
Sociālais darbs Tukuma novadā
2015.gadā



Tukuma novads tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Tukuma novadā 
ietilpst Tukuma pilsēta un 10 pagasti: Degole, Džūkste, Irlava, 
Jaunsāti, Lestene, Pūre, Sēme, Slampe, Tume, Zentene.
Tukuma novads robežojas ar Jelgavas, Babītes, Engures, Rojas, 
Talsu, Kandavas, Jaunpils un Dobeles novadiem.
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Tukuma novada teritorija - 119 152.4 ha

Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai
- 63 km

Tukuma novada iedzīvotāju skaits
uz 01.01.2015. - 31 666 
Tautas skaitīšanas dati  2011. - 30 602
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Attīstības plānošanas 
dokumenti
• TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

LĪDZ 2033.GADAM

• TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
2011. - 2017.GADAM

• TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «TUKUMA 
NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS» DARBĪBAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA 2014.- 2017. GADAM 

• TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «TUKUMA 
NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS» IKGADĒJIE DARBĪBAS PLĀNI



Sociālie pakalpojumi, sociālā 
palīdzība un sociālais darbs 

Tukuma novada 
pašvaldības 

aģentūra «Tukuma 
novada sociālais 

dienests»

Irlavas bērnu nams 
– patversme

SIA «Irlavas 
Sarkanā Krusta 

slimnīca»
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Direktora vietnieks (1) 

SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA 

vadītājs (1) 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA 

vadītājs (1) 

Pūres/Jaunsātu teritorija 
Pūres kopienas centrs 

sociālais darbinieks (1) 

Sēmes/Zentenes teritorija 
Sēmes kopienas centrs „Mūsmājas” 

dežurants (0.5), sociālais darbinieks (1) 

Degoles/Tumes teritorija 

sociālais darbinieks (1) 

Slampes/Džūkstes teritorija 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar 

bērniem (1),  sociālais darbinieks (2) 

Irlavas/Lestenes teritorija 
Irlavas kopienas centrs 

sociālais darbinieks Irlavā (1), sociālais darbinieks 

Lestenē, Vaskos (1) 

Tukuma pilsētas teritorija 

 sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar 

bērniem (7), sociālais darbinieks (3), sociālais 

darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem (1) 

Jurists  

(1) 

Vecākais grāmatvedis  
(1) 

Grāmatvedis-ekonomists 
(1) 

Kancelejas pārzinis 

 (1) 

Apkopējs  

(0.5) 

Psihologs 

psihologs (2) 

Lietvedis 

 (1) 

Datu ievadīšanas 

operators (0.5) 

Sētnieks 

 (0.8) 

Personāla speciālists  

(1) 

 

DIREKTORS (1) 

Sociālais darbinieks 

atbildīgais par lauku teritoriju (1) 

Sociālais darbinieks 

darbam ar personām 

ar atkarības 

problēmām (1) 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm ar 

bērniem pirmsskolas 

izglītības iestādēs (1) 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm ar 

bērniem (psihosociālais 

darbs) (2) 

Darba aizsardzības 

speciālists (0.2) 

DC Saimīte 

sociālais darbinieks (0.25), sociālais aprūpētājs (2) 

Tukuma patversme 

sociālais darbinieks (1), kurinātājs-dežurants (3), apkopējs (0.5) 

Jauniešu sociālais centrs 

sociālais darbinieks (1.2), apkopējs (0.5) 

IDC Saime 

sociālais darbinieks (0.75), sociālais rehabilitētājs(2), sociālais 

aprūpētājs (5), fizioterapeits (1), aprūpētājs (1), apkopējs (0.5) 

Aprūpes mājās dienests 

sociālais darbinieks (1), aprūpētājs (15), sociālais aprūpētājs (1), 

šoferis-aprūpētājs (1), medmāsa (0.5) 

Sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes” 

sociālais darbinieks (0.2), aprūpētājs (3), sociālais rehabilitētājs (1) 

Slampes/Džūkstes kopienas centrs „Rīti” 

sociālais darbinieks (1), apkopējs (1) 

Patversme 

 

 dežurants (3) 

Dienas centrs 

sociālais rehabilitētājs 

(1), fizioterapeits (0.5) 

Jauniešu sociālais centrs 

sociālais pedagogs 

(0.5) 

Autovadītājs (1) 

APSTIPRINU: 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras  

„Tukuma novada sociālsis dienests” 

direktore ____________________  __.__.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociālais darbs 2014. gada sākums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (10)

Sociālais darbinieks (8)

Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem (1)

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām 
personām (1)

Sociālais darbinieks darbam ar atkarības 
problēmām (1)
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Sociālais darbinieks-
ģimenes ārsts

Piešķir sociālo palīdzību

Organizē sociālos 
pakalpojumus

Veic sociālo darbu

zina teritorijas sociālās 
problēmas, veic kopienas 
darbu 



Sociālais darbs pilsētā 2015. gada sākums (1)

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (gadījuma vadīšana 
izmantojot psihosociālā sistēmiskā darba elementus) (2)

• Lietu skaits ĢA 25-26,  N 4-8 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (gadījuma vadīšana) 
(3)

• Lietu skaits ĢA 30, N 4-8 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (gadījuma vadīšana PII)  
(1)

• Lietu skaits ĢA 10

N Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem ārpus ģimenes 
aprūpē(1)

• Lietu skaits  AI 90, AU 25, B 30

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (sociālā palīdzība) (2)  

• Lietu skaits  SP 80-100
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Sociālais darbs pilsētā 2015. gada sākums (2)

Sociālais darbinieks (izvērtē vajadzību pēc sociālā pakalpojuma) (1)

• Lietu skaits VR 80, SC 40

Sociālais darbinieks (gadījuma vadīšana pilngadīgām personām) (1)

• Lietu skaits SG 30, t.sk. MK 805

N Sociālais darbinieks (atkarību speciālists) (1)

• Lietu skaits Y 32

Sociālais darbinieks (Sociālā palīdzība pensionāri, personas ar 
invaliditāti) (1)

• Lietu skaits SP 200

Sociālais darbinieks (Sociālā palīdzība pilngadīgas personas) (1)

• Lietu skaits  SP 150
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Sociālais darbs pagastos 2015. gada sākums

Sociālais darbinieks  8

• Lietu skaits 

• SP 60-90

• ĢA 10-12

• N 0-2

• VR 1-4

• SC 0-5

• SG 1-2

• AI 0-5

• AU

• B

1
4

.1
0

.2
0

1
5

.
1

1



Sociālais darbinieks-
ģimenes ārsts

Piešķir sociālo palīdzību

Organizē sociālos 
pakalpojumus

Veic sociālo darbu

zina teritorijas sociālās 
problēmas, veic kopienas 
darbu 



Sociālā darba resursi pakalpojuma sniedzējos 
2015. gada sākums

Sociālais darbinieks aprūpes mājās dienestā (1)

• Lietu skaits A 113, SC 13

Sociālais darbinieks Tukuma patversmē (1)

• Lietu skaits P 68

Sociālais darbinieks dienas centros  (2)

• Lietu skaits IC, KC  50

Sociālais darbinieks Jauniešu sociālā centrā  (2)

• Lietu skaits JC 40 

Psihologi (2)

• Lietu skaits  X 40
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Pētījums

Mērķis- veikt SWID analīzi sociālā darba specializācijai pagastu 
teritorijās

• Fokusgrupas 10 pagastos (maijs- jūnijs)

• Speciālistu aptauja (pašlaik notiek)

• Pilotprojekts Slampes un Džūkstes pagastos (nav noteikti 
mērāmie indikatori)



Rezultāti (procesā)(1)
Sociālais darbinieks- ģimenes ārsts

IESPĒJAS
• klients vairāk uzticas, jo sociālais darbinieks ir "zināms" 

cilvēks, pārsvarā viens un tas pats cilvēks

• Sociālais darbinieks labi pazīstot cilvēku, labāk zina 
situāciju, arī ja klients nekvalificējas palīdzības saņemšanai

• sociālo palīdzību var saņemt ātrāk

• sociālā palīdzība ir labs instruments veicot sociālo darbu 
(burkāns vai sods)

• Labi pārzina pagastu teritorijas, cilvēkus, darbiniekus, 
tradīcijas u.c.



Rezultāti (procesā)(2)
Sociālais darbinieks- ģimenes ārsts

DRAUDI

• sociālā palīdzība traucē veidot profesionālās 
attiecības ar klientu, lai veiktu sociālo darbu

• sociālā palīdzība ir kā varas ierocis 
darbiniekam attiecībā pret klientu

• «Klišeju» veidošana par klientu un viņa 
sociālajām problēmām

• Sociālā palīdzība ir padarāma, tā ir 
caurskatāmāka, līdz ar to tiek paveikta 
prioritāri pirmā  pret sociālo darbu, līdz ar to 
nereti sociālais darbs tiek veikts tikai kā 
krīzes intervence



Rezultāti (procesā)(3)
Sociālais darbinieks sociālai palīdzībai/ sociālā gadījuma 
vadīšanai/ psihosociālais darbs/ Kopienas sociālais darbs

IESPĒJAS

• Sociālais darbinieks "nezinot" cilvēka situāciju, vadās 
tikai pēc iegūtās informācijas, kas ir objektīva un 
pierādāma, līdz ar to pieņemtais lēmums vai intervences 
plāns  ir balstīts uz faktiem, nevis uz emocijām

• sociālā palīdzība nav kā varas ierocis darbiniekam 
attiecībā pret klientu

• Mazinās «klišeju» veidošana par klientu un viņa 
sociālajām problēmām



Rezultāti (procesā)(4)
Sociālais darbinieks sociālai palīdzībai/ sociālā gadījuma 
vadīšanai/ psihosociālajam darbam/ Kopienas sociālajam 
darbam

DRAUDI

• Sociālā problēma jāklāsta katram speciālistam, 
tātad- vairākas – pat četras- piecas reizes

• Klients apjūk, kas un kad ir viņa sociālais 
darbinieks «Inita vai Anita»

• Tiek slēgtas vairākas vienošanās par līdzdarbību, 
par sadarbību, par iesaistīšanos- klients apjūk

• Pazūd informācija starp iesaistītajiem 
speciālistiem

• Jāplāno, iespējams arī lielāki, administratīvie 
resursi – transports,  darbavietas, tehniskais 
nodrošinājums



Iespējamā inovācija

• Izmaiņas Tukuma novada sociālā dienesta struktūrā

• Amata pienākumu pārdale pagastu teritorijās

• Sociālo darbinieku – ģimenes ārstu blīvuma pagastu teritorijās 
apzināšana un optimizēšana  

• Kopienas centru attīstība vai kopienas aktivitāšu apzināšana  
līdz pat ciema līmenim



Paldies!


