt medmāsas konsultācijas 

(2020.gadā medmāsa sniedza 158 konsultācijas) un medicīnisko aprūpi Patversmes telpās. Medmāsa 

turpināja veikt tādas manipulācijas kā cukura līmeņa noteikšana asinīs, holesterīna pārbaude un 

injekcijas. 

Patversmē pakalpojumu nodrošina 1 sociālais darbinieks darbam ar bezpajumtniekiem un 3 

dežuranti-kurinātāji, telpu tīrību nodrošina apkopēja (0,5 slodzes).  
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Patversmes pakalpojumu Tukuma patversmē 2020.gadā saņēma 54 persona (13 sievietes un 41 

vīrietis).  

2020 .gadā vēl aizvien ir aktuāls jautājums par sociālās aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu 

bezpajumtniekiem, dokumentu noformēšana ārstēšanai stacionārā un ievietošanai ilgstošas aprūpes 

iestādēs – bezpajumtnieki sociālā darbinieka redzeslokā nonāk ar dziļām veselības problēmām, 

personas nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe. 

Situāciju saasina pajumtes, sociālo attiecību, finansiālo resursu neesamība. 

Patversmē klientiem tika organizētas atbalsta grupas „Bezpajumtnieku sociālās kompetences 

paaugstināšana” (vidēji 5-8 personas vienā nodarbībā), kopā grupas apmeklēja 15 patversmes 

iedzīvotāji. 

Patversmē turpina izmitināt vienkāršoti pielāgotās telpās iereibušās personas bez noteiktas 

dzīvesvietas, jo šis jautājums pašvaldībā ir tikpat aktuāls kā iepriekšējos gados. 

Patversme turpina sadarbību ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju, nodrošinot 

patversmes klientus ar apģērbu. 2020.gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteju 

un Dienas aprūpes centru „Saime” (centra klienti veic brīvprātīgo darbu zupas izdalē) turpinās zupas 

virtuves darbība 3 reizes nedēļā. Kopā 2020.gadā 11640 zupas porcijas. Kopā izsniegtās zupas 

porcijas salīdzinājumā ar 2018., 2019. un 2020. gadu attēlots 2.3.5.attēlā. 

 

 
2.3.5.attēls. Zupas virtuvē izsniegto porciju skaits 

 

Patversmes telpās darbojas HIV profilakses punkts un šļirču apmaiņas punkts, kuros uz 

terminētā līguma pamata strādā ielu darbinieks. Pateicoties abu punktu darbībai, 2020.gadā tika 

nodrošināti sekundārās profilakses darbi narkotiku lietotājiem. Tika izplatīta izglītojoša informācija 

narkotiku lietotāju vidū, motivējot lietotājus uzsākt ārstēšanos no atkarībām, bija iespēja veikt dažādu 

infekciju slimību testus. Tukuma pašvaldībā HIV profilakse un šļirču apmaiņa notiek sadarbībā ar 

Slimību profilakses un kontroles centru. 

Pateicoties sadarbībai ar Slimību profilakses un kontroles centru, jebkuram interesentam bez 

maksas bija iespēja veikt HIV, hepatītu C un B, sifilisu ekspresstestu vienā no Aģentūras aprūpes 

istabām (Tukuma patversmē, Celtnieku ielā 3 vai Aviācijas ielā 3, Tukumā). 2020.gadā ir veikti 8 

HIV, 5 hepatītu C un 2 B hepatītu, 5 sifilisu ekspresstestu. Kopumā tika veikti 20 ekspresstesti 9 

personām. 

Ielu darbinieks intravenozo lietotāju vidū veica šļirču un adatu apmaiņu, prezervatīvu izdali un 

informāciju par šļirču apmaiņas punkta sniegtajiem pakalpojumiem. 2020.gadā tiek turpināts veikt 

ielu darba elektronisko uzskaiti, kurā ir atspoguļota informācija par savākto izlietoto šļirču un adatu 

skaitu, par izsniegto sterilo šļirču, adatu un citu materiālu skaitu. 
 

Patversmes 2020.gada budžeta izpilde 97929 euro. 

Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes” 
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No 2015. gada Sociālo pakalpojumu centrā „Mežrozītes” (turpmāk – pakalpojumu centrs) tiek 

nodrošināts sociālais pakalpojums – grupu dzīvoklis. 

Grupu dzīvokļa pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem 

ikdienā ir nepieciešams atbalsts, bet kuriem nav nepieciešama ilgstošā aprūpe. Grupu dzīvokļa mērķis 

ir cilvēkam nodrošināt mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un veicināt pārmaiņas, kuru 

rezultātā viņš pēc iespējas ātrāk un labāk apgūtu nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai spētu dzīvot 

patstāvīgi. Grupu dzīvoklī ir iebūvēta virtuve, rehabilitācijas telpa ar izeju uz terasi, dušas telpas un 

tualetes, kas piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pakalpojumu nodrošina 6 darbinieki – 1 

sociālais darbinieks 0.3 slodzes, 1 sociālais rehabilitētājs, 4 aprūpētāji. 

2020.gadā grupu dzīvokļa pakalpojumu saņēma 11 personas un 3 personas saņēma 

pakalpojumu ESF projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 

ietvaros. ESF projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 

ietvaros 3 iemītnieki izmantoja Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 

“Zelda” piedāvāto atbalsta personas pakalpojumu, kā arī piedalījās pedagogu nodarbībās, kur mācījās 

lasīt, rakstīt, rēķināt, mūzikas terapijas nodarbībās, izmantoja psihologa. 

Pakalpojumu centra iemītniekiem ikdienā tiek organizētas ēst gatavošanas nodarbības, darba 

prasmju attīstīšanas aktivitātes, personīga budžeta plānošana utt. Kopīgi tiek svinēti gadskārtējie 

pasākumi. 2020.gadā pakalpojumu centrs turpina sadarbību ar Irlavas kopienas centru un vietējām 

(Irlavas un Lestenes pagastu) biedrībām.  

Pakalpojumu centra iemītniekiem ir iespēja izmantot citus Tukuma novada sociālos 

pakalpojumus. Seši pakalpojumu centra iemītnieki trīs reizes nedēļā apmeklē Dienas aprūpes centru 

„Saime”. Nokļūšanu uz un no dienas aprūpes centra „Saime” nodrošina Tukuma novada sociālā 

dienesta specializētais transports. Diviem pakalpojuma centra iemītniekiem ir pastāvīgs darbs pie 

vietējā uzņēmēja. 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, nodrošinot pakalpojumu tika ievēroti epidemioloģiskie 

ierobežojumi, regulārā telpu dezinficēšana, decembrī tika uzsākts regulārs Covid-19 siekalu testa 

skrīnings visiem pakalpojuma centra iemītniekiem un darbiniekiem. 

Ievērojot drošības pasākumus, Pakalpojumu centra iemītnieki noorganizēja ielīgošanas 

pasākumu “Mežrozīšu” pagalmā, kurā piedalījās paši iemītnieki un daži darbinieki.  

2020.gada 26.septembrī 3 pakalpojumu centra iemītnieki piedalījās Dzejas pasākumā “Sevī 

ieklausoties” Jaunpilī, Jaunpils bibliotēkā. 

 

  
 
2.3.6. attēls Pasākumi “Mežrozītēs” 

 

Kopējā Sociālo pakalpojumu centra “Mežrozītes” 2020.gada budžeta izpilde 60886 euro.   
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Grupu dzīvoklis Meža ielā 4-43, Tukumā 

 

No 2019.gada darbojas vēl viens grupu dzīvoklis trīs personām. Grupu dzīvoklis atrodas 

Tukumā, Meža ielā 4-43.  

Grupu dzīvoklī ir 24 stundu attālinātā uzraudzība ar drošības pogas palīdzību. Pakalpojumu 

nodrošina viens sociālais darbinieks 0.2 darba slodzē. 

2020.gadā pakalpojumu saņēma 3 personas. Iemītnieki ikdienā paši gatavo sev ēst, uzkopj savu 

istabu un koplietošanas telpas. Viens no iemītniekiem ir nodarbināts pastāvīgā darbā Tukumā.  

Viens grupu dzīvokļa iemītnieks turpina saņemts pakalpojumu ES struktūrfondu projekta 

„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros un vēl 

viens iesaistījās ESF projektā Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 

pilnveide”. 

2020.gada 26.septembrī grupu dzīvokļa iemītnieki piedalījās Dzejas pasākumā “Sevī 

ieklausoties” Jaunpilī, Jaunpils bibliotēkā.  

Savu brīvo laiku grupu dzīvokļa iemītnieki organizē pēc saviem ieskatiem, ievērojot valstī 

noteiktās ārkārtējās situācijas nosacījumus. 

2020.gada decembrī tika uzsākts regulārs Covid-19 siekalu testa skrīnings visiem grupu 

dzīvokļa iemītniekiem. 

Kopējā grupu dzīvokļa 2020.gada budžeta izpilde 1365euro. 

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”  

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo 

pakalpojumu nodaļas apakšvienība. Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā “Rīti” (turpmāk - 

kopienas centrs) tiek nodrošināti divi pakalpojumi: Dienas aprūpes centrs un patversmes 

pakalpojums. 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 rehabilitētājs, fizioterapeits (0,5 slodzes) 

un 3 dežuranti. Kopienas centrs atrodas adresē „Rīti” Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā. 

Kopējā Kopienas centra 2020.gada budžeta izpilde 92 426 euro. 

Kopienas centrs nodrošina dienas aprūpes centra pakalpojumus dažādām personu grupām - 

pirmspensijas vecuma personām, pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem un personām, kurām ir 

noteikta invaliditāte, nodrošinot personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju maksimāli tuvu 

dzīvesvietai. 2020.gadā dienas aprūpes centra pakalpojumus saņēma 55 Slampes un Džūkstes pagastu 

iedzīvotāji – 43 pensijas vecuma personas, 2 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 10 personas 

ar fiziska rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centra  2020.gada budžeta izpilde 59 271 euro. 

Ir pieejams patversmes pakalpojums ģimenēm krīzes situācijā un pilngadīgām personām krīzes 

situācijās. 2020.gadā patversmes pakalpojumu saņēma 27 personas, tas ir 8 ģimenes, kurās 10 

pilngadīgas personas un 17 nepilngadīgi bērni. 2020.gada budžeta izpilde 33 155 euro. 

2020.gadā kopienas centra 112 apmeklētāji saņēma sociālā darbinieka konsultācijas, 27 klienti 

saņēma ārsta konsultācijas, 50 klienti saņēma fizioterapeita individuālās konsultācijas. Grupu 

nodarbības fizioterapijā apmeklēja 50 kopienas centra klienti. Kopienas centra klientiem saņemot 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu galvenais uzsvars - fiziskās aktivitātes, lai  

ar fizioterapijas nodarbību palīdzību un fizisko vingrinājumu kompleksu palīdzību, kur ar dažāda 

inventāra palīdzību (terapijas bumbas, gumijas, nūjas, hanteles u.t.t.) klients saglabātu, atjaunotu un 

nostiprinātu sociālās pašaprūpes spējas un prasmes. Ilgtermiņa mērķis ir klienta izglītošana un 

aktivizācija, lai klients saglabātu socializēšanās, komunikācijas prasmes un sociālās pašaprūpes 

prasmes. Kopienas centrā ir pieejamas arī higiēnas istabas (duša, veļas mašīna). 

Kopienas centrs organizējis un 2020.gadu iesāk ar vācu valodas mācībām, mācības pasniedza 

kliente seniore vācu valodas skolotāja, atsākas dziedāšanas nodarbības. Klienti, kas izvērtēti ES 
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struktūrfondu projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem”, saņēma ergoterapeita pakalpojumu, asistenta pakalpojumu un atbalsta personas 

pakalpojumu kopienas centra “Rīti” telpās. Janvāra mēnesī vidējas slodzes fizioterapiju baseinā 

“Albatross” apmeklēja 23 klienti. 

07.02.2020. radošā darbnīca, noslēdzas ar vārda dienu un dzimšanas dienu jubilāru 

sumināšanu - 27 klienti. Pasākumā Valentīndiena-pankūku balle piedalījās 23 klienti. 21.02.20120. 

radošā darbnīca un sumināti jubilāri - 21.klients. 06.03.2019. 8.marta svinības -  piedalījās 26 klienti,  

11.03.2019. radošā darbnīca kartupeļu pankūkas,  receptes, degustācija -  piedalījās 20.klienti. 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, dienas centrā notiek individuālās sociālā darbinieka un 

fizioterapeita konsultācijas. Patversmes pakalpojums ģimenēm ar bērniem turpina pakalpojuma 

nodrošināšanu ievērojot epidemioloģiskos norādījumus. No 18.maija nodarbības notiek āra apstākļos 

5-6 klienti grupās, soļošana, nūjošana, riteņbraukšana, vingrošana, dabas taku apmeklējums.  

No 07.12.2020., lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, tiek ievēroti valstī noteiktie 

epidemioloģiskie drošības pasākumi, organizējot dienas centra klientu nodarbības tikai vienā grupā  

5-6 klienti dienā un nodrošinot drošu patversmes darbību ģimenēm ar bērniem. Ziemassvētku 

pasākums 2020.gadā notiek attālināti, apsveikumus un dāvanas sociālā dienesta darbinieki nogādājot 

līdz dienas centra klientu dzīves vietai. 

 

 
2.3.7.attēls Pārgājienā Engures dabas takās. 2.3.8.attēls Senioru aktivitātes 

  

Jauniešu sociālais centrs 

2020.gadā tika izsludināts iniciatīvu konkurss par bērnu brīvā laika lietderīgās izmantošanas 

organizēšanu Tukuma pilsētā. Konkursa rezultātā tika noslēgt sadarbības līgums ar Nodibinājumu 

“Artūra Rancāna fonds” (turpmāk - Nodibinājums).  

Pēc Nodibinājuma sniegtās atskaites, 2020.gada laikā Nodibinājumu (jauniešu centru) 

apmeklēja 132 meitenes un 173 zēni, kopā 305 bērnu un jauniešu, kas ir par 22 jauniešiem vairāk 

nekā 2019. gadā. Izlietotais finansējums 2020.gadā 8090 euro. 

Nodibinājumam ir cieša sadarbība ar biedrību “Ligzda”, kopā organizējot pasākumus. 

2020.gada laikā tika organizētas tematiskās sestdienas, pārgājieni, Mākslas terapijas un veselīga 

uztura nodarbības. Ikdienas aktivitātes tiek nodrošinātas katru darba dienu no plkst.14:00 līdz 19:00, 

arī vasaras mēnešos un skolas brīvlaikos.  

Ārkārtējās situācijas laikā Nodibinājums ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus 

sniedza pakalpojumu mazās grupās un īsākā laika periodā. Saskaņojot ar Aģentūru, Nodibinājums 

periodiski pakalpojumu nenodrošināja, ņemot vērā situāciju un ierobežojumus valstī. 
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2.4. ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ 

No 2013.gada marta Aģentūra administrē asistentu pakalpojumus Tukuma novadā saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 

pašvaldībā”. 

Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā ir izlietoti 155 849 euro. Valsts atbalstīto 

asistenta pakalpojumu Tukuma novadā 2020.gadā saņēma 102 klienti, kas salīdzinot ar 2019.gadu  ir 

palielinājies par 19 klientiem.(skat. 2.4.1.attēlu) 

 
2.4.1.att. Klientu skaits 2018., 2019. un 2020.gadā 

Klientu skaits un tā salīdzinājums 2018., 2019. un 2020.gadā pēc invaliditātes grupas 

aplūkojams 2.4.2.attēlā. Vairākums asistentu pakalpojuma saņēmēju visus gadus bijušas personas ar 

pirmās grupas invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem (2018. – 35, 2019.gadā - 32, 2020.gadā - 

38). 

Pieaudzis asistenta pakalpojumu saņēmēju skaits tādās grupās kā personas no 5-18 gadu 

vecumam 2018. - 5, 2019. - 6, 2020.gadā – 10 klienti. Pirmās grupas redzes invalīdi 2018.-

2020.gadam nemainīgi ir 1 klients.  

Nelielas izmaiņas notikušas invaliditātes pirmās grupas ar garīgās veselības traucējumiem: 

2018. - 3, 2019. - 6 klienti un 2020.gadā pieaudzis līdz 8 klientiem, savukārt, ar otrās grupas 

invaliditāti ar garīgās veselības traucējumiem, viņu skaits 2020.gadā pieaudzis līdz 17 klientiem 

(2019. gadā – 10). 
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2.4.2.att. Asistenta pakalpojuma saņēmēju iedalījums pēc invaliditātes grupām un funkcionāliem 

traucējumiem 

Salīdzinot klientu un asistentu skaitu, redzams, ka tas ir nedaudz atšķirīgs. 2020.gadā - 104 

asistenti  ir nodrošinājuši pakalpojumu 102 klientiem (sk. 2.4.3.att.). 

 
2.4.3.att. Asistentu skaits 2018., 2019. un 2020.gadā kopā 

Asistenta pienākumus līdz šim brīdim uzņēmušās veikt fiziskas personas. Apkopojot 

informāciju par asistentu un klientu savstarpējo radniecību, redzams, ka vairākums no klientiem par 

asistentiem sev izvēlējušies ģimenes locekļus 2018. – 55, 2019.- 59 un 2020.-76, kas skaidrojams ar 

sasvstarpējo uzticību, izpratni un pieredzi vairāku gadu garumā rūpēs par cilvēku ar īpašām 

vajadzībām. Tomēr šo pienākumu veikušas arī citas klientu uzticības personas - ģimene draugi, 

paziņas, kaimiņi, Aģentūras darbinieks  2018. gadā - 30, 2019. gadā – 26, 2020. gadā – 29 personas 

(skat. 2.4.4.att.).  

 
2.4.4.att. Asistentu statuss 2018., 2019. un 2020.gadā  

Analizējot informāciju par asistentiem, apkopota informācija arī par asistentu vecumu grupām 

(sk. 2.4.5.att.) Vecumā no 18 – 30 gadiem asistenta pakalpojumu nodrošināja 2018.gadā - 4 personas, 

2019. – 3 un 2020.gadā 6 personas. Vislielākais īpatsvars asistentiem ir vecuma grupā no 31 līdz 60 
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gadiem: 2018., 2019.- 47 un 2020.gadā - 54, bet šo pienākumu veikuši arī cilvēki, kuri vecāki par 61 

gadu  2018. - 32 personas, 2019. - 35 personas un 2020.gadā - 44 personas. 

 
2.4.5.att. Asistentu skaits pēc vecuma sadalījuma 2018., 2019. un 2020.gadā 

Valsts finansēto asistentu pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 

„Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” klientiem iespējams izmantot 

dažādu mērķu īstenošanai, kuri klasificējami pēc minēto noteikumu 1. pielikumā norādītajiem 

kritērijiem. Tukuma novadā cilvēki ar īpašām vajadzībām šo pakalpojumu izmanto dažādu mērķu 

īstenošanai: 

- nokļūšanai uz/ no darba; 

- nokļūšanai uz/no izglītības iestādes; 

- nokļūšanai uz/ no dienas centru; 

- lai iesaistītos dažādos sociālos pasākumos (aktīvs darbs biedrībā, nodibinājumā, aktīvi 

nodarbotos ar sportu, piedalītos pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumos bērniem); 

- ārstniecības pakalpojumu saņemšanai; 

- iesaistītos dažādos sociālās iekļaušanās pasākumos (iepirkšanās, brīvā laika pavadīšanai, 

apmeklētu kultūras, sporta, pašdarbības kolektīvu pasākumus un citas sabiedriskas vietas). 

2.4.6.attēlā atspoguļoti dati par asistenta pakalpojuma izmantošanas mērķu sadalījums 2018., 

2019. un 2020.gadā. 
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2.4.6.att.Asistenta pakalpojuma izmantošanas mērķu sadalījums 2018., 2019. un 2020.gadā 

Lai nokļūtu uz darba vietu un no tās, šo pakalpojumu saņēmuši 2018. - 4, 2019. -5, 2020.gadā 

darba vietu apmeklē 6 cilvēki.  

Izglītības iestādes apmeklēšanai asistenta pakalpojumu Tukuma novadā 2018.gadā saņēmušas – 

10 personas, 2019. – 7 personas, 2020.gadā izglītību apguva 11 cilvēki. 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām interese par iespēju izmantot asistenta pakalpojumu, lai nokļūtu 

dienas aprūpes centrā: 2018.-18, 2019.- 11, 2020.gadā - 16 cilvēki. 

Pēdējo trīs gadu laikā, mainīga ir asistenta pakalpojuma nepieciešamība ārstniecības pakalpojumu 

saņemšanai, kuru klienti izmanto, lai nokļūtu pie ārstiem, uz ārstnieciskās terapijas nodarbībām un 

izmeklējumiem 2018.gadā - 100, 2019.gadā - 74 un 2020.gadā izmantojuši 92 klienti. 

 

2.5. PROJEKTI 

 

Pārskata gadā turpina realizēt sadarbības projektu „Slimību profilakses un kontroles centrs” par 

HIV profilakses bezmaksas punkta darbību Tukumā. 2020.gadā saņemtas bezmaksas medicīniskās 

preces par kopējo summu 510.38 euro un izdalītas medicīniskās preces par summu 165.40 euro 

apmērā. 

No 2019. gada 1.augusta Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar 10 pašvaldībām, tajā skaitā 

Tukuma pašvaldību, ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējumu, īstenoja izmēģinājumprojektu, 

kura mērķis bija aprobēt jaunu modeli sabiedrībā balstītu sociālo (SBS) pakalpojumu finansēšanā. 

(projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001), Projekta pamatā ir princips, kas paredz, ka projekta dalībniekam – 

pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek piešķirts noteikts budžets, kura ietvaros, 

ciešā sadarbībā ar izmēģinājumprojekta sociālo darbinieku, persona var saņemt SBS pakalpojumus. 

Tukuma novada pašvaldībā izmēģinājumprojektā piedalījās 10 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem. Tika nodrošināti SBS pakalpojumi: atbalsta personas pakalpojums, ģimenes asistenta 

pakalpojums, asistenta pakalpojums un transporta pakalpojums, aprūpes mājās pakalpojums, dienas 

aprūpes centra pakalpojums, grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums mājās, 

psihologa konsultācijas, deju un kustību terapijas nodarbības, mūzikas terapijas nodarbības, 

fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista konsultācijas, kanisterapeita nodarbības, 

specialā pedagoga nodarbības individuālā atbalsta programma – mentora/darbaudzinātāja 

pakalpojums darba vidē un sociālā darbinieka konsultācijas. 2020.gadā izlietotais  finansējums 

91982.27 euro.  
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No 2019.gada 2.septembra līdz 2020.gada 29.februārim  Aģentūra ir piekritusi metodikas 

aprobācijai  sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem (projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001), iesaistīts viens 

sociālais darbinieks. 2020.gadā saņemti 8862.40 euro un izlietots 5138.30 euro, kas ietver darbinieka 

atlīdzību un komandējuma izdevumus. 

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.martam  Aģentūra ir piekritusi metodikas 

aprobācijai sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (projekta 

Nr.9.2.1.1/15/I/001), iesaistīts viens sociālais darbinieks. 2020.gadā saņemti 12288.74 euro un 

izlietots 7245.32 euro, kas ietver darbinieka atlīdzību un komandējuma izdevumus. 

2016.gadā uzsākta dalību ES struktūrfondu projektā „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Tukuma novada Dome un Rīgas plānošanas 

reģions 2016.gada 26.februārī ir noslēdzis sadarbības līgumu Nr. TND/2-58.9/16/49  „Par ES 

struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem” īstenošanu” (turpmāk – Sadarbības līgums).  

Kopumā Sadarbības līgums paredz, ka Tukuma novada Dome īsteno 10 projekta darbības. Ar 

projekta atbalstu pašreiz tiek īstenota 1. darbība „Atbalsta plāna izstrāde - individuālo vajadzību 

izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, bērniem no bērnu sociālās aprūpes centriem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem“. Individuālo vajadzību izvērtēšanai Tukuma novada pašvaldībā bija 

pieteikusies 31 persona ar garīga rakstura traucējumiem, 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un 

ir saņemti 25 individuālie atbalsta plāni personām Valsts Sociālās aprūpes centros.  

Personām, kurām ir veikts atbalsts plāna izstrāde (1. darbība), ir uzsākta projekta 5. darbības 

„Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai 

dzīvei sabiedrībā” un 6. darbības „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īslaicīgās aprūpes jeb 

„Atelpas” brīža pakalpojumu un Aprūpes pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem” nodrošināšana. Projekts paredz finansējumu minēto darbību īstenošanai, savukārt 

darbību nodrošināšanu saskaņā ar Sadarbības līgumu īsteno Tukuma novada Dome. 

2020.gadā nodrošināti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošanai nodrošināti grupu 

dzīvokļa pakalpojumi 1 personai ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes pakalpojums 2 

personām, atbalsta grupas sniegtas 3 personām un aprūpes mājās pakalpojums 4 personām.  

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

nodrošināti: 1 bērns par Aprūpi mājās, 5 bērni un 4 vecāki par fizioterapeita pakalpojumu, 1 bērns 

par Montesori pedagoga konsultāciju, 4 bērni par smilšu terapijas pakalpojumu, 1 bērns par ūdens 

procedūru, 4 bērni par mūzikas terapijas pakalpojumu, 3 bērni par logopēda pakalpojumu. 

Nodrošināti grupu dzīvokļa pakalpojumi 4 personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas 

aprūpes pakalpojums 4 personām, atbalsta grupas sniegtas 11 personām un aprūpes mājās 

pakalpojums 4 personām. 2019.gadā projekta ietvaros pakalpojumus saņēma 16 personas.  

2020.gadā izlietots kopējais finansējums 31086 euro (t.sk. pirktie ārpakalpojumi 5065.13 euro, 

sniegtie dienas centra pakalpojumi 4288.15 euro, grupu dzīvokļa pakalpojumi 4673.82 euro un 

organizētas atbalsta grupas un grupu nodarbības 1166.85 euro).  

2020.gadā realizēti Nodarbinātības Valsts aģentūras projekti:  

- skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā – 2020. gadā atbalstītas divas darba vietas – 

palīgstrādnieks Aģentūrā, iesaistījušas 6 personas. 

2020. gadā noslēdzies projekts  „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 

sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”. Ar projektā iegādāto 

automašīnu VW UP! 2015. - 2020. nobraukti 84450,93 2020. gadā nobraukti 13472,646 km. 

Automašīna tiek izmantota konsultācijām, darba vizītēm, apsekošanām pie iedzīvotājiem, iedzīvotāju 

atbalstam dažādu speciālistu apmeklējumiem, kā arī  darba braucieniem uz konferencēm, semināriem.  

2017.gadā uzsākta dalība projektā “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001. 2019., 2020. gadā 

ir slēgtas vienošanās par grozījumiem noslēgtajā sadarbības līgumā, plānotais iesaistīto dalībnieku 

skaits kopskaitā 71, ar pieejamo finansējumu 107 165,72 euro. 2020. gadā iesaistīti 34 jaunieši, 

saņemts finansējums no projekta 22 960 euro. 
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Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs turpina pārstāvēt Tukuma novada pašvaldību Reģionālo 

ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos, saskaņā ar 2014.gada 22.oktobra Kultūras ministrijas 

rīkojumu Nr. 5.1.-1-264 „Par Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos izveidi”, 

efektīvai romu integrācijas politikas īstenošanai. 2020.gadā turpinās projekta 4.kārta -„Projekts 

„Latvijas romu platforma IV””. 

Projekta ietvaros, 2020.gadā laikā no 2.jūlija līdz 3.jūlijam notika Kultūras ministrijas 

Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Talsu 

novadā un Sabiles pilsētā. Vizītes laikā ievērojot Ministru kabineta noteiktos COVID-19 vīrusa 

izplatības ierobežošanas piesardzības pasākumus. 

Vizītes ietvaros speciālisti no 11 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (Daugavpils pilsētas, 

Jelgavas pilsētas, Jūrmalas, Dobeles, Kandavas, Talsu, Madonas, Rēzeknes, Rūjienas, Tukuma, 

Ventspils pilsētas un Viļakas novada) un pārstāvji no Kultūras ministrijas tikās ar Sabiles pilsētas un 

Abavas pagasta pārvaldes un Sociālā dienesta pārstāvjiem, apmeklēja Sabiles Kultūras namu, kā arī 

iepazinās ar Talsu novadā dzīvojošo romu vēstures notikumiem Otrā Pasaules kara laikā, pieminot 

holokausta un genocīda upurus Sventes priedulājā. 

Savukārt, 2020.gada 22.jūlijā, Rīgā, Latvijas Nacionālā bibliotēkā tika organizēta sanāksme, 

kuras laikā Reģionālo romu ekspertu tīkla un Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās 

padomes locekļi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie romu iedzīvotāji iepazinās ar projekta 

„Latvijas romu platforma IV” pasākumu rezultātiem, kā arī iepazinās ar labo praksi romu integrācijas 

jautājumos, lai turpmāk izmantotu praksē. 

 

 

     
 

2.5.1. attēls Labās prakses vizīte Talsu novadā un Sabiles pilsēta 
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3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

2020.gadā joprojām tiek pilnveidota Aģentūras mājas lapa www.tnsd.lv. Ir izveidots 

sociālajos tīklos Aģentūras Facebook konts. 

Mājaslapā 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. 

Pārskata periodā regulāras publicitātes ir pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tukuma 

Laiks”, kā arī sniegtas intervijas laikrakstiem „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, televīzijām par 

aktualitātēm sociālā aizsardzības jomā Tukuma novada pašvaldībā. 

12.02.2020. Aģentūra piedalījusās ikgadējā „Ēnu dienas” pasākumā. Aģentūrā „ēnoja”– 9 

jaunieši sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm ar bērniem, sociālajam darbiniekam. 

Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumu un sociālo 

palīdzību, savukārt likums dod plašas iespējas pašvaldībām pašām izveidot savu sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu sistēmu, līdz ar to katrā pašvaldībā tā ir atšķirīga. Aģentūra ir piedalījusies 

pieredzes apmaiņā: 

13.01.2020. notika sadarbības grupa bezpajumtniecības jautājumu risināšanai pašvaldībā, 

kurā piedalījās Tukuma novada Domes pārstāvji, Tukuma slimnīcas direktore, Valsts un pašvaldības 

policiju pārstāvji, Aģentūras darbinieki. Tika pārrunātas problēmas, iesaistīto institūciju atbildība un 

sadarbības procesi. 

03.02.2020. organizēta tikšanās ģimeņu atbalsta centrā “Terēze”, Pils ielā 11, Tukumā. 

Tikšanās mērķis – tikšanās ar atbalsta centra vadītāju un darbiniekiem. Centra sniegto pakalpojumu 

apzināšana, sadarbības plānošana, jautājumi un diskusijas; 

24.02.2020. tikšanās ar individuālā budžeta modeļa pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem aprobēšanas dalībniekiem un Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Tikšanās mērķis ir 

diskutēt par projekta gaitu, pakalpojumiem, kā arī pārrunātu turpmāko projekta gaitu; 

06.03.2020. Sociālā darba nodaļas vadītāja Inga Eizengrauda piedalījās Latvijas pašvaldību 

izpilddirektoru seminārā, kur viens no darba kārtības jautājumiem bija e-aprūpe, kas ir par iniciatīvu 

26.05.2020. tikšanās ar SIA “E-aprūpe” pārstāvjiem par aprūpes plānošanas sistēmas ieviešanu 

pašvaldībā. Tikšanās mērķis ir diskutēt par aprūpes plānošanas sistēmas testēšanu, kā arī pārrunātu 

turpmāko gaitu un uzdevumus sistēmas ieviešanai;  

05.06.2020. tikšanās ar biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķelli. Tikšanās 

mērķis ir iepazīties ar biedrības darbību, līdzšinējo pieredzi un paveiktajiem projektiem, pārrunāt par 

iespējamo sadarbības veidošanu, diskusijas par mērķgrupas klientu vajadzībām; 

10.06.2020. Sociālā darba nodaļas darbiniekiem tikšanās ar priesteri Andreju Mediņu Bruknas 

muižā. Tikšanās mērķis ir iepazīties ar Kalna svētību kopienu un Bruknas muižu, pārrunāt par 

iespējamo sadarbības veidošanu; 

17.08.2020. Tukuma novada Domes konferenču zālē notika diskusija “Bērni nepiedzimst ar 

aizspriedumiem” Pasākums ir daļa no projekta “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kas Latvijas 

pamatskolās uzsākts 2017.gadā ar Zviedru Institūta atbalstu. Pasākums notiek sadarbībā ar ”Glada 

Hudik” teātri, Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" strūktūrvienību - dienas aprūpes centru 

“Cerību tilts” un biedrību “Profesionālo audžuģimeņu apvienību "Terēze"”. 

Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” mudina mūs pozitīvi pieņemt cilvēku 

dažādību, ieraudzīt to, ka ikvienam cilvēkam piemīt spējas un resursi, izprast, kā mazināt 

aizspriedumus un stereotipus, vairojot zināšanas un iepazīstot vienam otru. 

Pieredzes apmaiņā Aģentūrā uzņemti: 

15.07.2020. – Saldus novada sociālais dienests – tikšanās mērķis ir iepazīstināšana ar Tukuma 

Rožu ceļu maršrutiem; TNSD pakalpojumu apmeklējums – patversme, Saime, Saimīte; pieredzes 

apmaiņa par sociālā darba veikšanu Tukuma novadā un Saldus novadā, diskusijas; 

http://www.tnsd.lv/


58 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

20 02.2020.- 21.02.2020. Aģentūras direktore pārstāvēja iestādi LM rīkotajā diskusijā par 

bērnu tiesību aizsardzības sistēmas, darba ar ģimeni vērtībām, pamatprincipiem un tālākajām 

pilnveides iespējām, tajā skaitā minimālo pakalpojumu grozu. 

11.06.2020. Latvijas Pašvaldību savienība rīkoja vebināru “Starpinstitūciju sadarbība 

sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā: labā prakse un inovatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā”, 

kurā piedalījās plašs klausītāju loks – pašvaldību politiķi un speciālisti, pašvaldību sociālo dienestu, 

bāriņtiesu, izglītības pārvalžu un pašvaldības policijas, kā arī valsts iestāžu un Norvēģijas 

vēstniecības Latvijā pārstāvji. Tā bija rosinoša praktiskās pieredzes un informācijas apmaiņa par 

aktuāliem sociālās jomas jautājumiem Latvijas un Norvēģijas pašvaldībās. Tukuma novada sociālā 

dienesta direktores Inas Balgalves pieredzes stāsts par vardarbības ģimenēs situācijas risināšanu 

Tukuma novadā apliecināja, cik svarīga ir dažādu jomu profesionāļu sadarbība, gan ieviešot 

inovācijas, gan nostiprinot un pilnveidojot tās, lai krīzes situācijā varētu izmantot jau veiksmīgi 

funkcionējošus sadarbības algoritmus. 

 
3.1. attēls. Vebināra “Starpinstitūciju sadarbība sociālajā jomā Latvijā un Norvēģijā: labā 

prakse un inovatīvi risinājumi ikdienā un krīzes situācijā” dalībnieki. 

 

03.09.2020. direktore Ina Balgalve piedalījās Sarunu festivāla Lampa diskusijā "Vai riska 

grupām kontracepcijai ir jābūt bez maksas?" Diskusiju rīkoja Latvijas vecāku organizācija 

Mammamuntetiem.lv. Vēl sarunā piedalījās ārste ginekoloģe Vija Veisa un VM Veselības aprūpes 

departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Ne visi bērni piedzimst gaidīti un 

mīlēti. Ne par visiem bērniem mammas grūtniecības laikā rūpējas. Ir sievietes, kurām bērni “gadās” 

teju ik gadu un kuras uzreiz no šiem mazuļiem atsakās vai viņām tie tiek noņemti, lai tiktu pasargāti. 

Sarunas gaitā tika šķetināti jautājumi - Cik liela šī problēma ir Latvijā? Vai sievietēm no sociālās 

atstumtības riska grupām kontracepcijai jābūt bez maksas? Kāpēc tā joprojām nav bez maksas? Kuras 

ir riska grupas? Ja kontracepcija bez maksas būs pieejama, kā varēs nodrošināt, lai sievietes šo iespēju 

izmanto? 

No 16.09.2020. – 28.10.2020. Aģentūras direktore piedalījās Valsts kancelejas Inovācijas 

laboratorijas sprintā - 7 darbnīcu ciklā, kuru organizēja Valsts kanceleja kopā ar Labklājības 

ministriju. Darbnīcās kopā strādāja 25 dalībnieki - šo pakalpojumu sniegšanas sistēmā iesaistītie – 

vecāki, asistenti, sociālie darbinieki, nevalstiskās organizācijas, Labklājības ministrijas un citu 

atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji u.c. Darbnīcu laikā kopīgi tika risinātas problēmas, izmantojot 

dažādas radošas metodes, kur tiek ņemta vērā katra iesaistītā pārstāvja pieredze un viedoklis. Darba 

procesā nonāca līdz prototipam jeb modelim, kas ļautu vislabākā un efektīvākā veidā bērniem un viņu 
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vecākiem saņemt  nepieciešamos pakalpojumus. 18.12.2020. tiešsaistes sanāksmē, kurā piedalījās arī 

labklājības ministre Ramona Petraviča tika prezentēti laboratorijā radītie modeļi atbalsta sistēmas 

uzlabošana bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. 

Oktobra mēnesī notika vairākas sanāksmes ar Kandavas, Engures un Jaunpils pašvaldībām, 

lai diskutētu par nākotnes redzējumu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Ir apkopoti 

katras pašvaldības esošie pakalpojumi un palīdzība, aprēķināta prognozējamā finansiālā ietekme. 

  
3.2. attēls. Esošās Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas  novadu sociālās aizsardzības sistēmas 

struktūras 

 

30.10.2020. ievērojot valstī noteikto epidemioloģiskos drošības pasākumus, atzīmēta 

Aģentūras 11 gadu jubileja. Domes pateicības rakstus un Aģentūras piemiņas veltījumus saņēma 

darbinieki  par ieguldījumu sociālās aizsardzības sistēmas veidošanā un attīstībā.  

 

 
3.3. attēls. Aģentūras 11 gadu jubilejas pasākumā 

 

Aģentūras pārstāvji 19.11.2010. piedalījās Sociālo darbinieku un Latvijas pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju apvienības rīkotajā sociālo darbinieku sapulcēs pie Labklājības ministrijas un pie 

LR Saeimas. Reaģējot uz situāciju valstī, plānotajiem lēmumiem, sociālās nozares praktiķi vērtē to 

kā sociālo pakalpojumu nozares un sociālā darba profesijas prestiža graušanu. “Šādā brīdī mēs 

nevaram stāvēt malā un arī vēlamies skaļi paust savu nostāju. Labklājības ministrijas politiskie un 

administratīvie vadītāji ir personiski atbildīgi par pašreizējo situāciju, kad sociālo pakalpojumu 

nozare ir novājināta, sociālo darbinieku slodze pašvaldībās ir nesamērīga, bet katru gadu dažādas 

ministrijas izdomā aizvien jaunus un jaunus pienākumus. Labklājības ministrija resursus pašvaldībām 

nedod, bet dažādas birokrātiskas un formālas prasības tikai palielina. Tas ir pretēji sociālā darba 

profesijas būtībai - kalpot cilvēkiem, palīdzēt risināt problēmas un izmantot sabiedrības sniegtās 

iespējas, nevis kļūt par birokrātiem un kontrolētājiem”.  
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4. 2021.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Saskaņā ar Tukuma novada Dome 2020.gada 28.oktobra pieņemto lēmumu “Par Tukuma 

novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” likvidāciju un Tukuma novada 

pašvaldības iestādes „Tukuma novada sociālais dienests” izveidošanu” (prot.Nr.25, 47.§), no 

31.12.2012. tiek likvidēta Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” 

un no 2021.gada 1.janvāra tiek izveidota Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada 

sociālais dienests”, kura ir likvidētās aģentūras tiesību un saistību pārņēmēja. 

2021.gadā Tukuma novada sociālais dienests turpinās darboties šādos pamatvirzienos:  

I Pakalpojumi iedzīvotājiem  

Sociālā palīdzība 

1. Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo 

palīdzību. 

2. Nodrošināt pašvaldības brīvās iniciatīvas atbalstu (pašvaldības pabalstus) atbilstoši 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  

3. Nodrošināt klienta vajadzību, resursu un risku izvērtējumu, noteikt klienta funkcionēšanas 

traucējumus, identificēt sociālo problēmu pazīmes, informēt attiecīgos speciālistus par 

nepieciešamību uzsākt sociālo darbu ar klientu. 

Sociālais darbs 

1. 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 risināšanā. 

2. Nodrošināt  personai nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

3. Realizēt kopienas sociālo darbu – nodrošināt kopienas aktivitātes Džūkstes, Sēmes, 

Lestenes un Irlavas kopienas centros.  

4. Starpnozaru sadarbības modeļu veidošana un pilnveidošana. 

5. Eiropas sociālā fonda projektu realizēšana: 

5.1. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide pilngadīgām personām. 

5.2. Metodikas sociālajam darbam ar jauniešiem. 

5.3. “Proti un Dari!” 

Sociālie pakalpojumi  

Nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus: 

1. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (dienas aprūpes 

centrs „Saime”). 

2. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (Dienas centrs 

„Saimīte”). 

3. Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”: 

3.1. Dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums; 

3.2. Patversmes pakalpojums. 

4. Patversmes pakalpojums (Tukuma patversme). 

5. Grupu dzīvokļa pakalpojums: 

5.1. Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes”; 

5.2. Meža iela 4-43, Tukums, Tukuma novads. 

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Atbalsta dzīvokļos. 

7. ESF projektu realizācija: 

7.1. Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi. 

II Darba procesa organizācija, vides pieejamība un sociālā darba speciālistu profesionalitāte 

1. Sociālā dienesta un sociālo pakalpojumu sniedzēju vides pieejamības nodrošināšana. 

2. Sociālā darba speciālistu profesionalitātes nodrošināšana. 
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Plānotie konsolidētie līdzekļi 2021.gadā ir 3 497 607 euro, pieaugums salīdzinot ar 2020. gada 

izpildi ir 229 729 euro (3 267 881 euro). Plānoti saskaņā ar  “Tukuma novada sociālais dienests”  

gada darbības plānā iekļautiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības pasākumiem.  

Plāns sagatavots ņemot vērā budžeta faktisko izpildi 2020.gadā un Valstī noteikto ārkārtas 

situāciju (COVID-19) ierobežojumu ietekmi uz budžetu, grozījumiem Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta noteikumos un izmaiņām sociālo pakalpojumu maksās 

No 2021.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 

kā arī jauni Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Ar minētajiem normatīviem aktiem būtiski tiek mainīta 

sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipi un apmēri, kas ietekmē izdevumu pieaugumu 

sociālajiem pabalstiem. Pieaug izmaksas pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem. Vajadzību pēc 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības, dažādiem atbalsta pasākumiem nosaka valstī 

esošā ārkārtējā situācija, kas ietekmē iedzīvotāju ne tikai sabiedrības veselību, bet arī dzīves kvalitāti, 

garīgo veselību, dažādu sociālo problēmu (vardarbība, atkarības, bezdarbs, nabadzība u.c.) attīstību. 

No 01.01.2021. vairākiem pabalstu veidiem ir veiktas izmaiņas, gan no valsts atbalsta ar MK 

noteikumiem, gan ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem: 

• Palielinās ienākumu līmenis, kas nosaka trūcīgas mājsaimniecības statusu – no 128.06 euro 

personai uz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā. 

• Palielinās Garantētā minimālā ienākuma līmenis no 64 euro personai uz 109 euro pirmajai 

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.  

• Palielinās ienākuma līmenis maznodrošinātās mājsaimniecību statusa iegūšanai, no 

diferencēta līmeņa dažādām grupām (301 līdz 322.50 euro personai) uz 375 euro pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263  euro pārējām personām mājsaimniecībā 

• No 01.04.2021. plānotas izmaiņas Mājokļa pabalsta aprēķinā, paplašinās un palielinās 

noteiktie normatīvi, tiek noteikta vienota pabalsta aprēķina formula visā valstī. 

• Palielinās materiāla pabalsta krīzes situācijā apmērs no 130 euro uz 272 euro mēnesī uz vienu 

mājsaimniecībā deklarēto personu vai atsevišķi dzīvojošu personu, un no 100 uz 190 euro uz katru 

nākamo mājsaimniecībā deklarēto personu mēnesī. Tiek nodrošināts pabalsts arī personām, kuras 

nonākušas krīzes situācijā Covid – 19 ietekmē. 

• Ēdināšana izglītības iestādēs bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek 

nodrošināts kā pakalpojums ar 100 % pašvaldības finansējumu. 

• Palielinās sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem – vienreizējā pabalsta 

sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs no 250 euro uz 820.05 euro; pieaug 

vienreizēja pabalsta patstāvīgās dzīves uzsākšanai apmērs no 286 euro uz 326 euro; pieaug ikmēneša 

pabalsta apmērs personām ar invaliditāti, ja jaunietis turpina mācības – no 136 euro uz 163 euro 

mēnesī;  

• Palielinās pabalsts Jaundzimušā bērna aprūpei no 275.00 euro uz 300.00 euro; 

• Palielinās maksa par pakalpojumu SAC Rauda no 23 euro dienā uz 25 euro dienā. SIA 

“Irlavas slimnīca” no 18.50 euro uz 21 euro dienā. Latvijas SOS Valmierā palielinās no 740 euro uz 

900 euro mēnesī. 

• Palielinās maksa par sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās” 2021.gadā pakalpojuma izmaksas 

no 140 euro uz 147 euro mēnesī, plānotais saņēmēju skaits ap 160 personām gadā. Tiek nodrošināts 

aprūpes pakalpojums Covid- 19 saslimušajiem un kontaktpersonām. 

• Pēc tirgus izpētes  bezpiederīgo personu apbedīšanas pakalpojuma izmaksas pieaug no 380 

euro līdz 395 euro  (bez PVN) par apbedīšanas pakalpojumu vienai personai. 

Sociālā darba ietvaros tiek plānoti pakalpojumi atbilstoši ārkārtējai situācijai valstī, būtiski 

samazinot klātienes pakalpojumus. Tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas, psiholoģiskā izpēte, 

sociālā rehabilitācijas vardarbībā cietušiem bērniem, pieaugušajiem un vardarbības veicējiem, smilšu 

terapija, speciālista konsultāciju ar montesori metodi, ģimenes asistenta pakalpojums, PEP mammas 

pakalpojums, Jauniešu atbalsta un pašizaugsmes programma, atbalsta un izglītojošās grupas  Bērna 
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emocionālā audzināšana un Ceļvedis audzinot pusaudzi, sociālās rehabilitācijas pakalpojums “Misija 

Pakāpieni”, atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētā 

transporta pakalpojums Ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošinātas telefonkonsultācijas 2 stundas 

nedēļā.  

Darbojas 4 kopienas centri – Džūkstē, Sēmē, Lestenē un Irlavā. Kā arī plānots apzināt jau 

esošās kopienas aktivitātes un nodrošināt tās esošo resursu ietvaros Zentenes pagastā, Jaunsātu 

pagastā un Degoles pagastā. 

Sociālos pakalpojumus plānots nodrošināt esošajā apjomā, ievērojot visus epidemioloģiskos 

norādījumus. Darbojas dienas aprūpes centrs “Saime”, dienas centrs “Saimīte”, Tukuma patversme, 

grupu dzīvokļi “Mežrozītēs” un Meža ielā 4 – 43, Tukumā, kopienas centrs “Rīti” (dienas centrs 

senioriem, patversme ģimenēm ar bērniem). Plānots nodrošināt konsultatīvo darbu – psihosociālās 

un sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām konsultācijas. Šogad plānots 

nodrošināt sociālo pakalpojumu Atbalsta dzīvokļi, kur sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar 

izmitināšanu līdz vienam gadam var Tukuma novada iedzīvotāji. 

2021. gadā plānots turpināt dalību projektos: 

• „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” par 

kopējo plānoto summu 67148 euro;  

• ESF projekts “PROTI un DARI!” par kopējo plānoto summu 7537 euro; 

• ESF projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” par kopējo plānoto summu 

14520 euro; 

• Dome - 2021. gadā plānots realizēt daļu  ERAF projekta “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”. 

Plānots uzsākt būvdarbus infrastruktūras izveidei Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar 

invaliditāti un viņu vecākiem Raudas ielā 8, Tukumā, Dienas centra izveidei personām ar garīga 

rakstura traucējumiem kopienas centrā “Rīti”. Norit projektēšana specializēto darbnīcu 

pakalpojumam adresē Sapņi, Irlavā, ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma Kurzemes iela 

76, Tukumā, un jauniešu mājas adresē Irlavas skola, Irlavā, izveidei, kā arī grupu dzīvokļu izveidei 

Celtnieku ielā 3, Tukumā, un Slampē. Kopējo plānoto summu 1 941 381 euro, 2021. gadā plānots 

ERAF finansējums 534977 euro. 

Sociālajā dienestā nav nodrošināta valsts noteiktais sociālā darbinieka skaits uz 1000 

iedzīvotājiem. Trūkst 5 sociālie darba speciālisti. 

Kā arī 2021.gadā plānots turpināt saņemt transfertus no valsts budžeta:  

• no Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā 

personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti par 

kopējo plānoto summu 141605 euro; 

• no Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējuma par grupu dzīvokli SPC 

''Mežrozītes'' par kopējo plānoto summu 2041 euro; 

• no Labklājības ministrijas Valsts budžeta finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanai vardarbībā cietušām personām par kopējo plānoto summu 8174 euro; 

• no Labklājības ministrijas mērķdotācija audžuģimenei par bērna uzturnaudas palielināšanu 

par kopējo plānoto summu 17 126 euro; 

• no Latvijas Bērnu fonda  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem dzīvesvietā bērniem, kuri 

cietuši no vardarbības par kopējo plānoto summu 3510 euro. 

• no Labklājības ministrijas mērķdotācija izdevumu segšanai 50 % apmērā no iedzīvotājam 

izmaksātā pabalsta krīzes situācijā Covid 19 ārkārtējās situācijas laikā, par kopējo plānoto summu 

1250 euro 

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” 2020.gadā nodrošina sociālo pakalpojumu tuvinātu 

ģimeniskai videi, aprūpē esošo bērnu skaits vienā grupā nav lielāks par astoņiem bērniem ne vairāk 

kā 24 bērnu aprūpi trīs grupās. Tiek organizēta ēdināšanas pakalpojuma organizēšana grupās, to dara 

darbinieks, pēc iespējas iesaistot bērnus. 



63 

 
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Turpinās sadarbību ar Tukuma novadu un  citām pašvaldībām par bērnu ilgstošu sociālo 

aprūpi. Kā arī turpinās sadarbība ar sadarbības partneriem Zviedrijā, kas jau šobrīd sniedz 

neatsveramu palīdzību bērnunama ikdienā, Starptautisko Sieviešu klubu „Rīga”, ar viesģimenēm 

Latvijā un ASV, lai bērni baudītu ģimenisku vidi. 

Tukuma novada Dome 2018. gadā ir pieņēmusi lēmumu par Irlavas bērnunama-patversmes 

reorganizāciju līdz 2022.gada 31.decembrim, izveidojot alternatīvus, ģimeniskai videi pietuvinātus 

sociālos pakalpojumus, primāri nodrošinot pakalpojuma sniegšanu Tukuma novada pašvaldības 

bērniem.  

2018. gada – 2022.gada 31. decembrim plānots attīstīt sabiedrībā balstītus pakalpojumus – 

Specializētās darbnīcas personām ar GRT, Irlavas bērnunama-patversmes telpās, dienas aprūpes 

centrs personām ar smagiem GRT adresē “Rīti” Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā, grupu 

dzīvokļa pakalpojuma personām ar vidēja smaguma rakstura traucējumiem Celtnieku  ielā 3, 

Tukumā,  Tukuma novadā, Grupu mājas pakalpojums personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem adresē  “Rīti” Slampes pagastā, Tukuma novadā. Pakalpojumus plānots attīstīt 

izmantojot ERAF finansējumu. Kā arī veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu Kurzemes 

ielā 76, Tukumā, un jauniešu mājas pakalpojumu adresē  “Irlavas skola”, Irlavā, Tukuma novadā. 

2020. gada 25. novembrī Tukuma novada Dome ir lēmusi (prot.Nr.25; 41.§) par bērnu 

īslaicīgaās aprūpes vietas izveidi  Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”. Lai nodrošinātu nepieciešamo 

bērnu tiesību aizsardzību un aprūpi bērniem, kuriem tā nepieciešama Covid-19 vīrusa izplatības radīto 

seku dēļ, un īstenotu LM Vadlīniju izpildi, ievērot noteiktos izolācijas pasākumus un iespēju 

nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi. 2020.gadā pakalpojums vēl nav izmantots. 

2020.gadā ir apstiprinātas izmaiņas  Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” maksas pakalpojuma 

cenrādī. Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma 

nodrošināšanu ir paaugstinājusies.   

2021.gads ir plānotais Administratīvi teritoriālās reformas gads. Reformas rezultātā plānots 

apvienot Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldības. Plānotais iedzīvotāju skaits 

apmēram 45 tūkstoši. Esošās pašvaldības turpinās pildīt savas funkcijas un uzdevumus līdz 

pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei 2021. gada 1. jūlijā. Apvienošanās 

procesus plānots vadīt Tukuma novada pašvaldībai. Arī sociālās aizsardzības jomā plānotas izmaiņas 

– jauna struktūra, vienoti noteikumi, centralizēta uzskaite.  

Plānotā Covid 19 ietekme.  

Sociālā dienesta un sociālo pakalpojumu sniedzēju darbu ietekmē valstī noteiktā ārkārtējā 

situācija, Covid-19 draudi un ierobežojumi. No vienas puses iedzīvotājiem ir jānodrošina 

pakalpojums, jo ārkārtējā situācija ir ietekmējusi cilvēku dzīves, raisot gan ekonomiskās, gan garīgās 

grūtības. No otras puses ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, lai mazinātu slimības 

izraisītos draudus. 

Pamatojoties uz likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un LM rīkojuma Nr.103 ”Par ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu” 4.14.punktu un Tukuma novada Domes noteikto, Tukuma novada sociālais dienests 

plāno iegādāties, saņemot papildus finansējumu – asignējumus un neieskaitot finansējumu, ko 

saņems no Valsts līdzekļiem kā mērķdotāciju (centralizēti visām Tukuma novada Domes pakļautībā 

esošām iestādēm un kapitālsabiedrībām) individuālo aizsarglīdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu  un 

dezinfekcijas pakalpojumus, kas paredzēta COVID-19 ietekmes mazināšanai Tukuma novadā.  

Tiek nodrošināts pabalsts arī personām, kuras nonākušas krīzes situācijā Covid – 19 ietekmē, 

par kuru tiek pieprasīts valsts mērķdotācijas.  

Sociālā darbinieka konsultācijas un sociālos pakalpojumus plānots nodrošināt esošajā apjomā, 

ārkārtējā situācijā ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   N.Rečs 
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NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada Domes 

Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece  

administratīvajos jautājumos        R.Patmalniece  

 

 
 


