
 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA 

vadītājs (1) 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA 

vadītājs (1) 

Jurists (1) 

Apkopējs (1.5) 

Lietvedis (1) 

 

 
Datu ievades operators (1) 

 

Kancelejas pārzinis (1) 

 

DIREKTORS (1) 

dienas centrs „Saimīte” 

sociālais aprūpētājs (2), apkopējs (0.5) 

Tukuma patversme 

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

dienas dežurants (1), ielas darbinieks (0,5) 

dienas aprūpes centrs „Saime” 

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

aprūpētājs (4), sociālais rehabilitētājs (1) 

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” 

Pielikums Tukuma novada  

Sociālā dienesta nolikumam 

Saimniecības vadītājs (1) 

Administrators (1) 

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem  

(12)  

 atbildīgais par sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem (1) 

 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

pilsētas teritorijā  (6) 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādēs (1),  

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 

ārpusģimenes aprūpe (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 darbam ar pilngadīgām 

personām (10) 

atbildīgais par sociālo darbu ar pilngadīgām personām (1) 

sociālais  darbinieks (6) 

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 

Sociālie darbinieki (6 ) 

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 Tukuma pilsētā (3) 

Klientu apkalpošanas speciālists (3) 

 

Sociālais darbinieks (0.25) 

Sociālais darbinieks (0.75) 

Sociālais darbinieks (1) 

atbildīgais par Tukuma patversmi  

Sociālais darbinieks  (0,5) 

 

Sociālais darbinieks (1) 

dežurants (3), fizioterapeits (1), sociālais rehabilitētājs 

(1), apkopējs (1) 

Autovadītājs (1)  

 

sociālais rehabilitētājs (3), sociālais aprūpētājs (4), 

fizioterapeits (1), aprūpētājs (1), apkopējs  (0.3), 

sētnieks (0.5) 

ADMINISTRĀCIJA 

Personāla speciālists (1) 

 

Sētnieks (0.2) 

SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA 
vadītājs (1) 

Sociālais darbs kopienā 

Sēmes kopienas centrs „Mūsmājas” interešu pulciņa 

audzinātājs (0.5) 

Irlavas kopienas centrs interešu pulciņa audzinātājs (0.5) 

Džūkstes kopienas centra interešu pulciņa audzinātājs 

(0.5) 

Lestenes kopienas centra interešu pulciņa audzinātājs 

(0,5) 

 
Speciālists darbam ar atkarības problēmām (1) 

 

Psihosociālais konsultants (1)  
  

 

Krīzes intervence 

Sociālais darbinieks (2) 
  

  



 

 


