TUKUMA NOVADA DOME
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2019.gada 13.februārī
Plkst.8:30
1. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska
Plkst. 8:30 uzaicināta: X

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska

4. Par speciālistu reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai. /Ierobežotas
piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska

5. Par dzīvojamo telpu Talsu ielā X, dzīvokļu Nr.X, X, X, izslēgšanu no dzīvojamā fonda. /Daļēji
ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska

6. Par grozījumiem Atbalsta programmā Tukuma novada ģimenēm ar bērniem.
ZIŅO: I.Liepiņa

Komitejas priekšsēdētājs

N.Rečs
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1.§.
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Kom. nod.;
- Izraksti;
- SIA „Tukuma nami”;
- Tumes un Degoles pag.p.
- Adm.n.(KAC).
________________________________________________________
Sagatavoja; 1.p.-4.p. Kom. nod. S.Limanska
5.p.- Tumes un Degoles p.p. L.Legzdiņa
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2.§.
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa
pagarināšanu

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Kom. nod.;
- Izraksti;
- SIA „Amatnieks”;
___________________________________
Sagatavoja; 1.p.- Kom. nod. S.Limanska
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3.§.
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
-Kon.n.
-izraksts
-Slampe
__________________________________
Sagatavoja Kom. nod. S.Limanska
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4.§.
Par speciālistu reģistrēšanu palīdzības
reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Kom. nod.;
- Izraksti
_____________________________________
Sagatavoja Kom. nod. S.Limanska,
Sk2-19
5

5.§.
Par dzīvojamo telpu Talsu ielā X, dzīvokļu
Nr.X, X, X izslēgšanu no dzīvojamā fonda
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Domes dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālisti veicot
apsekošanu Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā, konstatē, ka:
- dzīvojamā telpa Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā (ar kopējo platību 39,13 m2), nav
dzīvošanai derīga, telpa ir sliktā tehniskā stāvoklī, tajā nav logu, telpa nav apkurināma, elektrības
instalācija demontēta, grīdas segums demontēts, telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā. Lai to varētu nodot
īrei, telpa ir jāpārbūvē no jauna. Minētā dzīvojamā telpa ir atbrīvota no 2016. gada;
- apdzīvojama virtuve Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā (ar kopējo platību 17,13 m2),
nav dzīvošanai derīga, jo tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, nav apkurināma, elektrības instalācija sliktā
tehniskā stāvoklī, jāveic grīdas seguma, loga un durvju nomaiņa. Apdzīvojama virtuve atrodas ēkas
bēniņu izbūvē, un, lai to varētu nodot īrei, ir jāveic remontdarbi. Minētā dzīvojamā telpa ir atbrīvota
no 2017. gada septembra;
- apdzīvojama virtuve Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā (ar kopējo platību 17,51 m2),
nav dzīvošanai derīga, jo tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, nav apkurināma, elektrības instalācijas nav,
jāveic grīdas seguma, loga un durvju nomaiņa. Apdzīvojama virtuve atrodas ēkas bēniņu izbūvē, un,
lai to varētu nodot īrei, ir jāveic remontdarbi. Minētā dzīvojamā telpa ir atbrīvota no 2015. gada.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2000. gada 21. decembra lēmumu “Par namīpašumu
pārņemšanu apsaimniekošanā” (prot. Nr. 14, 22.§.), dzīvojamo māju Talsu ielā X, X, Tukumā,
Tukuma novadā, apsaimnieko SIA “Tukuma nami” un ar tiesībām slēgt īres līgumus [..].
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts paredz, ka lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 77. panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldības īpašums ir
nodalīts no valsts īpašuma un no citu tiesību subjekta īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu –
īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešā daļa paredz, ka
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka
ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos
paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Lai dzīvojamās telpas Talsu ielā X, X un X,
Tukumā, Tukuma novadā, atbilstu likuma normai, tajās ir jāiegulda lieli finanšu līdzekļi to pārbūvei
un remontam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 77. panta pirmo
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešo daļu, Tukuma novada
Domes 2000. gada 21. decembra lēmumu „Par namīpašumu pārņemšanu apsaimniekošanā” (prot.
Nr.14, 22.§.) un minēto:
1. izslēgt no dzīvojamā fonda dzīvojamās telpas:
- Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 39,13 m2;
- Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 17,13 m2;
- Talsu ielā X, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 17,51 m2;
2. uzdot SIA „Tukuma nami” no 2019. gada 31. marta izslēgt no dzīvojamā fonda saraksta
1. punktā norādītās dzīvojamās telpas;
3. uzdot SIA „Tukuma nami” norobežot 1. punktā norādītās dzīvojamās telpas, lai tajās
nevarētu iekļūt nepiederošas personas.
Nosūtīt:
- SIA „Tukuma nami” ; -Kom. nod.; -Izraksti
Sagatavoja: Kom. nod. S.Limanska
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Par grozījumiem Atbalsta programmā
Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Apstiprināt grozījumus ar Tukuma novada Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu „Par
pašvaldības atbalsta programmas „Par pašvaldības atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem“
apstiprināšanu“ (prot.Nr.15, 7.§.) apstiprinātajā Atbalsta programmā ģimenēm ar bērniem
(pielikumā).

Nosūtīt :
-p/a „TNSD”,
- bāriņtiesai,
-izglītības pārvaldei,
-attīstība nod.
_____________________________________________________
Sagatavoja p/a ”TNSD” I.Liepiņa, saskaņots ar direktori I.Balgalvi
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Pielikums
Tukuma novada Domes 20.12.2012. lēmumam
(prot.Nr.15, 7.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 22.08.2013. (prot.Nr.13, 32.§.),
- 30.01.2014. (prot.Nr.1, 28.§.),
- 19.01.2015. (prot.Nr.1, 26.§.),
- 22.12.2015. (prot.Nr.14, 12.§.)
- 26.01.2017. (prot..Nr. 1, 5.§.)
-22.02.2018. (prot..Nr. 2, 9.§.)
- ...02.2019. (prot..Nr…. , …..§.)

Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
Atbalsta virziens
1. Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē
1. Veicināt ekonomiski aktīvo ģimeņu iniciatīvu deklarēt jaundzimušo Tukuma novada pašvaldībā 1.
Mērķi
2. Sniegt informatīvu atbalstu Tukuma novada jaundzimušo māmiņām un tētiem, lai atvieglotu viņu ikdienas
rūpes mazuļa audzināšanā, kopšanā, ārstēšanā, uztura izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai
Iesaistītās institūcijas
Nepieciešamais
Piešķirtais
finansējums gadā
2018.gadā (euro)/
(euro)
1. Noteikt, ka pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei ir 250,00 euro par Tukuma novada Dome
82 5001
72 800
katru Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu pirmreizēji deklarētu (TND)
jaundzimušo, neparedzot bērna vecāku deklarēšanās noilgumu
Tukuma novada sociālais
pašvaldībā.
dienests (TNSD)
2. Reģistrējot bērna dzimšanu Tukuma novada pašvaldībā, vecāki (TND)
6002
600
no pašvaldības dāvanā saņem grāmatu „Mūsu bērns”.
Kultūras, sporta un
sabiedrisko attiecību
nodaļa
Atbalsta virziens
2. Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai
1

Piešķirtais
2019.gadā
(euro)
82 500

600

Aprēķins: (330 pabalsti X 250 euro) no 01.01.2018.- 31.12.2018. Tukuma novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 282 mazuļi, Tukuma novadā dzīvesvietu pirmreizēji
deklarējuši 319 jaundzimušais, pabalstu jaundzimuša bērna aprūpei saņēmuši par 315 jaundzimušajiem)
2
Aprēķins: (300 grāmatas X 2.00 euro)
Sk2-19
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1. Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.
2. Mazināt šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm.
Mērķi
3. Mazināt apdraudējuma riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei.
4. Mazināt ģimeni destabilizējošus faktorus.
Uzdevumi mērķu sasniegšanai
Iesaistītās institūcijas
1. Nodrošināt bērnu dienas aprūpes formu daudzveidību pašvaldībā: TND
1.1. pieejamas 9 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes:
Attiecīgā izglītības iestāde
-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija",

1.

340213

331998

340213

-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons“,

230660

225945

230660

-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“,

252680

278869

252680

-Tukums pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

390352

384787

390352

-Tukums pirmsskolas izglītības iestāde „Lotte”

245739

234981

245739

-Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”,

180383

234054

180383

-Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”,

187943

182586

187943

0

163014

0

444239

371411

444239

0

40000

0

-Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis” un
bērnu dienas centrs „Ķausis” („Saules”, Lestenes pagasts),
(no 01.01.2019. pievienota Irlavas pamatskolai)
-Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”
(realizē speciālās pirmsskolas izglītības programmas),
1.1.1. No 01.09.2018. papildus tiks apmaksāta 1 mācību stunda un Izglītības pārvalde (IP)
gatavošanās visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
(Ar 01.01.2019. pēc Tukuma novada Domes lēmuma papildus tiek
apmaksāta vēl 1 mācību stunda un gatavošanās visiem pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem- finansējums ir iekļauts iestāžu
budžetos)

Sk2-19
9

1.2. pašvaldības atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas IP
izglītības iestādes3:
- privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Tukuma alternatīvā
pirmskola” –nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi,
- biedrība „Tukuma Tautskola” – nodrošina pirmsskolas
izglītības programmas apguvi;
- izglītības iestāde Rīgā.

204264

190214

204264

168696

161668

168696

23688

21423

23688

11880

7123

11880

31 3944

31 189

31 394

1330566

86666

133056

0

6000

0

1.3. piecās izglītības iestādēs pieejamas grupas pirmsskolas vecuma Attiecīgā izglītības iestāde Pašvaldības finansējums
bērniem:
saskaņā ar pašvaldības
- Tukuma 3.pamatskola (Lielā ielā 31, Tukums),
un iestādes budžetu
- Tumes vidusskola,
- Sēmes sākumskola un Zentenes pagasta pirmsskolas bērnu
uzraudzības grupa („Gobas”, Zentenes pagasts),
- Džūkstes pamatskola,
- Pūres pamatskola un filiāle Jaunsātos;
1.4. pieejamas iestādes, kurās bērni var uzturēties neilgu laiku:
Tumes un Degoles pagastu
- bērnu uzraudzības grupa „Bitīte” („Rubeņi”- 9, Degoles
pārvalde
pagasts);
1.5. pieejama sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde
TND/TNSD
bērniem ar īpašām vajadzībām. Dienas centrs „Saimīte”.
2. Aukles pakalpojuma nodrošināšana bērnam (vecumā no 1,5- 5
TND/ IP
gadiem), kuram nav nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē5
3. Ieviest elektronisko sistēmu bērnu pieteikšanai pirmsskolas
izglītības iestādē.

3
4
5
6

TND/ IP

Pagastu pārvaldes
budžets

2019.gadā plānotais 199.93euro par katru bērnu, Tukuma Tautskolai 99.97 euro par katru bērnu, Rīgas PII 1,5 gadi-4 gadi 199.93 euro, no 5- 6 gadi 125.36 euro par katru bērnu
2019. gada plānotais budžets

pašvaldības līdzfinansējums 199.93 par bērnu
Aprēķins (56 bērni X 12 mēneši)
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4. Katra izglītības iestāžu izglītojamā nodrošināšana ar mācību
līdzekļiem:
4.1. pirmsskolas izglītības iestādēs no 1,5 līdz 6 gadus veciem
bērniem – 15 euro;

TND

703207

68505

70320

Pirmskolas izglītības
iestāde (PII)

208358

20010

20835

4.2. vispārizglītojošajās skolās – 15 euro.

Izglītības iestādes

494859

48495

49485

311 03610

311 036

311 036

40 00011

40 000

40 000

44512

445

445

5. Nodrošināt bērnu nokļūšanu izglītības iestādēs:
TND
5.1. ārpuspilsētas dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu
Pagastu pārvaldes
skolēniem izdevumu par braukšanu ar sabiedrisko transportu,
braucot no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
kompensāciju 100 % apmērā;
5.2. Tukuma novada Tukuma pilsētas teritorijā dzīvojošajiem
vispārējās izglītības iestāžu skolēniem izdevumu par braukšanu ar
sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ, kompensācija 80 % apmērā par braukšanu
reģionālās vietējās nozīmes maršrutos Tukuma pilsētas teritorijā;
5.3. Tukuma novada Tukuma pilsētas teritorijā dzīvojošajiem
vispārējās izglītības iestāžu skolēniem izdevumu par braukšanu ar
sabiedrisko transportu, braucot no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ, kompensācija 100 % apmērā par braukšanu
reģionālās vietējās nozīmes maršrutos Tukuma pilsētas teritorijā ar
Tukuma novada p/a „Tukuma novada sociālais dienests” lēmumu.
5.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes skolēniem par
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ Tukuma novada administratīvajā teritorijā

7

Aprēķins ( Mācību līdzekļiem (15 euro X bērnu skaits PII (4688))
Aprēķins(15 euro X bērnu skaits PII 1,5-6 gadi (1389))
9
Aprēķins(15 euro X bērnu skaits II (3299))
10
Aprēķins 909 skolēniem (kopējās izmaksas mēnesī 34 560euro X 9 mēneši)
11
Aprēķins 250 skolēniem (kopējās izmaksas mēnesī 4444 euro X 9 mēneši)
12
Aprēķins(5.40 euro X 9 bērni X 9 mēneši), 2018.gadā nav izmantots pakalpojums
8
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Aprēķins kopā 5.1.
punktā

15000

Aprēķins
kopā 5.1.
punktā

reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos un reģionālajos vietējās
nozīmes maršrutos ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā
5.5. No 2017.gada 1.janvāra pašvaldība kompensē transporta
izdevumus Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu
bērnu no pusotra līdz trīs gadu vecumam aizvešanai ar personīgo
transporta līdzekli no Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas uz
izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pagastu
administratīvajās teritorijās, sekojošā apmērā:
- Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle – 4,80 euro dienā;
- Sēmes sākumskola – 3,20 euro dienā;
- Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” – 5,40 euro
dienā;
- Pūres pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” – 5,40 euro
dienā;
- Tumes vidusskola – 2,56 euro dienā (no 01.09.2018.).
5.6. Kompensē transporta izdevumus par Kandavas, Jaunpils,
Engures un Dobeles novados dzīvojošo skolēnu pārvadāšanu uz
Tukuma novada vispārējās izglītības iestādēm, nepārsniedzot 60
euro mēnesī.

IP

IP

6. Nodrošināt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības
TND/ IP
iestādēs daļēji apmaksātu ēdināšanu:
6.1. 1.-4.klasēm starpību (0.08 euro)starp ēdināšanas izmaksām un
valsts atbalstu:
6.1.1. 1.klasē 268 bērniem;
6.1.2. 2.klasē 284 bērniem;
6.1.3. 3.klasē 313 bērniem;
6.1.4. 4.klasē 324 bērniem;
6.2. 5.-12.klasēm (0,69 euro pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas
izmaksu segšanai);

13

Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 853 bērniem
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14000

16300

14000

0

0

0

t.sk.:
254 940

221 538

254 940

15 695

10 051

96 94013

94 362

15 695

96 940

6.3. pirmsskolas izglītības iestādēs (1,05 euro pašvaldības
līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai).
7. Nodrošināt daļēji apmaksātu ēdināšanu pirmsskolas izglītības
TND/ IP
iestādē un pusdienas izglītības iestādēs (80 % no ēdināšanas/ pusdienu
izmaksām) bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuriem noteikta
invaliditāte un bērniem, kuri slimo ar celiakiju.
„Daudzbērnu ģimene – daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību./ Bērnu tiesību aizsardzības likums
„Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu
vecumu, par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav
sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai
augstāko izglītību./ Bērnu tiesību aizsardzības likums.”
7.1 Nodrošināt daļēji apmaksātas (80% no pusdienu izmaksām)
pusdienas izglītības iestādē skolēniem, kuri izmanto internātu vai
dienesta viesnīcas pakalpojumu.

IP

7.2 Veicināt bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības
iestādēs veselīgu un daudzveidīgu ēdināšanu ar iespējām katram
bērnam izvēlēties sev draudzīgus produktus (Somijas modelis) 2022.gads.
8. Nodrošināt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem
-izglītības iestādēs pašvaldības apmaksātas pusdienas;
-pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības apmaksātas
brokastis, pusdienas un launagu.

Dome/IP

TND/TNSD

14

142 30514

117 125

142 305

142000 t.sk.:

153108

142000

50460 15

61715

50460

8605016

84893

86050

204017

4000

2040

345018

2500

3450

306019

3000

3060

0

0

0

20 000 20

20 000

20 000

Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 616 bērniem
Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 310 bērniem no daudzbērnu ģimenēm skolās
16 Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 200 bērniem no daudzbērnu ģimenēm pirmskolas izglītības iestādēs
17 Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 10 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte vai slimo ar celiakiju Izglītības iestādēs
18 Aprēķins saskaņā ar Domes lēmumu 7 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte vai slimo ar celiakiju pirmskolas Izglītības iestādēs
19
Aprēķins 2018./2019..mācību gads 1.20 euro X 30 bērniem x 85 ēdin. dienas.
20
Plānotais 2019. gada budžets 200 bērniem
15
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9. Nodrošināt visiem 1.klases skolēniem dāvanu uzsākot skolas
gaitas 1.klasē pirmajā skolas dienā Tukuma novada izglītības
iestādēs.
10. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem pabalsts skolas
piederumu iegādei.
11. Sekmēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar
vecākiem izglītības ieguves procesā, veicināt bērna un jauniešu
kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi:
11.1. nodrošināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu/
sociālo darbinieku, logopēdu) pakalpojuma pieejamību bērniem un
vecākiem;

TND/
IP
TNSD
TND/TNSD
TND/Izglītības iestādes
PII

4875 21

4950

4875

6000 22

7000

6000

139 588 23

123392

139 588

25121

21 470

25121

298824

3531

2988

22 62825

22050

22 628

450026

2700

4500

11.1.1. izstrādāt plānu atbalsta personāla (psihologu, sociālo IP
pedagogu/ sociālo darbinieku, logopēdu) pakalpojuma bērniem un
vecākiem pieejamības attīstībai 2017. - 2021;
11.1.2.Izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšana
IP
11.2. speciālistu lekcijas vecāku dienās saskaņā ar izglītības iestāžu Izglītības iestādes
ikgadējo plānu.
PII
11.3. vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības IP
iestāžu skolēnu un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu
11.4. stipendijas jauniešu studijām augstskolā par izciliem mācību
rezultātiem, absolvējot vispārējās vidējās izglītības iestādi
12. Veicināt ārpusskolas pasākumu organizēšanu un pieejamību
visiem pašvaldības bērniem un jauniešiem:

IP
TND/ Izglītības iestādes
PII

21

Aprēķins (325 bērni X 15 euro)
Plānotais 2019.gada budžets 200 bērniem
23
13,203 amata likmes atbalsta personālam Tukuma novadā (atalgojums 123392 euro = 13,203 likmesx710 euro X12XDDSN 24.09%),
24 Aprēķins 142. 29 euro X 21 pašvaldības izglītības iestādes
22

25
26

2019.gadā plānotais budžets
3 jauniešiem*1500 euro mācību gadā (2018./2019.m.g. 3 jaunieši)
Sk2-19
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12.1. veicināt ārpusskolas pasākumu organizēšanu izglītības un
pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī organizēto pasākumu
pieejamību visiem izglītojamajiem:
12.1.1. nodrošināt transporta izmaksu segšanu mācību ekskursijām PII
15 euro vienam izglītojamajam no 1.5 līdz 6 gadus veciem bērniem)
pirmskolas izglītības iestādē;
12.1.2. nodrošināt bezmaksas transporta izmaksu segšanu mācību Izglītības iestādes
ekskursijām 15 euro vienam izglītojamajam vispārizglītojošajās
skolās;
12.1.3. nodrošināt viena bezmaksas kultūras pasākuma
Tukuma pilsētas kultūras
apmeklējumu.
nams/ Izglītības iestādes
12.2. Nodrošināt atbalstu profesionālās ievirzes programmās
TND/Profesionālās
trūcīgajām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, Ievirzes izglītības iestādes
kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem (līdzfinansējuma vecāku maksa 0- 50
% no pašvaldībā noteiktās līdzfinansējuma maksas);
12.3. Nodrošināt Tukuma novada multifunkcionālā jaunatnes
TND/ IP
iniciatīvu centra darbību;
12.4. nodrošināt Jauniešu sociālā centra darbību, deleģējot brīvā
TND/TNSD
laika organizēšanas funkciju nevalstiskajām organizācijām
12.5. nodrošināt Jauniešu sociālā centra darbību Slampes un
Džūkstes pagasta kopienas centrā „Rīti”, deleģējot brīvā laika
organizēšanas funkciju nevalstiskajām organizācijām

27

2083527

20010

20835

4948528

48495

49485

214529

2150

2145

10 20030

10 012

10 200

6496731

61470

64967

809932

24 680

8099

627233

16 401

6272

Aprēķins(15 euro X bērnu skaits PII (1389))
Aprēķins (15 euro X bērnu skaits II (3299))
29
3 pasākumi trīs vecuma grupām –viena izrāde pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, viena izrāde no 4.- 7.klasei viena izrāde- no 8.- 12. klasei.
30
Atvieglojumi plānoti 310 bērniem
31
2019. gada plānotais budžets
32
2019. gada plānotais budžets
33
2019. gada plānotais budžets
28
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12. 1. Atbalstīt pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna IP
dalību nometnēs, piešķirot līdzfinansējumu (5,00 euro diennaktī) par
bērna dalību vienā nometnē kalendārā gada laikā.
13.Veidot atbalstošu sistēmu bērniem, kuriem noteikta invaliditāte TNSD
un ilgstoši slimojošiem bērniem un viņu vecākiem:
13.1. nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu, t.sk. atelpas brīža pieejamību dienas centrā
„Saimīte”35;
13.2. sekmēt bērnu invalīdu integrāciju vispārizglītojošās izglītības Izglītības iestādes
iestādē, veicināt asistenta pakalpojumu attīstību izglītības iestādēs36;
13.3. nodrošināt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas kursu
TNSD
ģimenei dzīvesvietā pirmreizēji bērnam noteiktas invaliditātes
gadījumā uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem, vecākiem,
informēšanu par pakalpojuma pieejamību37;
13.4. sekmēt bērnu invalīdu integrāciju sabiedrībā, veicināt asistenta TNSD
pakalpojumu attīstību pašvaldībā 38.
13.5. organizēt/atbalstīt atbalsta un izglītojošās grupas tuviniekiem, TNSD/ Nevalstiskās
kuru aprūpē bērnu, kuram noteikta invaliditāte
organizācijas
13.6. organizēt/atbalstīt pasākumus/nometnes bērniem, kuriem
TNSD/ Nevalstiskās
noteikta invaliditāte un ilgstoši slimojošiem bērniem un viņu
organizācijas
tuviniekiem
13.7. izveidot resursu karti un ievietot to mājas lapā par
pieejamajiem pakalpojumiem, pasākumiem, atbalstu
13.8. Sniegt atbalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē,
piešķirot pabalstu 50,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā
13.9. iesaiste projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie TNSD
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
34

līdzfinansējums plānots 500 bērniem
2018.gadā pakalpojumu saņēmuši 6 bērni ar invaliditāti
36
2018.gadā asistenta pakalpojumu izglītības iestādē saņem 4 bērni ar invaliditāti
37
2018.gadā pakalpojumu nav saņēmis neviens vecāks
38
2018.gadā asistenta pakalpojumu pašvaldībā saņēmuši 2 bērni ar invaliditāti
39
Aprēķins (140 bērni X 50 euro)
35
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10 00034

8 250

10 000

31394

30189

31394

7000 39

7000

7000

Saskaņā ar plānoto
budžetu

Izvērtēšana, atbalsta apjoma noteikšana;
bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuālā TND/TNSD
izvērtēšana – nodrošina projekta speciālisti;
nepieciešamā atbalsta plānošana – iespēju robežās nodrošina
pašvaldība, noteikts ESF atbalsts katram projektā iesaistītam
bērnam
14. Sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, Pašvaldība
bērnu un pusaudžu attīstības vajadzībām
15. Pilnveidot ģimenēm, bērniem un pedagogiem pieejamo
IP
bezmaksas konsultatīvo psihologa un mediatora atbalstu dažādās
krīzes situācijās – tuvinieku zaudējuma, darba zaudējuma, vecāku
šķiršanās gadījumos, problēmās bērna aprūpē un bērna psiholoģisko
īpatnību gadījumos dažādos vecumposmos, vienaudžu konfliktu
gadījumos u.t.t., bērna attīstības traucējumu gadījumos, kā arī
preventīvi, lai novērstu problēmu attīstību ģimenē, bērna mācīšanās
grūtību attīstību.
* Paredzēts investīciju plānā 2015 -2020 40 000 euro (t.sk. 15%

ESF projekts

ESF 100%
finansējums
6161 euro40

18 000 41

0

Saskaņā ar plānoto
budžetu

4400

0

pašvaldības finansējums

16. Paplašināt speciālistu zināšanas:
- darbam ar cietušajiem no vardarbības ģimenē;
- speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve saskaņā
ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantu apmēram 700
speciālistiem līdz 2016.gada 31.decembrim.
- profesionālās tālākizglītības programmas apguve „Atbalsts
pozitīvai uzvedībai” (mērķauditorija -skolas vadība, pedagoģiskais
un tehniskais personāls)42

TND/TNSD
Izglītības iestādes, TNSD,
Bāriņtiesa (BT),
Pašvaldības policija (PP),
IP
IP

17. Nodrošināt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, vardarbībā
cietušajiem organizēt valsts apmaksātas rehabilitējošās

TNSD

ESF projekta
finansējuma ietvaros
0

Saskaņā ar plānoto
budžetu

40

2018. gadā 7 bērni Deju un kustības terapijas, 6 bērni saņēmuši smilšu spēles terapijas un 12 bērni saņēmuši montesori nodarbību pakalpojumu

41

Aprēķins (40 konsultācijas mēnesī katram pakalpojuma veidam (40X3)X 15 euro viena konsultācija X 10 mēneši)
Maksa par APU tālākizglītības kursu vienai skolai: 2000 EUR

42
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programmas43, nodrošināt psiholoģisko un juridisko palīdzību.
Nodrošināt vardarbības veicējiem sociālās rehabilitācijas
programmas
17.1 Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai „Džimbas
IP, PII
portfelis” un ”Lielās dzīves skola” 4-6 gadu veciem bērniem
17.2. Mazināt riskus ģimenēs, kurās ir bērna augšanai nelabvēlīgi TNSD
apstākļi, pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc institucionālās
aprūpes:
17.2.1. attīstīt ģimenes/ personas asistenta pakalpojumu
17.2.2. Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas jauniešu
uzvedības korekcijai
17.2.3. Montesori nodarbības bērniem ar saskarsmes grūtībām
17.2.4. Nodrošināt grupu darbu vecākiem Sargeņģelis, Bērna
emocionālā audzināšana, Ceļvedis audzinot pusaudzi, vecāku sociālo
prasmju apguves un pilnveidošanas grupa
17.2.5. nodarbību cikls par seksuālo un reproduktīvo veselību
ģimenēm un jauniešiem
17.2.6. Psihoterapeita/ psihologa/ smilšu terapija ģimenēm un
bērniem
17.2.7. semināri/ lekcijas vecākiem par bērnu aprūpi

Saskaņā ar ESF
projektu44

43

Saskaņā ar ESF
projektu

19 37345
50 86546

10584
13187

200047
Saskaņā ar plānoto
budžetu

750
Saskaņā ar
plānoto budžetu

45048

0

2100049

2500

50850

0

Saskaņā ar
ESF projektu

19 373
50 865
2000
Saskaņā ar
plānoto
budžetu
450
21000
508

2018.gadā valsts rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā saņēmuši 13 bērni, institūcijā 14bērni
Projektā iesaistījušie 22pirmsskolu un skolu pedagogi
45
10 ģimenes/jaunieši =63hx10.25euro=645.75 euro x 10 ģimenes=6457.50 euro /mēnesī X 3 mēneši
46
1.programma -8 jaunieši, kuriem izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas programmas, turpina programmu(64 kontaktstundasstundas mēnesī, piedzīvojumu izglītība 1 reizi
mēnesī, 4 stundas mēnesī grupas nodarbība, 15 stundas mēnesī mazās interešu grupas, 10 stundas mēnesī ģimenes dienas); 2. programma - 12 jaunieši, kuriem izstrādātas uzvedības
sociālās korekcijas programma, 3.programma kā 2. programmas turpinājums 8 jauniešiem 8 mēneši)
47
10 bērni, 10 nodarbības, 20 euro nodarbība
48
3 nodarbības gadā, 2 mērķgrupas
49
Smilšu terapija 25personasX30 X10 reizes; Klīniskais psihologs 20personasX35 X5 reizes; Psihologs 40personasX25 X10 reizes
50
2 lekcijas X 40 vecāki (Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās?, Vielu lietošanas profilakse
44
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18.Nodrošināt Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbību
TNSD
informācijas apmaiņai un sadarbībai vardarbības ģimenē gadījumos. Bērnu tiesību aizsardzības
18.1. Izveidota sadarbības grupa pašvaldībā plāna/stratēģijas
izstrādāšanai seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanai.51
18.2. Izveidota un darbojas Sabiedrības labklājības veicināšanas
komisija pašvaldībā , kuras uzdevumos ir izstrādāt bērna un
ģimenes atbalsta programmas, sagatavot tās izpildes projektu,
sekmēt programmas mērķu un tajā noteikto darbību īstenošanu
19. Nodrošināt nodokļu atvieglojumus:
-trūcīgajām ģimenēm (90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide),
-maznodrošinātām ģimenēm (70% nekustamā īpašuma nodokļa
atlaide),
-daudzbērnu ģimenēm (50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide) 52
20. Veicināt pašvaldības teritorijā pakalpojumu, preču un vides
pieejamību ģimenēm ar bērniem:
20.1. attīstīt ģimenei draudzīgas iestādes komersanta, atpūtas vietu
attīstības organizēšanu;
20.2. veicināt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides
iekārtošanu (ieskaitot sabiedrisko transportu, iepirkšanās vietas,
veselības aprūpes iestādes, citas publisko pakalpojumu institūcijas,
bērnu rotaļlaukumu izveidi u.c.).
21. Veicināt Tukuma novada izglītības iestāžu audzēkņu
slidotprasmes un peldētprasmes apgūšanu
21.1.Atbalsts slidotprasmes apguvei:
-ledus noma, inventāra noma-apmācība

komisijas darbā iesaistītās
institūcijas – BT, IP, Valsts
policija, PP, izglītības iestādes,
Valsts Probācijas dienests,
Tukuma slimnīca

TND

TIC

600

53

1968
2259

1747
1836

5737

5789
600

600

TND

Dome/ IP
3887155
3887

51

Centra Dardedze piedāvājums izveidot sadarbības grupu un sadarboties stratēģijas izstrādē
Aprēķins veikts pēc 2018.gada datiem
53
Plānotais 2019.gada budžets uzņēmēju konkursam par ģimenei ar bērniem draudzīgu pakalpojumu sniegšanu
55
2019. gada plānotais budžets
52
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38871
0

38871
0

21.2. Atbalsts peldētprasmes apguvē (standartprasme, kas apgūta
14112 (~ 15000)56
0
54
ārpusstundām) ar vecāku līdzmaksājumu
22. Atbalsts ģimenei, kuru aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi Dome/TNSD
200057
2000
bērni, kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citas valsts teritorijā uz
Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novadu,
piešķirot Reemigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro vienīgā mājokļa
iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja
ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarēta.
23. Veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri TND/ TNSD
Projekta finansējums
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki iesaisti izglītībā vai
nodarbinātībā.
Realizēt ESF projektu “Proti un dari” 2017. gads – 2020. gada
31.oktobris58
24. Jauniešu nodarbinātība vasarā, kopā ar Nodarbinātības Valsts TND
16 00059
16 000
Aģentūras atbalstu, iespēja vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba
pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi skolēniem vecumā
no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs
25. Atbalsts bērna ortodontijas pakalpojumam
10 00060
10 000
Rīcības virziens
3. Ārpusģimenes aprūpe
Panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs
Mērķis
kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku lomu tajā un
bērnu audzināšanu.

54

0
2000

16 000

10000

Aktivitāte realizēta ESF finansējuma ietvaros, piecas skolas , 150 bērni

56

3.kl. un 6.kl.skolēniem divus mēnešus, paredzot (ja viena reize vienam skolēnam ir 2,80 EUR):3.kl. -> novadā 343 skolēni -> mēnesī (4 reizes) 3841.6 euro ->
divos mēnešos (8 reizes) 7683.2. 6.kl. -> novadā 287 skolēni -> mēnesī (4 reizes) 3214.40 -> divos mēnešos (8 reizes) 6428.80
57
Pabalsts 4 ģimenēm, 2018. gadā divas ģimenes saņēmušas šādu palīdzību
58
2017. un 2018.gadā projektā iesaistīti 20 jaunieši
59
2018.gadā nodarbināti 53 skolēni, 2019. gadā plānots nodarbināt 50 skolēnus
60
2018.gadā pakalpojumu izmantojis 21 bērns 4137 euro apmērā
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Uzdevumi mērķa sasniegšanai

Iesaistītās institūcijas

1. Alternatīvo pakalpojumu attīstība (audžuģimenes kustības
TNSD
attīstība, kontaktpersonas pakalpojuma pilnveidošana, aizbildņu
Irlavas bērnunams –
ģimenes stiprināšana):
patversme
1.1.sistēma audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu, kontaktpersonas
TNSD
atbalstam –
1.1.1. konference/ domnīca par ārpusģimenes aprūpes iespējām
Tukuma novadā
1.2. attīstīt pirms audžuģimenes aprūpi (prakse iepazīties
Irlavas bērnunams –
audžuģimenei ar bērnu, bērnam ar audžuģimeni pirms nodošanas
patversme
audžuģimenes aprūpē);
1.3. nodrošināt individuālu atbalstu audžuģimenei, aizbildņu
TNSD
ģimenei un bērnam (psihoterapeita, psihologa konsultācijas, smilšu
terapija);
1.4. sniegt atbalstu audžuģimenēm un aizbildnībā nodoto bērnu
TNSD
aprūpei ar īpašām vajadzībām (medicīniskās konsultācijas, īpašās
terapijas);
1.5. nodrošināt ar brīvpusdienām Tukuma novada pašvaldības
TNSD
aizbildnībā nodotos bērnus;
1.6. veicināt Tukuma novada audžuģimeņu un aizbildņu motivāciju
aprūpēt Tukuma novada bez vecāku gādības palikušos bērnus:
1.6.1. nosakot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē 280 euro par TNSD
bērnu,
1.6.1.1. vienreizējais pabalsts audžuģimenei par katru bērnu 45 euro

61

Aprēķins: 6 personas 10 konsultācijas gadā 35 euro konsultācija
62 Aprēķins: 5 bērni 10 konsultācijas14.23euro konsultācija
63 Aprēķins: 36 bērni aizbildnībā X vid.104 dienas X 1.20 euro
64
25 bērni x 280 euro x 12mēn
65
Par 10 audžuģimenes aprupē nodotiem bērniem
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Nepieciešamais
finansējums gadā
(euro)

Piešķirtais
2018.gadā
(euro)/
Līdz 31.10

Piešķirtais
2019.gadā
(euro)

960

750

Plānotā budžeta ietvaros

Plānotā
ietvaros

2000 61

2000

711 62

711

711

450063

5000

4500

85 00064
45065

960
budžeta

62 700
135

Plānotā
budžeta
ietvaros
2000

85000
450

1.6.1.2. pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 25 euro
mēnesī par katru Tukuma novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu
deklarējušas audžu ģimenes aprūpē nodotu bērnu
1.6.2. LR dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam
TNSD
aizbildnim par aizbildnībā nodotu Tukuma novada bez vecāku
gādības palikušu bērnu – papildus valsts sociālajiem pabalstiem
aizbildnim nosakot pabalstu bērna uzturam 55 euro;
2. Sekmēt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpes iestādēs:
Irlavas bērnunams –
2.1. optimizēt bērnu grupu lielumu, organizējot grupas pēc
patversme
radniecības nevis pēc vecuma principa;
2.2. veicināt vides pielāgošanu pēc iespējas tuvinātu ģimenes
mājsaimniecībai.

750066

7500

60 00067

7500

72 600

60 000

Paredzēts investīciju plānā 2016 -2019 50 000 euro (t.sk. 15%
pašvaldības finansējums) un 75 000 euro resursu izmantošanai –
alternatīvu pakalpojumu attīstīšana, dalība ES struktūrfondu projektā
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem”

3.Sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes,
veicinot „jauniešu mājas” izveidi pašvaldībā
Paredzēts investīciju plānā 2016 -2019 50 000 euro (t.sk. 15%
pašvaldības finansējums) un 75 000 euro resursu izmantošanai –
alternatīvu pakalpojumu attīstīšana, dalība ES struktūrfondu projektā
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem”

Irlavas bērnunams –
patversme
Pašvaldība

4. Finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā, TNSD, Bāriņtiesa
piešķirot pabalstu 55,00 euro apmērā par katru aizgādnībā esošu
personu vienu reizi kalendārajā gadā

66
67

25 audžuģimenes X25X12, (2018. gadā 18 audžuģimenes saņēmušas 6645 euro par 35 bērniem_
Aprēķins: 90 bērni aizbildnībā nodotie bērni X 55 EUR X 12 mēneši

68 Aprēķins:

40 aizgādņi, par 45 aizgādnībā esošām personām X 55 euro
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250068

2750

2500

5. iesaiste projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Dome
personām ar invaliditāti un bērniem”69:
izvērtēšana, atbalsta apjoma noteikšana;
bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuālā
izvērtēšana
–
nodrošina
projekta
speciālisti;
Deinstitucionalizācijas
procesa
vadības
grupas
darba
nodrošināšana pašvaldībā
noteikts ERAF atbalsts katram projektā iesaistītam bērnam
Domes priekšsēdētājs

69

Projekta finansējums

Ē.Lukmans

(personiskais paraksts)

2019. gada janvārī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Irlavas bērnu namā saņem 11 Tukuma novada bērni, Latvijas SOS 2 bērni, valsts sociālās aprūpes centros 5

bērni
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