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Izmantojamie saīsinājumi 

Centrs SIA “Veselības centrs Ilūkste” 

Dome Ilūkstes novada dome 

ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiro (naudas vienība) 

IT Informācijas tehnoloģijas 

LR Latvijas Republika 

MK Ministru kabinets 

NVD Nacionālais veselības dienests 

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SPKS Slimību profilakses un kontroles centrs 

SVID Analīzes matrica 

SSK-10 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija 

VM Veselības ministrija 

LM Labklājības ministrija 
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Lietoto terminu skaidrojums 

Ambulatorā aprūpe Pacientu veselības aprūpe, kurā ietilpst primārā veselības 

aprūpe un sekundārā veselības aprūpe. 

Aprūpe mājās Pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai 

personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 

Primārā veselības aprūpe Veselības aprūpe pakalpojumu kopums, ko primārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji sniedz personai 

ambulatorajās ārstniecības iestādēs vai personas 

dzīvesvietā. 

Sekundārā veselības aprūpe Veselības aprūpe pakalpojumu kopums, ko ārstniecības 

persona sniedz personai ambulatorajās ārstniecības iestādēs, 

stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajās nodalās, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, ja tajās 

organizēta ambulatorās palīdzības sniegšana, dienas 

stacionāros, slimnīcā. 

Medicīniskā rehabilitācija Medicīnas nozare, kas nodarbojas ar cilvēka fiziskā, 

psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla 

attīstīšanu un atgūšanu atbilstoši viņa fizioloģiskajiem vai 

anatomiskajiem ierobežojumiem, vai – stabilu veselības 

traucējumu gadījumā - ar pacienta dzīves pielāgošanu videi 

un sabiedrībai. 

Dzīves kvalitāte Personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības 

rādītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un 

tā izmantošanu, darbu, izglītību, saikni ar sabiedrību, 

tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī 

materiālo nodrošinājumu. 

Funkcionālais traucējums Slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai 

garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas 

strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos 

sabiedrībā. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcija 

Sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai 

veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu 

aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Pansija Nodrošina ar mājokli un sociālo aprūpi pensijas vecuma personas, 

kuras vecuma, veselības un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj 

nodrošināt savu eksistenci bez citu palīdzības, un kurām ir 

objektīvas grūtības sevi aprūpēt. 

Klients Persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo 

palīdzību. 

Pamatvajadzības Ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 

izglītība. 

Profesionālā rehabilitācija Pasākumu kopums, kas pēc individualizētas funkcionālo 

traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības 

noteikšanas personām darbspējīgā vecumā nodrošina jaunas 

profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai 

atjaunošanu, tai skaitā profesionālās izglītības programmu 

apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un 

multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū. 

Psihosociālā palīdzība Sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt indivīdam un 

ģimenei risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, 

sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu. 
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Sociālā darba speciālists Persona, kurai ir šajā likumā noteiktā izglītība un kura veic 

sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā 

aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības 

organizatora profesionālos pienākumus. 

Sociālais darbs Profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, 

personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot 

savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai 

labvēlīgus apstākļus. 

Sociālās aprūpes pakalpojums Pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību 

apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī 

pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijās. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas 

spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā 

statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī 

pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Klienta aprūpes līmenis Personas pašaprūpes spēju iztrūkuma pakāpi raksturojoša, 

skaitliski izteikta vērtība, kuru nosaka sociālā darba 

speciālista piesaistīta multidisciplināra speciālistu komanda, 

pamatojoties uz personas funkcionālo traucējumu smaguma 

pakāpes un vajadzību, kā arī sociālās aprūpes pakalpojuma 

nodrošināšanai veicamo darbību un piesaistāmo resursu 

apjoma novērtējumu. 
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ĀRĒJO DOKUMENTU SARAKSTS 

 

Nosaukums Institūcija 

N/a 

Nr. Pieņemts 

Atbilstība 

likumiem 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums 

S - 31.10.2002 √ 

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī 

prekursoru likumīgās aprites likums  

S - 09.05.1996 √ 

Administratīvā procesa likums  S - 25.10.2001 √ 

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 

likums 

S - 13.06.2002 √ 

Paziņošanas likums S - 16.06.2010 √ 

Dzīvesvietas deklarēšanas likums S - 20.06.2002 √ 

Krimināllikums S - 17.06.1998 √ 

Darba aizsardzības likums  S - 20.06.2001 √ 

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī 

prekursoru likumīgās aprites likums  

S - 09.05.1996 √ 

Ķīmisko vielu likums  S - 01.04.1998 √ 

Par atbilstības novērtēšanu  S - 08.08.1996 √ 

Par piesārņojumu  S - 15.03.2001 √ 

Epidemioloģiskās drošības likums  S - 11.12.1997 √ 

Par grāmatvedību  S - 14.10.1992 √ 

Farmācijas likums  S - 10.04.1997 √ 

Veselības aprūpes finansēšanas likums  S - 14.12.2017 √ 

Par prakses ārstiem  S - 24.04.1997 √ 

Ārstniecības likums  S - 12.06.1997 √ 

Pacientu tiesību likums  S - 17.12.2009 √ 

Psihologu likums  S - 30.03.2017 √ 

Darba likums  S - 20.06.2001 √ 

Arhīvu likums  S  11.02.2010 √ 

Pievienotās vērtības nodokļa likums  S - 29.11.2012 √ 

Fizisko personu datu apstrādes likums  S - 21.06.2018 √ 

Par nodokļiem un nodevām  S - 02.02.1995 √ 

https://likumi.lv/doc.php?id=68488
https://likumi.lv/doc.php?id=68488
https://likumi.lv/ta/id/40283-narkotisko-un-psihotropo-vielu-un-zalu-ka-ari-prekursoru-likumigas-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/40283-narkotisko-un-psihotropo-vielu-un-zalu-ka-ari-prekursoru-likumigas-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/63867-administrativa-procesa-likuma-speka-stasanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/63867-administrativa-procesa-likuma-speka-stasanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/64328-dzivesvietas-deklaresanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020
https://likumi.lv/ta/id/40283-narkotisko-un-psihotropo-vielu-un-zalu-ka-ari-prekursoru-likumigas-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/40283-narkotisko-un-psihotropo-vielu-un-zalu-ka-ari-prekursoru-likumigas-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/47839-kimisko-vielu-likums
https://likumi.lv/ta/id/63836-par-atbilstibas-novertesanu
https://likumi.lv/ta/id/6075-par-piesarnojumu
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
https://likumi.lv/ta/id/43127-farmacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/296188-veselibas-aprupes-finansesanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/43338-par-prakses-arstiem
https://likumi.lv/ta/id/44108-arstniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/203008-pacientu-tiesibu-likums
https://likumi.lv/ta/id/290115-psihologu-likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019#saist_5
https://likumi.lv/doc.php?id=205971
https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
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Par maternitātes un slimības apdrošināšanu  S - 06.11.1995 √ 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums  S - 28.07.2017 √ 

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli  S - 11.05.1993 √ 

Valsts sociālo pabalstu likums  S - 30.10.2002 √ 

Par valsts sociālo apdrošināšanu  S - 01.10.1997 √ 

Publisko iepirkumu likums  S - 15.12.2016 √ 

Invaliditātes likums  S - 20.05.2010 √ 

Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā  

S - 25.04.2002 √ 

Trauksmes celšanas likums  S - 11.10.2018 √ 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums  

S - 01.12.2009 √ 

Elektronisko dokumentu likums  S - 31.10.2002 √ 

Oficiālās elektroniskās adreses likums  S - 16.06.2016 √ 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likums 

S - 22.10.2015 √ 

Pārtikas aprites uzraudzības likums  S - 19.02.1998 √ 

Dokumentu juridiskā spēka likums  S - 06.05.2010 √ 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

likums  

S - 05.05.2016 √ 

Civillikums  S - 28.01.1937 √ 

Darba strīdu likums S - 26.09.2002 √ 

Iesniegumu likums  S - 27.09.2007 √ 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums  S - 24.10.2002 √ 

Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu  

S - 20.06.2001 √ 

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums  S - 31.01.2002 √ 

Aizsargjoslu likums  S - 05.02.1997 √ 

Atkritumu apsaimniekošanas likums  S - 28.10.2010 √ 

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību S - 24.09.1998 √ 

Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām 

S - 02.11.1995 √ 

Par radiācijas drošību un kodoldrošību  S - 26.10.2000 √ 

https://likumi.lv/doc.php?id=38051
https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=56880
https://likumi.lv/doc.php?id=68483
https://likumi.lv/doc.php?id=45466
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=211494
https://likumi.lv/doc.php?id=61913
https://likumi.lv/doc.php?id=61913
https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=68521
https://likumi.lv/ta/id/283229-oficialas-elektroniskas-adreses-likums
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=47184
https://likumi.lv/ta/id/210205-dokumentu-juridiska-speka-likums
https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://www.likumi.lv/doc.php?id=67361
https://likumi.lv/doc.php?id=164501
https://likumi.lv/ta/id/68293-ugunsdrosibas-un-ugunsdzesibas-likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021&from=off
https://likumi.lv/doc.php?id=58982
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50117
http://www.likumi.lv/doc.php?id=37968
http://www.likumi.lv/doc.php?id=37968
https://likumi.lv/doc.php?id=12484
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Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas 

produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 

šķidrumu aprites likums  

S - 21.04.2016 √ 

Valsts darba inspekcijas likums  S - 19.06.2008 √ 

Standartizācijas likums S - 14.10.1998 √ 

Administratīvās atbildības likums S - 25.10.2018 √ 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums 

S - 10.06.2020 √ 

Būvniecības likums  S - 09.07.2013 √ 

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli S - 07.03.2013 √ 

Informācijas atklātības likums  S - 29.10.1998 √ 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likums 

S - 05.06.2020 √ 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likums 

S - 05.06.2020 √ 

 

https://likumi.lv/ta/id/282077
https://likumi.lv/ta/id/282077
https://likumi.lv/ta/id/282077
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177910&from=off
https://likumi.lv/doc.php?id=50425
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_LIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_ĀRĒJO_DOKUMENTU_SARAKSTS
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_ĀRĒJO_DOKUMENTU_SARAKSTS
https://likumi.lv/ta/id/258572
https://likumi.lv/ta/id/50601-informacijas-atklatibas-likums
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_LIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_LIKUMI
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MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI  

Nosaukums Institūcija 
N/a 

Nr. 
Pieņemts 

Atbilstība 

likumiem 

Noteikumi par sociālo pakalpojumu 

saņemšanu 

MK 138 02.04.2019 √ 

Noteikumi par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta 

līdzekļiem sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 

MK 578 03.12.2019 √ 

Noteikumi par sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrēšanu  

MK 385 27.06.2017 √ 

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 

situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu  

MK 809 17.12.2020 √ 

Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi  MK 1474 15.12.2009 √ 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 

kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta  

MK 275 27.05.2003 √ 

Zāļu valsts aģentūras nolikums  MK 537 31.07.2012 √ 

Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka 

radīto risku darba vidē  

MK 584 13.10.2015 √ 

Apmācības kārtība darba aizsardzības 

jautājumos 

MK 749 10.08.2010 √ 

Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina 

apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un 

pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko 

materiālu minimumu  

MK 713 03.08.2010 √ 

Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret mākslīgā optiskā 

starojuma radīto risku darba vidē  

MK 731 30.06.2009 √ 

Darba aizsardzības prasības darba vietās  MK 359 28.04.2009 √ 

Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 

pārbaude  

MK 219 10.03.2009 √ 

Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 

kancerogēnām vielām darba vietās  

MK 803 29.09.2008 √ 

https://likumi.lv/ta/id/292144-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registresanu
https://likumi.lv/ta/id/292144-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registresanu
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MINISTRU_KABINETA_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MINISTRU_KABINETA_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MINISTRU_KABINETA_NOTEIKUMI
https://likumi.lv/ta/id/202674-tehnisko-paliglidzeklu-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
https://likumi.lv/ta/id/250658-zalu-valsts-agenturas-nolikums
https://likumi.lv/ta/id/277138-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-elektromagnetiska-lauka-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/277138-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-elektromagnetiska-lauka-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/277138-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-elektromagnetiska-lauka-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/214922-apmacibas-kartiba-darba-aizsardzibas-jautajumos
https://likumi.lv/ta/id/214922-apmacibas-kartiba-darba-aizsardzibas-jautajumos
https://likumi.lv/ta/id/214608-noteikumi-par-kartibu-kada-nodrosina-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana-un-pirmas-palidzibas-aptiecinas-medicinisko-materialu...
https://likumi.lv/ta/id/214608-noteikumi-par-kartibu-kada-nodrosina-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana-un-pirmas-palidzibas-aptiecinas-medicinisko-materialu...
https://likumi.lv/ta/id/214608-noteikumi-par-kartibu-kada-nodrosina-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana-un-pirmas-palidzibas-aptiecinas-medicinisko-materialu...
https://likumi.lv/ta/id/214608-noteikumi-par-kartibu-kada-nodrosina-apmacibu-pirmas-palidzibas-sniegsana-un-pirmas-palidzibas-aptiecinas-medicinisko-materialu...
https://likumi.lv/ta/id/194487-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-maksliga-optiska-starojuma-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/194487-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-maksliga-optiska-starojuma-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/194487-darba-aizsardzibas-prasibas-nodarbinato-aizsardzibai-pret-maksliga-optiska-starojuma-radito-risku-darba-vide
https://likumi.lv/ta/id/191430-darba-aizsardzibas-prasibas-darba-vietas
https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude
https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude
https://likumi.lv/ta/id/181871-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-kancerogenam-vielam-darba-vietas
https://likumi.lv/ta/id/181871-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-kancerogenam-vielam-darba-vietas
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Noteikumi par prasībām kompetentām 

institūcijām un kompetentiem 

speciālistiem darba aizsardzības 

jautājumos un kompetences novērtēšanas 

kārtību  

MK 723 08.09.2008 √ 

Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība  

MK 660 02.10.2007 √ 

Darba aizsardzības prasības saskarē ar 

ķīmiskajām vielām darba vietās  

MK 325 15.05.2007 √ 

Prasības laboratoriju darba kvalitātei un 

laboratoriju inspicēšanai   

MK 398 03.09.2002 √ 

Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības 

novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas 

un tehniskās uzraudzības kārtība  

MK 689 28.11.2017 √ 

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu 

kalibrēšanu  

MK 693 25.08.2008 √ 

Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites 

kārtība  

MK 908 06.11.2006 √ 

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu  

MK 526 09.12.2002 √ 

Uzticības personu ievēlēšanas un darbības 

kārtība  

MK 427 17.09.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā  

MK 400 03.09.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus  

MK 372 20.08.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus  

MK 344 06.08.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar 

displeju  

MK 343 06.08.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 

bioloģiskajām vielām  

MK 189 21.05.2002 √ 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

tuberkulozes izplatības ierobežošanai  

MK 299 02.07.2019 √ 

Noteikumi par higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma pamatprasībām 

ārstniecības iestādē  

MK 104 16.02.2016 √ 

https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...
https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...
https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...
https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...
https://likumi.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...
https://likumi.lv/ta/id/164271-darba-vides-ieksejas-uzraudzibas-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/164271-darba-vides-ieksejas-uzraudzibas-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/157382-darba-aizsardzibas-prasibas-saskare-ar-kimiskajam-vielam-darba-vietas
https://likumi.lv/ta/id/157382-darba-aizsardzibas-prasibas-saskare-ar-kimiskajam-vielam-darba-vietas
https://likumi.lv/ta/id/66069-prasibas-laboratoriju-darba-kvalitatei-un-laboratoriju-inspicesanai
https://likumi.lv/ta/id/66069-prasibas-laboratoriju-darba-kvalitatei-un-laboratoriju-inspicesanai
https://likumi.lv/ta/id/295401-medicinisko-iericu-registracijas-atbilstibas-novertesanas-izplatisanas-ekspluatacijas-un-tehniskas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/295401-medicinisko-iericu-registracijas-atbilstibas-novertesanas-izplatisanas-ekspluatacijas-un-tehniskas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/295401-medicinisko-iericu-registracijas-atbilstibas-novertesanas-izplatisanas-ekspluatacijas-un-tehniskas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/180387-noteikumi-par-merisanas-lidzeklu-kalibresanu
https://likumi.lv/ta/id/180387-noteikumi-par-merisanas-lidzeklu-kalibresanu
https://likumi.lv/ta/id/147550-arodslimibu-izmeklesanas-un-uzskaites-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/147550-arodslimibu-izmeklesanas-un-uzskaites-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/69282-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-darba-aprikojumu-un-stradajot-augstuma
https://likumi.lv/ta/id/69282-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-darba-aprikojumu-un-stradajot-augstuma
https://likumi.lv/ta/id/66827-uzticibas-personu-ievelesanas-un-darbibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/66827-uzticibas-personu-ievelesanas-un-darbibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/66071-darba-aizsardzibas-prasibas-drosibas-zimju-lietosana
https://likumi.lv/ta/id/66071-darba-aizsardzibas-prasibas-drosibas-zimju-lietosana
https://likumi.lv/ta/id/65619-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-individualos-aizsardzibas-lidzeklus
https://likumi.lv/ta/id/65619-darba-aizsardzibas-prasibas-lietojot-individualos-aizsardzibas-lidzeklus
https://likumi.lv/ta/id/65158-darba-aizsardzibas-prasibas-parvietojot-smagumus
https://likumi.lv/ta/id/65158-darba-aizsardzibas-prasibas-parvietojot-smagumus
https://likumi.lv/ta/id/65157-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-ar-displeju
https://likumi.lv/ta/id/65157-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-ar-displeju
https://likumi.lv/ta/id/62417-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-biologiskajam-vielam
https://likumi.lv/ta/id/62417-darba-aizsardzibas-prasibas-saskaroties-ar-biologiskajam-vielam
https://likumi.lv/ta/id/308235-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-tuberkulozes-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/308235-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-tuberkulozes-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/280360-noteikumi-par-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-pamatprasibam-arstniecibas-iestade
https://likumi.lv/ta/id/280360-noteikumi-par-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-pamatprasibam-arstniecibas-iestade
https://likumi.lv/ta/id/280360-noteikumi-par-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-pamatprasibam-arstniecibas-iestade
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Noteikumi par masalu un masaliņu 

pretepidēmijas pasākumiem  

MK 752 06.11.2012 √ 

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un 

deratizācijas noteikumi  

MK 618 06.07.2010 √ 

Noteikumi par gripas pretepidēmijas 

pasākumiem  

MK 948 21.11.2006 √ 

Kontaktpersonu noteikšanas, primārās 

medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās 

pārbaudes un medicīniskās novērošanas 

kārtība  

MK 774 19.09.2006 √ 

Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par 

vakcinācijas izraisītajām komplikācijām  

MK 1040 27.12.2005 √ 

Kārtība, kādā veicama personu obligātā 

medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, 

obligātā un piespiedu izolēšana un 

ārstēšana infekcijas slimību gadījumos  

MK 413 14.06.2005 √ 

Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība  MK 7 05.01.1999 √ 

Higiēnas prasības sociālās aprūpes 

institūcijām  

MK 431 12.12.2000 √ 

Vakcinācijas noteikumi  MK 330 26.09.2000 √ 

Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju  

MK 585 21.10.2003 √ 

Kases operāciju uzskaites noteikumi  MK 584 21.10.2003 √ 

Veselības aprūpes pakalpojumu 

organizēšanas un samaksas kārtība  

MK 555 28.08.2018 √ 

Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju 

datubāzes noteikumi  

MK 271 08.05.2018 √ 

Veselības apdrošināšanas iemaksu 

veikšanas un atmaksāšanas kārtība  

MK 261 03.05.2018 √ 

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un 

medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 

kompensācijas kārtība  

MK 899 31.10.2006 √ 

Zāļu reģistrēšanas kārtība  MK 376 09.05.2006 √ 

Zāļu klasifikācijas kārtība  MK 885 22.11.2005 √ 

Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles 

kārtība  

MK 416 26.06.2007 √ 

Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, 

uzskaites un iznīcināšanas kārtība 

MK 220 27.03.2007 √ 

https://likumi.lv/ta/id/252619-noteikumi-par-masalu-un-masalinu-pretepidemijas-pasakumiem
https://likumi.lv/ta/id/252619-noteikumi-par-masalu-un-masalinu-pretepidemijas-pasakumiem
https://likumi.lv/ta/id/213318-dezinfekcijas-dezinsekcijas-un-deratizacijas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/213318-dezinfekcijas-dezinsekcijas-un-deratizacijas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem
https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem
https://likumi.lv/ta/id/144279-kontaktpersonu-noteiksanas-primaras-mediciniskas-parbaudes-laboratoriskas-parbaudes-un-mediciniskas-noverosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/144279-kontaktpersonu-noteiksanas-primaras-mediciniskas-parbaudes-laboratoriskas-parbaudes-un-mediciniskas-noverosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/144279-kontaktpersonu-noteiksanas-primaras-mediciniskas-parbaudes-laboratoriskas-parbaudes-un-mediciniskas-noverosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/144279-kontaktpersonu-noteiksanas-primaras-mediciniskas-parbaudes-laboratoriskas-parbaudes-un-mediciniskas-noverosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/124842-kartiba-kada-arstniecibas-persona-zino-par-vakcinacijas-izraisitajam-komplikacijam
https://likumi.lv/ta/id/124842-kartiba-kada-arstniecibas-persona-zino-par-vakcinacijas-izraisitajam-komplikacijam
https://likumi.lv/ta/id/110743-kartiba-kada-veicama-personu-obligata-mediciniska-un-laboratoriska-parbaude-obligata-un-piespiedu-izolesana-un-arstesana-infekc...
https://likumi.lv/ta/id/110743-kartiba-kada-veicama-personu-obligata-mediciniska-un-laboratoriska-parbaude-obligata-un-piespiedu-izolesana-un-arstesana-infekc...
https://likumi.lv/ta/id/110743-kartiba-kada-veicama-personu-obligata-mediciniska-un-laboratoriska-parbaude-obligata-un-piespiedu-izolesana-un-arstesana-infekc...
https://likumi.lv/ta/id/110743-kartiba-kada-veicama-personu-obligata-mediciniska-un-laboratoriska-parbaude-obligata-un-piespiedu-izolesana-un-arstesana-infekc...
https://likumi.lv/ta/id/20667-infekcijas-slimibu-registracijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/13628-higienas-prasibas-socialas-aprupes-institucijam
https://likumi.lv/ta/id/13628-higienas-prasibas-socialas-aprupes-institucijam
https://likumi.lv/ta/id/11215-vakcinacijas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
https://likumi.lv/ta/id/80346-kases-operaciju-uzskaites-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/301399-veselibas-aprupes-pakalpojumu-organizesanas-un-samaksas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/301399-veselibas-aprupes-pakalpojumu-organizesanas-un-samaksas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/299077-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sanemeju-datubazes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/299077-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sanemeju-datubazes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/298829-veselibas-apdrosinasanas-iemaksu-veiksanas-un-atmaksasanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/298829-veselibas-apdrosinasanas-iemaksu-veiksanas-un-atmaksasanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/147522-ambulatorajai-arstesanai-paredzeto-zalu-un-medicinisko-iericu-iegades-izdevumu-kompensacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/147522-ambulatorajai-arstesanai-paredzeto-zalu-un-medicinisko-iericu-iegades-izdevumu-kompensacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/147522-ambulatorajai-arstesanai-paredzeto-zalu-un-medicinisko-iericu-iegades-izdevumu-kompensacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/138149-zalu-registresanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/122149-zalu-klasifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/159645-zalu-izplatisanas-un-kvalitates-kontroles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/159645-zalu-izplatisanas-un-kvalitates-kontroles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/155314-zalu-iegades-uzglabasanas-izlietosanas-uzskaites-un-iznicinasanas-kartiba-arstniecibas-iestades-un-socialas-aprupes-institucijas
https://likumi.lv/ta/id/155314-zalu-iegades-uzglabasanas-izlietosanas-uzskaites-un-iznicinasanas-kartiba-arstniecibas-iestades-un-socialas-aprupes-institucijas
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ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes 

institūcijās  

Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām 

narkotiskajām vielām, psihotropajām 

vielām un prekursoriem  

MK 847 08.11.2005 √ 

Recepšu veidlapu izgatavošanas un 

uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas 

un uzglabāšanas noteikumi  

MK 175 08.03.2005 √ 

Noteikumi par vienoto veselības nozares 

elektronisko informācijas sistēmu  

MK 134 11.03.2014 √ 

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība  MK 943 18.12.2012 √ 

Noteikumi par ārstniecības atbalsta 

personu sertifikācijas kārtību un 

sertificējamo ārstniecības atbalsta personu 

profesijām  

MK 193 24.02.2009 √ 

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu 

reģistra izveides, papildināšanas un 

uzturēšanas kārtība  

MK 746 15.09.2008 √ 

Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība  MK 265 04.04.2006 √ 

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko 

tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu 

medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība  

MK 468 28.06.2005 √ 

Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru  MK 170 08.03.2005 √ 

Darbnespējas lapu izsniegšanas un 

anulēšanas kārtība  

MK 152 03.04.2001 √ 

Noteikumi par obligātajām prasībām 

ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām  

MK 60 20.01.2009 √ 

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem 

un kvalifikācijas pamatprasībām  

MK 264 23.05.2017 √ 

Noteikumi par minimālās mēneša darba 

algas apmēru normālā darba laika ietvaros 

un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu  

MK 656 24.11.2015 √ 

Noteikumi par sezonas rakstura darbiem  MK 272 25.06.2002 √ 

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem   MK 338 13.06.2017 √ 

https://likumi.lv/ta/id/155314-zalu-iegades-uzglabasanas-izlietosanas-uzskaites-un-iznicinasanas-kartiba-arstniecibas-iestades-un-socialas-aprupes-institucijas
https://likumi.lv/ta/id/155314-zalu-iegades-uzglabasanas-izlietosanas-uzskaites-un-iznicinasanas-kartiba-arstniecibas-iestades-un-socialas-aprupes-institucijas
https://likumi.lv/ta/id/121086-noteikumi-par-latvija-kontrolejamajam-narkotiskajam-vielam-psihotropajam-vielam-un-prekursoriem
https://likumi.lv/ta/id/121086-noteikumi-par-latvija-kontrolejamajam-narkotiskajam-vielam-psihotropajam-vielam-un-prekursoriem
https://likumi.lv/ta/id/121086-noteikumi-par-latvija-kontrolejamajam-narkotiskajam-vielam-psihotropajam-vielam-un-prekursoriem
https://likumi.lv/ta/id/104228-recepsu-veidlapu-izgatavosanas-un-uzglabasanas-ka-ari-recepsu-izrakstisanas-un-uzglabasanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/104228-recepsu-veidlapu-izgatavosanas-un-uzglabasanas-ka-ari-recepsu-izrakstisanas-un-uzglabasanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/104228-recepsu-veidlapu-izgatavosanas-un-uzglabasanas-ka-ari-recepsu-izrakstisanas-un-uzglabasanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/264943-noteikumi-par-vienoto-veselibas-nozares-elektronisko-informacijas-sistemu
https://likumi.lv/ta/id/264943-noteikumi-par-vienoto-veselibas-nozares-elektronisko-informacijas-sistemu
https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/188667-noteikumi-par-arstniecibas-atbalsta-personu-sertifikacijas-kartibu-un-sertificejamo-arstniecibas-atbalsta-personu-profesijam
https://likumi.lv/ta/id/188667-noteikumi-par-arstniecibas-atbalsta-personu-sertifikacijas-kartibu-un-sertificejamo-arstniecibas-atbalsta-personu-profesijam
https://likumi.lv/ta/id/188667-noteikumi-par-arstniecibas-atbalsta-personu-sertifikacijas-kartibu-un-sertificejamo-arstniecibas-atbalsta-personu-profesijam
https://likumi.lv/ta/id/188667-noteikumi-par-arstniecibas-atbalsta-personu-sertifikacijas-kartibu-un-sertificejamo-arstniecibas-atbalsta-personu-profesijam
https://likumi.lv/ta/id/181288-ar-noteiktam-slimibam-slimojosu-pacientu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/181288-ar-noteiktam-slimibam-slimojosu-pacientu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/181288-ar-noteiktam-slimibam-slimojosu-pacientu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/132359-medicinisko-dokumentu-lietvedibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/111618-arstnieciba-izmantojamo-medicinisko-tehnologiju-apstiprinasanas-un-jaunu-medicinisko-tehnologiju-ieviesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/111618-arstnieciba-izmantojamo-medicinisko-tehnologiju-apstiprinasanas-un-jaunu-medicinisko-tehnologiju-ieviesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/111618-arstnieciba-izmantojamo-medicinisko-tehnologiju-apstiprinasanas-un-jaunu-medicinisko-tehnologiju-ieviesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/103605-noteikumi-par-arstniecibas-iestazu-registru
https://likumi.lv/ta/id/6675-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/6675-darbnespejas-lapu-izsniegsanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/187621-noteikumi-par-obligatajam-prasibam-arstniecibas-iestadem-un-to-strukturvienibam
https://likumi.lv/ta/id/187621-noteikumi-par-obligatajam-prasibam-arstniecibas-iestadem-un-to-strukturvienibam
https://likumi.lv/ta/id/187621-noteikumi-par-obligatajam-prasibam-arstniecibas-iestadem-un-to-strukturvienibam
https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam
https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam
https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/64019-noteikumi-par-sezonas-rakstura-darbiem
https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
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Noteikumi par pabalstu invalīdam, kuram 

nepieciešama kopšana  

MK 1608 22.12.2009 √ 

Noteikumi par valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas 

pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību 

MK 788 17.12.2020 √ 

Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi  MK 108 28.02.2017 √ 

Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība  

MK 107 28.02.2017 √ 

Noteikumi par individuālo rehabilitācijas 

plānu personai ar prognozējamu 

invaliditāti un personai ar invaliditāti  

MK 9 04.01.2011 √ 

Noteikumi par kārtību, kādā personas ar 

invaliditāti saņem atbalstu mājokļa 

pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas 

nosacījumiem  

MK 1170 21.12.2010 √ 

Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 

speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem  

MK 851 18.12.2018 √ 

Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu un tās noteikšanas kārtību  

MK 66 29.01.2013 √ 

Noteikumi par sabiedrību sagatavoto 

finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu 

pārskatu elektroniskā noraksta formu  

MK 399 21.06.2016 √ 

Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likuma piemērošanas noteikumi  

MK 775 22.12.2015 √ 

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un 

kontroles kārtība  

MK 671 14.11.2017 √ 

Pārtikas apritē nodarbināto personu 

apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā  

MK 545 29.09.2015 √ 

Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar 

veselības traucējumiem un tās papildu 

marķējumam  

MK 360 30.06.2015 √ 

Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacientiem  

MK 172 13.03.2012 √ 

https://likumi.lv/ta/id/202853-noteikumi-par-pabalsta-pieskirsanas-un-izmaksas-kartibu-invalidam-kuram-nepieciesama-kopsana-pabalsta-apmeru-ka-ari-pabalsta-ap...
https://likumi.lv/ta/id/202853-noteikumi-par-pabalsta-pieskirsanas-un-izmaksas-kartibu-invalidam-kuram-nepieciesama-kopsana-pabalsta-apmeru-ka-ari-pabalsta-ap...
https://likumi.lv/ta/id/289087-publisko-elektronisko-iepirkumu-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/224135-noteikumi-par-individualo-rehabilitacijas-planu-personai-ar-prognozejamu-invaliditati-un-personai-ar-invaliditati
https://likumi.lv/ta/id/224135-noteikumi-par-individualo-rehabilitacijas-planu-personai-ar-prognozejamu-invaliditati-un-personai-ar-invaliditati
https://likumi.lv/ta/id/224135-noteikumi-par-individualo-rehabilitacijas-planu-personai-ar-prognozejamu-invaliditati-un-personai-ar-invaliditati
https://likumi.lv/ta/id/223578-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-ar-invaliditati-sanem-atbalstu-majokla-pielagosanai-un-atbalsta-sanemsanas-nosacijumiem
https://likumi.lv/ta/id/223578-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-ar-invaliditati-sanem-atbalstu-majokla-pielagosanai-un-atbalsta-sanemsanas-nosacijumiem
https://likumi.lv/ta/id/223578-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-ar-invaliditati-sanem-atbalstu-majokla-pielagosanai-un-atbalsta-sanemsanas-nosacijumiem
https://likumi.lv/ta/id/223578-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-ar-invaliditati-sanem-atbalstu-majokla-pielagosanai-un-atbalsta-sanemsanas-nosacijumiem
https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
https://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/283109-noteikumi-par-sabiedribu-sagatavoto-finansu-parskatu-vai-konsolideto-finansu-parskatu-elektroniska-noraksta-formu
https://likumi.lv/ta/id/283109-noteikumi-par-sabiedribu-sagatavoto-finansu-parskatu-vai-konsolideto-finansu-parskatu-elektroniska-noraksta-formu
https://likumi.lv/ta/id/283109-noteikumi-par-sabiedribu-sagatavoto-finansu-parskatu-vai-konsolideto-finansu-parskatu-elektroniska-noraksta-formu
https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/276821-partikas-aprite-nodarbinato-personu-apmacibas-kartiba-partikas-higienas-joma
https://likumi.lv/ta/id/276821-partikas-aprite-nodarbinato-personu-apmacibas-kartiba-partikas-higienas-joma
https://likumi.lv/ta/id/275083-prasibas-dietiskajai-partikai-cilvekiem-ar-veselibas-traucejumiem-un-tas-papildu-markejumam
https://likumi.lv/ta/id/275083-prasibas-dietiskajai-partikai-cilvekiem-ar-veselibas-traucejumiem-un-tas-papildu-markejumam
https://likumi.lv/ta/id/275083-prasibas-dietiskajai-partikai-cilvekiem-ar-veselibas-traucejumiem-un-tas-papildu-markejumam
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
https://likumi.lv/ta/id/245300-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-instituciju-klientiem...
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Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība  

MK 558 04.09.2018 √ 

Ugunsdrošības noteikumi  MK 238 19.04.2016 √ 

Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības 

iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas 

noteikumi  

MK 282 13.04.2004 √ 

Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu 

apsaimniekošanas prasības  

MK 353 22.05.2012 √ 

Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību 

sertifikācijas kārtība  

MK 133 20.03.2001 √ 

Dokumentu un arhīvu pārvaldības 

noteikumi  

MK 748 06.11.2012 √ 

Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs  

MK 87 13.02.2018 √ 

Spirta aprites kārtība farmaceitiskās 

darbības uzņēmumos, 

veterinārfarmaceitiskās darbības 

uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs 

un veterinārmedicīnā  

MK 377 31.05.2005 √ 

Noteikumi par valsts metroloģiskajai 

kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu 

sarakstu  

MK 40 09.01.2007 √ 

Ārstniecības personu un ārstniecības 

atbalsta personu reģistra izveides, 

papildināšanas un uzturēšanas kārtība  

MK 317 24.05.2016 √ 

Ārstniecības riska fonda darbības 

noteikumi  

MK 1268 05.11.2013 √ 

Jaundzimušo reģistra noteikumi  MK 328 12.06.2018 √ 

Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības 

sniegšanā  

MK 557 14.08.2012 √ 

Noteikumi par ārstniecības personu un 

studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā 

līmeņa profesionālās augstākās 

medicīniskās izglītības programmas, 

kompetenci ārstniecībā un šo personu 

teorētisko un praktisko zināšanu apjomu  

MK 268 24.03.2009 √ 

Noteikumi par atbilstības novērtēšanas 

institūciju novērtēšanu, akreditāciju un 

uzraudzību 

MK 673 17.12.2019 √ 

https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/87136-ugunsdrosibas-precu-ugunsdzesibas-iekartu-un-iericu-atbilstibas-novertesanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/87136-ugunsdrosibas-precu-ugunsdzesibas-iekartu-un-iericu-atbilstibas-novertesanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/87136-ugunsdrosibas-precu-ugunsdzesibas-iekartu-un-iericu-atbilstibas-novertesanas-noteikumi
https://likumi.lv/doc.php?id=248085
https://likumi.lv/doc.php?id=248085
https://likumi.lv/ta/id/5775-arstniecibas-iestazu-un-to-strukturvienibu-sertifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/5775-arstniecibas-iestazu-un-to-strukturvienibu-sertifikacijas-kartiba
https://likumi.lv/doc.php?id=252615
https://likumi.lv/doc.php?id=252615
https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
https://likumi.lv/doc.php?id=109629%20
https://likumi.lv/doc.php?id=109629%20
https://likumi.lv/doc.php?id=109629%20
https://likumi.lv/doc.php?id=109629%20
https://likumi.lv/doc.php?id=109629%20
https://likumi.lv/doc.php?id=151306%20
https://likumi.lv/doc.php?id=151306%20
https://likumi.lv/doc.php?id=151306%20
https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba
https://likumi.lv/doc.php?id=262102
https://likumi.lv/doc.php?id=262102
https://likumi.lv/ta/id/299647-jaundzimuso-registra-noteikumi
https://likumi.lv/doc.php?id=251097
https://likumi.lv/doc.php?id=251097
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=190610
https://likumi.lv/doc.php?id=185789
https://likumi.lv/doc.php?id=185789
https://likumi.lv/doc.php?id=185789


  

14 
 

Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar 

iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un 

obligāto veselības pārbaužu veikšanas 

kārtība  

MK 447 24.07.2018 √ 

Sabiedrības veselības aizsardzības 

pasākumu veikšanas kārtība 

MK 1050 16.11.2010 √ 

Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus  

MK 92 25.02.2003 √ 

Noteikumi par komercdarbības veidiem, 

kuros darba devējs iesaista kompetentu 

institūciju 

MK 99 08.02.2005 √ 

Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo 

starojumu medicīniskajā apstarošanā  

MK 482 19.08.2014 √ 

Liftu drošības un tehniskās uzraudzības 

noteikumi  

MK 195 02.03.2010 √ 

Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības 

un tehniskās uzraudzības noteikumi 

MK 679 17.11.2020 √ 

Mašīnu drošības noteikumi  MK 195 25.03.2008 √ 

Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts 

nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad 

nodarbināšana šajos darbos ir atļauta 

saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību  

MK 206 28.05.2002 √ 

Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku 

darba vidē  

MK 284 13.04.2004 √ 

Darba aizsardzības prasības darbā 

sprādzienbīstamā vidē 

MK 300 10.06.2003 √ 

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības 

aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas 

kārtība  

MK 378 23.08.2001 √ 

Darba aizsardzības prasības, strādājot 

augstumā  

MK 143 18.03.2014 √ 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un 

uzskaites kārtība 

MK 950 25.08.2009 √ 

Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami 

informatīvie uzraksti vai simboli par 

smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, 

kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem  

MK 260 16.05.2017 √ 

https://likumi.lv/ta/id/300636-noteikumi-par-darbiem-kas-saistiti-ar-iespejamu-risku-citu-cilveku-veselibai-un-obligato-veselibas-parbauzu-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/300636-noteikumi-par-darbiem-kas-saistiti-ar-iespejamu-risku-citu-cilveku-veselibai-un-obligato-veselibas-parbauzu-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/300636-noteikumi-par-darbiem-kas-saistiti-ar-iespejamu-risku-citu-cilveku-veselibai-un-obligato-veselibas-parbauzu-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/300636-noteikumi-par-darbiem-kas-saistiti-ar-iespejamu-risku-citu-cilveku-veselibai-un-obligato-veselibas-parbauzu-veiksanas-kartiba
https://likumi.lv/doc.php?id=221565
https://likumi.lv/doc.php?id=221565
https://likumi.lv/ta/id/71958-darba-aizsardzibas-prasibas-veicot-buvdarbus
https://likumi.lv/ta/id/71958-darba-aizsardzibas-prasibas-veicot-buvdarbus
http://www.likumi.lv/doc.php?id=101364
http://www.likumi.lv/doc.php?id=101364
http://www.likumi.lv/doc.php?id=101364
https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/ta/id/268378-noteikumi-par-aizsardzibu-pret-jonizejoso-starojumu-mediciniskaja-apstarosana
https://likumi.lv/doc.php?id=206107
https://likumi.lv/doc.php?id=206107
https://likumi.lv/ta/id/173016-masinu-drosibas-noteikumi
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62644
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62644
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62644
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62644
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87137
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87137
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87137
https://likumi.lv/doc.php?id=76254
https://likumi.lv/doc.php?id=76254
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53426&mode=DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53426&mode=DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53426&mode=DOC
https://likumi.lv/ta/id/265121-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-augstuma
https://likumi.lv/ta/id/265121-darba-aizsardzibas-prasibas-stradajot-augstuma
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196653
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196653
https://likumi.lv/ta/id/290867
https://likumi.lv/ta/id/290867
https://likumi.lv/ta/id/290867
https://likumi.lv/ta/id/290867
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Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā 

zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem 

bezmaksas zāļu paraugus  

MK 378 17.05.2011 √ 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai  

MK 360 09.06.2020 √ 

Noteikumi par prioritāro institūciju un 

vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām 

nepieciešamajiem epidemioloģiskās 

drošības nodrošināšanas resursiem  

MK 380 09.06.2020 √ 

https://likumi.lv/doc.php?id=230392
https://likumi.lv/doc.php?id=230392
https://likumi.lv/doc.php?id=230392
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISO%209001_2015%20rokasgramata%2015.03.2021%20(1).odt%23_MK_NOTEIKUMI


  

16 
 

  

Saturs 
ĀRĒJO DOKUMENTU SARAKSTS .............................................................................................. 5 

IEVADDAĻA ................................................................................................................................... 17 

Ārstniecības iestāde ..................................................................................................................... 20 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ........................................ 22 

Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas 

„Dižkoks”” .................................................................................................................................... 23 

1.Esošās situācijas analīze ............................................................................................................... 24 

1.1. Monitorings ........................................................................................................................... 24 

1.2. Kapitālsabiedrības biznesa modelis .................................................................................... 37 

1.3. Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori .......................................... 38 

2.Kapitālsabiedrības stratēģiskā daļa ............................................................................................ 42 

2.1. Kapitālsabiedrības misija, vīzija, vērtības ......................................................................... 42 

2.2 Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ................................................................................. 42 

Pielikumi ........................................................................................................................................... 44 
 

 

 

 

  



  

17 
 

IEVADDAĻA 

  
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” ir kapitālsabiedrības statuss, 

100% kapitāla daļas pieder Ilūkstes novada domei.  Kapitālsabiedrība ir dibināta, lai pildītu 

pašvaldībai likumā noteiktās funkcijas nodrošināt veselības aprūpes un sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pieejamību.  

 

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 111 954 (viens simts vienpadsmit tūkstoši deviņi simti 

piecdesmit četri euro 00 centi). Pamatkapitāls sadalīts 111 954 (viens simts vienpadsmit tūkstoši 

deviņi simti piecdesmit četrās) kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1.00 EUR 

(viens) euro. 

 

 Vēsture 

No Līdz Nosaukums 

09.06.2004  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs Ilūkste" 

08.07.2002 09.06.2004 
Ilūkstes pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Ilūkste"" 

20.12.2001 08.07.2002 
Daugavpils rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Ilūkste"" 

23.04.1999 20.12.2001 
Daugavpils rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "ILŪKSTES SLIMNĪCA" 

15.11.1995 23.04.1999 Daugavpils rajona pašvaldības uzņēmums "ILŪKSTES POLIKLĪNIKA" 

 

Centrā ir ieviesti un  sertificēti šādi standarti: 

1. ISO 9001-2015 standarts kvalitātes vadības sistēma, kas ir auditēta un atzīta, ka tā atbilst 

ISO 9001-2015 standarta prasībām. Sertificētās darbības sfēras – primārā un sekundārā 

medicīniskā palīdzība, ilgstoša sociālā aprūpes un sociālā rehabilitācija, pansijas 

pakalpojumi;  

2. LVS EN ISO 15189:2013 standarts Klīniski diagnostiskā laboratorija ir akreditēta un 

atbilst standarta LVS EN ISO 15189:2013 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un 

Kompetences prasības” prasībām nereglamentētā akreditācijas sfērā: no cilvēka iegūta 

materiāla hematoloģiskā izmeklēšana. 

 

Centrs darbojās atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk – LR)  likumdošanai. 

            SIA „Veselības centrs Ilūkste” (turpmāk – Centrs) ir Ilūkstes novada pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kas sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus. 

Centra sasniegumi ir dažādu Eiropas Savienības Fondu projektu realizācija, kas palīdz 

Centram attīstīties un uzlabot kvalitāti.  

Patreiz noslēgts līguma par projekta īstenošanu: ERAF projekts “Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Veselības centrs Ilūkste" ģimenes ārsta 

praksē (Nr. 9.3.2.0/20/A/080). 

 Īstenotie projekti:  

2014-2015 ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes projektā “Eglaines 

feldšerpunkta infrastruktūras izlabošana (Nr.14-03-LL24-L4143101- 00003); 

 2013-2014 projekta vadītāja ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes projektā 

“Bebrenes feldšerpunkta infrastruktūras izlabošana (Nr.13-03-LL24-L4143101- 0002);  
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2013-2014 projekta vadītāja CFLA projektā “Primārās veselības aprūpes infrastruktūra 

uzlabošana SIA “Veselības centrā “Ilūkstē” (Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/178); 

 

 Centra struktūru veido: 

 Ārstniecības iestāde - feldšerpunkti Bebrenē, Dvietē un Šēderē; 

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi: 

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste; 

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate. 

 Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas 

„Dižkoks””. 

 

Juridiskā adrese  

Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 

Struktūrvienību adreses: 

Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 

Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 

“Mūsmājas “Dižkoks”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441 

 

Centra īpašuma un nomas struktūras raksturojums 

 

Būves pamatdati: 

Adrese Kadastra 

apzīmējums 

Lietošanas veids Būves 

gads 

Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads 

 

44070010184001 1264 – Ārstniecības vai 

veselības aprūpes iestāžu ēkas 

1130 – Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas 

1939 

Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes 

novads 

44150020102001 1264 – Ārstniecības vai 

veselības aprūpes iestāžu ēkas 

1130 – Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas 

1986 

“Mūsmājas “Dižkoks”, Dviete, 

Dvietes pagasts, Ilūkstes novads 

44540080386001 1264 – Ārstniecības vai 

veselības aprūpes iestāžu ēkas 

1130 – Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamās mājas 

2017 
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1.attēls Centra organizatoriskā struktūra 

 

 

 

 

 

SIA "Veselības centrs Ilūkste" 
VALDES LOCEKLIS  

Ārstniecības nodaļa 

ĀRSTI:  
Radiologs diagnosts 

Ķirurgs 
Fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas ārsts 
Ergoterapeits 

Tehniskais ortopēds  
Internists(dienas stacionārā) 

Arodveselības un arodslimību 
ārsts 

FUNKCIONĀLIE 
SPECIĀLISTI:  

Fizioterapeits  

ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE: 
Ģimenes ārsts 

Ambulatorās aprūpes māsa 
Ārsta palīgs 

MEDICĪNAS PERSONĀLS: 
Radiologa asistents 

Fizikālās un rehabilitācijas māsa 
Biomedicīnas laborants 
Vecākā medicīnas māsa 

Ambulatorās aprūpes māsa  
 

 

PĀRĒJAIS APKALPOJOŠAIS 
PERSONĀLS: 

Saimniecības pārzinis 
Klientu un pacientu reģistratore 

Apkopēja 
Apkures krāšņu kurinātājs 

Garderobists 
Sētnieks 

FELDŠERPUNKTS: 
Ambulatorās aprūpes māsa  

Ārsta palīgs  

Sociālās aprūpes nodaļa 
ILŪKSTE 

Ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

SOCIĀLĀS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Struktūrvienības vadītājs 
Sociālais darbinieks  
Sociālais aprūpētājs 

Sociālais rehabilitētājs 
Aprūpētājs 

Kultūras pasākumu organizators 
Interešu pulciņa vadītājs 

Mākslas terapeits 
Klīniskais un veselības psihologs 

VESELĪBAS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Vecākā medicīnas māsa 
Psihiatrs  

Ārsta palīgs 
Medicīnas māsa 

Fizioterapeits 
Ergoterapeits 

Logopēds 
Masieris 

PĀRTIKAS BLOKA 
PERSONĀLS: 

Saimniecības pārzinis 
Pavārs 

Virtuves darbinieks 
Pavāra palīgs 

PĀRĒJAIS APKALPOJOŠAIS 
UN SAIMNIECĪBAS 

PERSONĀLS: 
Saimniecības pārzinis 

Veļas pārzinis 
Veļas mazgātājs 

Veļas Gludinātājs 
Apkures/krāšņu kurinātājs 

Manikīra un pedikīra speciālists 
Automobiļa vadītājs 

Palīgstrādnieks 

 

Sociālās aprūpes nodaļa 
SUBATE 

Ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

SOCIĀLĀS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Struktūrvienības vadītājs 
Sociālais darbinieks  
Sociālais aprūpētājs 

Sociālais rehabilitētājs 
Aprūpētājs 

Kultūras pasākumu organizators 
Interešu pulciņa vadītājs 

Mākslas terapeits 
Klīniskais un veselības psihologs 

VESELĪBAS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Vecākā medicīnas māsa 
Psihiatrs  

Medicīnas māsa 
Fizioterapeits 
Ergoterapeits 

Logopēds 
Masieris 

PĀRTIKAS BLOKA 
PERSONĀLS: 

Saimniecības pārzinis 
Pavārs 

Virtuves darbinieks 

 

PĀRĒJAIS APKALPOJOŠAIS 
UN SAIMNIECĪBAS 

PERSONĀLS: 
Veļas pārzinis 

Veļas mazgātājs 
Apkures/krāšņu kurinātājs 

Manikīra un pedikīra speciālists 
Automobiļa vadītājs 

Palīgstrādnieks 

Pansija  un ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļa 
«Mūsmājas «Dižkoks»» 

 

SOCIĀLĀS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Struktūrvienības vadītājs 
Sociālais darbinieks 
Sociālais aprūpētājs 

Aprūpētājs  

VESELĪBAS APRŪPES 
PERSONĀLS: 

Vecākā medicīnas māsa 
Ambulatorās aprūpes māsa 

Medicīnas māsa 
Māsas palīgs 

Manikīra un pedikīra speciālists 
Fizioterapeits 

PĀRTIKAS BLOKA 
PERSONĀLS: 

Pavārs 
Virtuves darbinieks 

PĀRĒJAIS APKALPOJOŠAIS 
PERSONĀLS: 
Administrators 

Saimniecības pārzinis 
Frizieris 

Veļas pārzinis 
Veļas mazgātājs 

Interešu pulciņa vadītājs 
Automobiļa vadītājs 

Palīgstrādnieks 

ADMINISTĀCIJA 
Galvenais grāmatvedis 

Grāmatvedis 

Algu grāmatvedis 

Lietvedis  

Iepirkumu Speciālists 

Personāla speciālists 

Darba aizsardzības speciālists 

Kvalitātes vadības sistēmas speciālists 

Laboratorijas vadītājs 
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Ārstniecības iestāde  

 

Centrs sniedz ambulatorās ārstniecības pakalpojumus saskaņā ar valsts pasūtījumu veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu 

(NVD) pamatojoties uz 2018.gada 28.augusta MK noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes 

pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību”. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ārstniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē medicīniskās, 

rehabilitācijas un veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanu. 

 

Centra ārstniecības iestādē var saņemt šādus ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus: 

1. Primārā veselības aprūpe: 

 Ģimenes ārsts; 

 Veselības aprūpe mājās. 

 

2. Sekundārā veselības aprūpe; 

 Ārstu speciālistu pakalpojumi; 

 Fizikālās medicīnas pakalpojumi; 

 Rehabilitācijas pakalpojumi; 

 Diagnostika; 

 Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā; 

 Procedūru kabineta pakalpojumi; 

 Vakcinācijas kabineta pakalpojumi; 

 Arodveselības un arodslimību ārsts; 

 Klīniski diagnostiskā laboratorija. 

 

https://www.ilukste.lv/wp-content/uploads/page/146/kontakti_VC_Ilukste-Specializ%C4%93tiekabineti.pdf
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2.attēls. Ārstniecības iestādes veselības aprūpes procesa norises kārtība 

 

 

 

 

 

 

SIA ”Veselības centrs Ilūkste”  

Ambulatorās nodaļas veselības aprūpes procesa 

norises kārtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLIENTS 
(ierodoties reģistratūrā)  

Speciālistu 

pakalpojums  

 

Pieejamie tikai 

maksas pakalpojumi: 

 Tehniskais 

ortopēds 

 Zobu RTG 

 Mamogrāfija 

 Audiometrija 

 Spirogrāfija 

 Fizikālā medicīnas 

māsa(tikai 

pieaugušajiem) 

Sekundārā veselības aprūpe 
Pakalpojumi pieejams gan par maksu, gan valsts 

apmaksāti) 

 

 

 Ķirurgs, 

 Arodveselības 

ārsts 

 Dienas 

stacionārs 

 Fizikālās 

medicīnas un 

rehabilitācijas 

ārsts, 

 Fizioterapeits, 

 Fizikālās 

medicīnas māsa 

 

 

 Rentgenoloģiskie 

izmeklējumi, 

 Laboratoriskie 

izmeklējumi, 

 Elektrokardiogrāfija, 

 Ultrasonogrāfija 

Rehabilitācijas 
pakalpojums  

 

Akūtā veselības 

aprūpe 

Plānveida 

veselības aprūpe 

Funkcionālās 

diagnostikas 

pakalpojumi 
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Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
 

Centram ir  noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem.       

Valsts apmaksātu pakalpojumu ir tiesības saņemt: Pilngadīgām personām ar smaga garīga 

rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdiem ar garīgu atpalicību, personām, kuras slimo ar 

hroniskām psihiskām saslimšanām, kurām ir nepieciešama patstāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe. 

Pakalpojumu piešķir Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība: Personas uzņem saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem 

Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Ar valsts apmaksāto 

pakalpojumu piešķiršanas kārtību var iepazīties Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras mājas lapā: www.siva.gov.lv. 

        Pakalpojuma samaksas kārtība: Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 

un 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.138, 85% no pensijas tiek izlietoti par klienta 

uzturēšanos Centrā, savukārt, 15% tiek izmaksāti klientam personīgajiem izdevumiem. Pārējo daļu 

līdz pakalpojuma pilnīgai apmaksai sedz Labklājības ministrija pamatojoties uz iepirkumu Nr. 

LRLM2019/24-1-062/08. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas  “Ilūkste” un  Ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas  “Subate” pakalpojuma saturs: 

 diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai; 

 palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai; 

 kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu; 

 prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības; 

 brīvā laika aktivitātes un nodarbības; 

 pastaigas svaigā gaisā; 

 klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai; 

 sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai; 

 darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā. 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas nodrošina: 

 diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai; 

 dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu 

un apavus individuālai lietošanai; 

 mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), higiēnas un 

mazgāšanas līdzekļus; 

 kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu 

ēdināšanu četras reizes dienā; 

 klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un sedz klienta līdzmaksājumu, ja 

nepieciešams. Tehniskos palīglīdzekļus, ko var izmantot vairāki klienti vai ar kuriem 

tiek aprīkotas koplietošanas, sadzīves vai nodarbību telpas; 

 apstākļus saturīgai laika pavadīšanai; 

 atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru; 

 atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju; 

 iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties 

sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas; 

 iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem; 

 istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam 

stāvoklim; 

 klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā 

ārstēšanās plāna izpildē. 
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Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa 

„Mūsmājas „Dižkoks”” 

 

Sniedz atbalstu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā nepieciešama palīdzība un aprūpe: 

 dzīvošanu mēbelētās vienvietīgās un 

divvietīgās istabiņās ar individuālo sanitāro 

mezglu un drošības pogu personāla 

izsaukšanai katrā istabiņā; 

 klienta vajadzībām atbilstīgu aprūpi; 

 klienta vecumam un veselības stāvoklim 

atbilstīgu ēdināšanu; 

 neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

reģistrāciju pie ģimenes ārsta; 

 plašu, gaišu ēdamzāli ar lielu terasi un 

atpūtas telpām; 

 virtuvi patstāvīgai ēdiena gatavošanai; 

 iespēju dzīvot ar savām mēbelēm; 

 iespēju katrā istabiņā pieslēgt TV; 

 labiekārtotu pagalmu ar skatu no terases, šūpoles, augļudārzu un mazdārziņu; 

 dažādus kultūras, atpūtas pasākumus un citas aktivitātes iestādē un ārpus tās. 
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1.Esošās situācijas analīze 
1.1. Monitorings 

 

Centrs izvērtējot, kontrolējot, analizējot un novērojot apkārtējās vides stāvokli, izšķir 

sekojošus monitoringa objektus: 

Klientu skaits 

Centra struktūrvienībās Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Ilūkstē un Subatē un 

pansijā uz  31.12.2020 kopā  ir 151 klienti, kas ir par 9 klientiem vairāk nekā 2019.gada decembra 

mēnesī, kuriem tiek sniegti vairāki sociālie un medicīniskie pakalpojumi. Brīva vieta ilgstoša sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai tie aizpildīta ar lēmumu kuru izsniedz Labklājības 

Ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra.  

 

Klientu apmierinātība 

Klientu apmierinātība tiek izvērtēta no sociālo darbinieku puses visās iestādes 

struktūrvienībās, piesaistot arī citus kompetentu iestādes darbiniekus.  

Sakarā ar valstī izsludināto pandēmiju un ārkārtas stāvokli, ievērojot visas epidemioloģiskās 

drošības prasības, pulcēšanās darba vietā ir aizliegta, līdz ar to arī ārkārtas situācijas laikā sapulces 

kopā ar citu struktūrvienību darbiniekiem nenotiek. Sapulcēs drīkst piedalīties tikai struktūrvienības 

darbinieki un klienti. Izņēmuma gadījums ir darba drošības instruktāžas veikšana, kas tiek organizēta 

ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.  

Aptaujā, kas tika veikta 26.03.2020 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

nodaļā Ilūkste, piedalījās 24 klienti no 69 klientiem  (pilngadīgas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem) atbilstoši prasmēm un spējām, garīgās veselības stāvoklim, kas izsaka savu viedokli 

par iestādes darbību, saziņu ar darbiniekiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujāto klientu skaits 

sastāda 35% no Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Ilūkste kopējā klientu 

skaita. Klienti atbild uz 7 aptaujas jautājumiem, par to vai viņi ir apmierināti ar piedāvātajiem 

pakalpojumiem, piedāvātajām nodarbībām, darbinieku attieksmi u.c jautājumiem. Minētās atbildes 

tiek apkopotas un izdarīti secinājumi un tālākais rīcības plāns. Aptaujas rezultāti liecina, ka klienti ir 

apmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku darba pienākumi izpildi. 83-92% aptaujāto 

klientu apliecina, ka ir ļoti apmierināti ar aprūpi, dzīvojamās istabiņas iekārtojumu, nodrošināto 

apģērbu, telpām un piedāvātajām brīvā laika pavadīšanas iespējām. 92%-100% aptaujāto apliecināja, 

ka ir apmierināti ar sociālo aprūpētāju, sociālā rehabilitētāja un sociālā darbinieka darbu. 79% jeb 19 

klienti ir pilnībā apmierināti ar Iestādē nodrošināto ēdināšanu, savukārt 12% jeb 3 aptaujātie klienti 

izteica daļēju apmierinātību ar  ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.  

 2020.gada beigās Centra pansijas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

nodaļā “Mūsmājas Dižkoks ” tika veikts klientu apmierinātības novērtējums. Anketā klientiem bija 

iespēja izteikt savu apmierinātību atbildot uz jautājumiem par struktūrvienības, medicīnas personāla 

un sociālo darbinieku darbu, par savstarpējām attiecībām starp darbiniekiem un pansijas klientiem. 

Aptaujā piedalījās 38 pansijas klienti. 

1.Vai apmierina pansijas 

vadītājas darbs? 

Apmierina-38 Neapmierina-0 

2.Vai apmierina medmāsu 

darbs? 

Apmierina-37 Neapmierina-1 ( varētu labāk) 

3.Vai apmierina sociālās 

aprūpētājas darbs? 

Apmierina-38 Neapmierina-0 

4.Vai apmierina 

aprūpētāju darbs? 

Apmierina-36 Neapmierina-2 
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5.Vai apmierina 

fizioterapeites darbs? 

Apmierina-38 Neapmierina-0 

6. Vai apmierina 

pasniegtais ēdiens un 

kvalitāte? 

Apmierina-33 Neapmierina-5 (daļēji) 

7.Vai pansijas darbinieki 

pret Tevi nav izturējusies 

rupji, paaugstinātā tonī, 

pielieto fizisko spēku? 

Nē-38 Jā-0 

8.Vai citi klienti pret Tevi 

izturējušies rupji, 

pielietojusi fizisku spēku? 

Nē-38 Jā-0 

9.Vai pansijā Tev ir 

pieejama ikdienā svarīga 

informācija? 

Ir-37 Nav-1( varētu būt krievu 

valodā informācija), bet ir 

iespēja lasīt krievu valodā 

žurnālus un grāmatas 

10.Vēlējums pansijai 

2021.gadā! 

Lai būtu savstarpējās 

attiecības draudzīgas 

un dzīvotu visi kā 

viena draudzīga, 

saprotoša ģimene! 

Veselību! Laimi! 

 

 No 38 pansijas “Mūsmājas “Dižkoks”” aptaujātajiem  klientiem, pilnīgi visus 100% 

apmierina ikdienas dzīve pansijā, pansijas darbinieki izturas pret klientiem labi, ar iecietību, sapratni 

un atsaucību. Starp klientiem domstarpību un strīdu nav, ja dažas reizes gadās, tad tie ir sīki, ikdienišķi  

strīdi, kuri tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. Aptaujas anketa apliecina arī to, ka Iestādē netiek 

pielietots fizisks spēks nedz pret klientiem no darbinieku puses, nedz arī klientu starpā. Šādi gadījumu 

nav pieļaujami, un personālam ir gandarījums par ieguldīto darbu, redzot labas klientu savstarpējās 

attiecības ikdienā. Katru mēnesi pansijā tiek atjaunota informācija par pansijas ikdienas notikumiem-

avīzes veidā, ir apskatāms darba plāns, nodarbības, dienas režīms, iekšējās kartības noteikumi, 

jaunākā informācija par COVID-19 izplatību utt. Pasniegtais ēdiens un kvalitāte klientus apmierina, 

taču daži klienti ir izteikuši savu viedokli par to, ka brokastu ēdienreizēs viņiem biezputras no rītiem 

nepatīk, vai vēlētos kādu citu ēdienu, kas nav iekļauts ēdienkartē. Ar klientiem ikdienā tiek veiktas 

pārrunas un paskaidrots, kāpēc piemēram no rīta putra ir veselīga, tiek ņemtas vērā arī klientu izteiktās 

vēlmēs ēdienkartē ieviest kādu jau ēdienu, pielāgojot to normatīvajām prasībām. Klienti izsaka lielu 

apmierinātību par ēdiena kvalitāti, sakot ka ēdienu pasniedz kā restorānā, ēdina četras reizes dienā, 

jo mājās tā neesot ēduši un gatavojuši. Klienti ir ļoti apmierināti ar fizioterapeita darba kvalitāti, 

apmierina arī aprūpētāju darbs. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate klientu apmierinātība tiek 

novērtēta vienu reizi gadā. 2021.gada sākumā, laika posmā no 04.01.2021-08.01.2021 tika veikta 

klientu apmierinātības aptauja ar 3 dažādu veidu anketām –atbilstoši prasmēm un spējām, garīgās 

veselības stāvoklim, kas izsaka savu viedokli par iestādes darbību, saziņu ar darbiniekiem un 

sniegtajiem pakalpojumiem. Anketu rezultāti apkopoti un izdarīti secinājumi. 
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Apkopojums Nr.1 

 Aprūpes centrā pavisam tika aptaujāti 29 klienti. Anketā iekļauti 6 jautājumi: 

1. Vai Jūs apmierina sniegtie pakalpojumi? 

 aprūpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākumu aptaujāto – 90% (26 respondenti) apmierina aprūpes centrā ikdienā tiem 

nodrošinātais aprūpes pakalpojums. 10% no aptaujātajiem (3 respondenti) atbildējuši, ka daļēji. 

Savukārt neapmierināto nav (0%). 

 Viens no respondentiem novērtējot aprūpes pakalpojumu, anketā šim jautājumam pievienojis 

komentāru, kurā kā mīnusu norādījis, ka aprūpes centrā dušas telpa mēdz būt vēsa, bet kā pozitīvi 

novērtējis, ka šī neērtība tiek novērsta ar elektriskā sildītāja palīdzību. 

 ēdināšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums aptaujāto – 93% (27 respondenti) ir apmierināti ar ēdināšanu. Savukārt – 7% (2 

respondenti) pauduši viedokli, ka apmierināti daļēji, taču komentāru, kas tieši neapmierina, nav 

uzrādījuši. Neapmierināto ar ēdināšanu – nav (0%).  

 Viens no respondentiem rakstiski un vairāki respondenti aptaujas laikā mutiski atzinuši, ka 

ēdiens kļuvis labāks un tas tiek skaisti noformēts. Kā arī pozitīvi novērtējuši, ka ēdiena piedevās 

arvien biežās tiek iekļauti dažādi salāti. 

 apģērbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jā
(apmierina, labi) 

90%

Daļēji
(ne ļoti) 10%

Nē
(neapmierina) 

0%

Aprūpe

Jā (apmierina, 
labi)
93%

Daļēji (ne ļoti)
7%

Nē 
(neapmierina)

0%

Ēdināšana

Jā (apmierina, 
labi)
90%

Daļēji (ne ļoti)
10%

Nē (neapmierina)
0%

Apģērbs
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Vairākums aptaujāto – 90% (26 respondenti) ir apmierināti ar institūcijā nodrošināto apģērbu, 

savukārt 10% (3 respondenti) ir apmierināti daļēji. Komentāri, kas tieši neapmierina, netika uzrādīti. 

Viens no respondentiem komentējis, ka viņš apavus nēsā taupīgi un priecājas par  izsniegto jauno 

uzvalku. Neapmierināto ar apģērbu – nav (0%) 

 dzīvojamās istabas un to aprīkojums 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairākums aptaujāto – 93% (27 respondenti) ir apmierināti ar dzīvojamām istabām, to 

aprīkojumu, savukārt 7% (2 respondenti) atbildējuši daļēji. Neapmierināto – nav (0%).  

Viens no respndentiem komentārā atzinīgi novērtējis, ka telpas aprūpes centrā tiek remontētas, 

tiek atjaunots interjers iegādājoties atbilstošas mēbeles. Arī citi respondenti aptaujas laikā mutiski 

pauduši apmierinātību par izremontētajām telpām. 

 Atpūtas vietas, telpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums aptaujāto – 93% (27 respondenti) apmierināti ar aprūpes centrā nodrošinātajām 

atpūtas vietām, 4% (1 respondents) pauduši viedokli, ka daļēji apmierināti, savukārt 3% (1 

respondents) nav apmierināti. Neapmierinātais respondents mutiski paskaidrojis, ka atpūtas telpā 

bieži vien skatoties TV nevar noskatīties tam interesējošas pārraides. Kāds cits respondents 

komentāros norādījis, ka ir apmierināts, ka atpūtas telpā ir televizors un jauni krēsli.  

 Nodarbības, nodarbošanās iespējas 

 

 

 

 

 

 

Jā (apmierina, 
labi)
93%

Daļēji (ne ļoti)
7%

Nē (neapmierina)
0%

Dzīvojamās istabas un to aprīkojums

Jā (apmierina, 
labi)
93%

Daļēji (ne ļoti)
4%

Nē (neapmierina)
3%

Atpūtas vietas, telpas

Jā (apmierina, 
labi)
93%

Daļēji 
(ne ļoti)

4%

Nē (neapmierina)
3%

Nodarbības, nodarbošanās iespējas
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Vairākums aptaujāto – 93% (27 respondenti) ir apmierināti ar aprūpes centrā ikdienā 

organizētajām nodarbībām un aktivitātēm, 4% (1 respondents) ir daļēji apmierināti. Savukārt 3% (1 

respondents) no aptaujātajiem ir neapmierināti. Neapmierinātības iemesls netika minēts. Aptaujas 

komentāros viens no respondentiem pat uzskaitījia kādās nodarbībās un aktivitātēs var iesaistīties un 

kā ieteikumu minējis, ka aktivitāti “Prāta mikslis” varētu sagrupēt pa grūtības pakāpēm. 

 pasākumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums aptaujātie respondenti 97% (28 respondenti) apgalvo, ka viņus apmierina visi 

pasākumi, kas tiek organizēti aprūpes centrā un kurus ir iespējams apmeklēt ārpus iestādes. 3% (1 

respondents) atzīmējuši atbildi, ka daļēji apmierina. Neapmierināto – nav (0%). Viens no 

respondentiem komentēja, ka neskatoties uz to, ka valstī ir pandēmija un nav iespējas apmeklēt 

pasākumus ārpus institūcijas, iestādes darbinieki, kompensējot šo nepilnību, organizē dažādus 

interesantus pasākumus aprūpes centrā.  

2. Kā vērtējas aprūpētāju darbu?  

3. Kā vērtējat medmāsu darbu? 

4. Kā vērtējat sociālo aprūpētāju darbu?   

5. Kā vērtējat sociālā darbinieka darbu? 

6. Kā vērtējat sociālā rehabilitētāja darbu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jā (apmierina, 
labi)
97%

Daļēji (ne ļoti)
3% Nē (neapmierina)

0%
Pasākumi

Labi 97%

Vidēji 3%

Slikti 0%

Aprūpētāju darbs

Labi 97%

Vidēji 3%

Slikti 0%
Medmāsu darbs

Labi 97%

Vidēji 3%

Slikti 0%

Sociālo aprūpētāju darbs

Labi 97%

Vidēji 3%

Slikti 0%

Sociālā darbinieka darbs

Labi 97%

Vidēji 3%
Slikti 0%

Sociālā rehabilitētāja 
darbs
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 Ikdienā aprūpē iesaistīto sociālā darba speciālistu darbs tika novērtēts vienlīdzīgi. Pārsvarā 

visi aptaujātie 97% (28 respondenti) atzīst, ka minētie speciālisti strādā labi, savukārt 3% (1 

respondents) uzskata, ka  - vidēji. Neapmierināto nav. Aptaujas laikā pat vairāki respondenti katram 

speciālistam veltīja mutiskas uzslavas. 

 

Apkopojums Nr.2 

 Ar anketas palīdzību tika novērtēta klientu apmierinātība. Anketā iekļauti 12 jautājumi. 

1. Man ir drošības sajūta dzīvojot šeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielākā daļa no aptaujātajiem respondentiem 93% (27 respondenti) jūtas droši dzīvojot 

aprūpes centrā, 7% (2 respondenti) atzīmējuši, ka daļēji jūtas droši, bet kas rada viņos nedrošību, nav 

komentējuši. Tādu, kuri vispār jūtas nedroši dzīvojot aprūpes centrā – nav (0%). 

 

2. Es saņemu atbilstošus pakalpojumus, palīdzību 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums aptaujāto respondentu 93% (27 respondenti) atzīst, ka ikdienā saņem atbilstošus 

pakalpojumus un palīdzību. Viens no respondentiem uzslavējis, ka viņam labi tiek nodrošināta 

veselības aprūpe. 7% (2 respondenti) atzīmējuši, ka daļēji tiem tiek nodrošināti atbilstoši 

pakalpojumi, palīdzība. Savu viedokli nav komentējuši. Neapmierināto – nav (0%). 

 

3. Pansionātā man pieejama nepieciešamā informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jā
93%

Daļēji/
Ne vienmēr 7%

Nē 
0%

Jā
93%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

7%

Nē
0%

Jā
83%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

17%

Nē
0%
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 Vairākums no aptaujātajiem respondentiem 83% (24 respondenti) apstiprināja, ka ikdienā 

aprūpes centrā viņiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija. Viens no respondentiem 

komentāros pat norādīja, kādā veidā var noskaidrot nepieciešamo informāciju. Daļa no aptaujātajiem 

– 17% (5 respondenti) tomēr uzskata, ka nepieciešamā informācija ir daļēji pieejama, bet neviens 

savu viedokli nav komentējis. Noraidošas atbildes netika saņemtas (0%). 

 

4. Man tiek skaidrota dažāda veida informācija individuāli, ja nepieciešams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gandrīz visi aptaujas dalībnieki 97% (28 respondenti) atbildēja apstiprinoši, ka 

nepieciešamības gadījumā jebkura informācija viņiem tiek skaidrota individuāli un tikai 3% (1 

respondents) atbildēja, ka ne vienmēr informācija tiek skaidrota individuāli. Atbildi respondents 

nekomentējis. Noraidošas atbildes netika saņemtas. 

5. Tiek ievērotas manas tiesības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums no respondentiem 86% (25 respondenti) piekrīt, ka aprūpes centrā tiek ievērotas 

viņu tiesības. Daļa aptaujāto – 14% (4 respondenti) uzskata, ka viņu tiesības tiek ievērotas daļēji. 

Noraidošu atbilžu nav (0%). Ne rakstiski, ne mutiski komentāri par šo jautājumu nav izteikti. 

6. Darbinieki ir atsaucīgi, izturas draudzīgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jā
97%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

3%

Nē
0%

Jā
100%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

0%

Nē
0%

Jā
90%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

10%

Nē
0%
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Vairākums aptaujāto respondentu 90% (26 respondenti) atbildēja piekrītoši, ka aprūpes centrā 

strādājošie darbinieki ir atsaucīgi un izturas draudzīgi. Daži respondenti 10% (3 respondenti) 

uzskata, ka ne vienmēr darbinieki pret viņiem izturas draudzīgi un ir atsaucīgi, bet komentāri nav 

izteikti. Noraidošu atbilžu nav (0%). 

 

7. Man ir iespējas izteikt sūdzības vai ieteikumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielākā daļa aptaujāto respondentu 79% (15 respondenti) piekrīt, ka tiem ir iespēja izteikt 

savas sūdzības un ieteikumus. Kā daži no viņiem mutiski komentēja, ka šim nolūkam aprūpes centrā 

ir pieejama Priekšlikumu un sūdzību kastīte. Daļa aptaujāto respondentu 10% (2 respondenti) 

uzskata, ka ne vienmēr var izteikt sūdzības un priekšlikumus, bet 11% (2 respondenti) no 

aptaujātajiem atbildējuši noraidoši. Atbildes nav komentētas.    

 

8. Es varu izrunāties ar darbiniekiem individuāli, lai citi nedzirdētu, saruna netiek nodota citiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums respondentu 90% (26 respondenti) apstiprināja, ka tiem ir iespēja izrunāties ar 

darbiniekiem individuāli un viņi ir droši, ka veiktā saruna netiks nodota citiem. Daži aptaujas 

dalībnieki - 10% (3 respondenti) atbildēja, ka ne vienmēr var izrunāties ar darbiniekiem individuāli 

un trūkst pārliecības, ka saruna netiks nodota citiem. Viedoklis nav komentēts. Noraidošu atbilžu 

nav (0%). 

 

9. Ir iespējams apmeklēt nodarbības 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jā
79%

Daļēji/ Ne 
vienmēr

10%

Nē
11%

Jā
90%
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 Visi aptaujātie respondenti 100% (29 respondenti) vienprātīgi atbildēja apstiprinoši, ka 

aprūpes centrā viņiem ir iespēja apmeklēt dažāda veida nodarbības. Komentāri  par šo jautājumu 

netika izteikti. 

 

10. Ir iespējams apmeklēt pasākumus pansionātā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visi aptaujātie respondenti 100% (29 respondenti) vienprātīgi atbildēja apstiprinoši, ka 

aprūpes centrā viņiem ir iespēja apmeklēt dažāda veida nodarbības. Komentāri  par šo jautājumu 

netika izteikti. 

 

11. Ir iespējams apmeklēt pasākumus, vietas ārpus pansionāta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums no aptaujas dalībniekiem 73% (21 respondents) apstiprina, ka viņiem ir iespēja 

apmeklēt pasākumus un vietas ārpus aprūpes centra. Viens respondents komentējis, ka varēja 

apmeklēt baznīcu, pasākumus pilsētas kultūras namā un doties garākās pastaigās ārpu institūcijas. 

Daļa aptaujāto 10% (3 respondenti) atbildējuši, ka ne vienmēr ir iespēja apmeklēt pasākumus un 

vietas ārpus institūcijas, bet daļa 17% (5 respondenti) atbildēja noraidoši. Gan mutiskos, gan 

rakstiskos komentāros respondenti pauduši, ka šobrīd, valstī valdošās pandēmijas dēļ, šī iespēja ir 

ierobežota. 

 

12. Tiek ņemtas vērā manas intereses, vēlmes 
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 Lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem 93% (27 respondenti) uzskata, ka tiek ņemtas vērā viņu 

intereses un vēlmes. Savukārt daži aptaujātie 7% (2 respondenti) atbildējuši, ka ne vienmēr tiek 

ņemtas vērā viņu intereses un vēlmes. Noraidošu atbilžu nav (0%). Paustie viedokļi nav komentēti. 
 

Apkopojums Nr.3 

 Ar anketas palīdzību tika novērtēta klientu apmierinātība. Anketā iekļauti 7 jautājumi. 

1. Man tiek sniegts atbalsts (atbalsta manas intereses, vēlmes), mani atbalsta 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visi aptaujātie respondenti 100% (29 respondenti) vienprātīgi atbildēja apstiprinoši, ka viņi 

tiek  atbalstīti, tiek atbalstītas viņu intereses, vēlmes. Komentāri  par šo jautājumu netika izteikti. 

2. Ar mani sarunājas patīkamā balss tonī, laipni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums aptaujāto 90% (26 respondenti) apstiprina, ka personāls ikdienā ar viņiem runā 

laipni, patīkamā balss tonī. Tikai daži 10% (3 respondenti) uzskata, ka personāls ne vienmēr izturās 

laipni un runā patīkamā balss tonī. Noliedzošu atbilžu nav (0%). Atbildes nav komentētas. 

3. Es varu brīvi izteikt savas domas, vēlmes, vajadzības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielākā daļa aptaujas dalībnieku 93% (27 respondenti) atzīst, ka viņi var brīvi izteikt savas 

domas, vēlmes, vajadzības, bet 7% (2 respondenti) no aptaujātajiem uzskata, ka ne vienmēr var 

brīvi izteikties. Atbildes nav komentētas. Noliedzošu atbilžu nav (0%) 
 

4. Mani nenosoda, darbinieki palīdz izprast situāciju, paskaidro, sarunājas 
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 Vairākums no aptaujātajiem - 83% (24 respondenti), piekrīt, ka viņi netiek nosodīti. 

Darbinieki palīdz izprast situācijas, paskaidro, sarunājas ar tiem. 17% aptaujāto (5 respondenti) šim 

apgalvojumam piekrīt daļēji. Noliedzošu atbilžu nav (0%). Arī komentāri no respondentu puses nav 

izteikti. 

 

5. Es varu brīvi pārvietoties ārpus pansionāta, apciemot draugus, tuviniekus, citas iestādes savām 

vajadzībām un interesēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vairākums respondentu 75% (21 respondents) piekrīt, ka var brīvi pārvietoties ārpus 

pansionāta, apciemot draugus, tuviniekus kā arī citas iestādes savām vajadzībām un interesēm. Daļa 

aptaujāto 14% (4 respondenti) šim apgalvojumam piekrīt daļēji, bet daži 11% (3 respondenti) 

atbildēja noraidoši. Komentāros respondenti savu viedokli pamato, ka valstī notiekošās pandēmijas 

dēļ viņiem ir ierobežotas iespējas tikties klātienē ar tuviniekiem, draugiem, bet ir nodrošināta iespēja 

sazināties izmantojot dažādus saziņas līdzekļus. 

 

6. Mani iesaista pakalpojumu plānošanā (sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšana, nodarbību, 

pasākumu, aktivitāšu plānošana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielākā daļa respondentu – 93% (27 respondenti) apstiprina, ka viņi tiek iesaistīti 

pakalpojumu plānošanā. Viņi tiek iesaistīti rehabilitācijas plāna sastādīšanā, nodarbību, pasākumu un 

aktivitāšu plānošanā. Daži aptaujātie  - 4% (1 respondents) piekrīt daļēji, bet daži – 3% (1 respodents) 

atbild noraidoši. Paustie viedokļi nav komentēti. 

7. Mani iesaista pakalpojumu novērtēšanā (dzīvojamās istabas aprīkojums, apģērbs, ēdiens, 

personāla attieksme, darbs, nodarbības, pasākumi) 
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 Vairākums aptaujāto respondentu 90% (26 respondenti) apstiprina, ka viņi tiek iesaistīti 

pakalpojumu novērtēšanā. Var paust savu viedokli par dzīvojamās istabas aprīkojumu, apģērbu, 

ēdināšanu, personāla darbu un attieksmi, nodarbībām, pasākumiem. Daļa 7% (2 respondenti) 

apgalvojumam piekrīt daļēji, bet 3 % (1 respondents) atbildēja noliedzoši. Paustais viedoklis nav 

komentēts. 

Ārstniecības iestādes pacientu apmierinātības tika mērīta ar aptaujas anketām laika periodā no 

2019.novembra līdz 2020.gada martam, un saskaņā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, anketēšana 

tika pārtraukta, lai mazinātu iedzīvotāju plūsmu un uzkavēšanos reģistratūras telpas un Iestādē, tika 

nolemts par anketēšanas pārtraukšanu līdz brīdim, kad vīrusa izplatība būs mazinājusies.  Aptaujas 

anketās ārstniecības iestādes pacienti tika lūgti izteikt savu viedokli par reģistratūras darbu, medicīnas 

personāla darbu, pakalpojuma cenu, par telpām un aprīkojumu un saņemtā pakalpojuma kvalitāti. 

Minētajā anketēšanas periodā piedalījās 97 pacienti, kas izteica savu viedokli.   

Uz jautājumi vai pacienti ir apmierināti ar reģistratūras darbu, visi 100% atbildēja, ka jā, ir 

apmierināti pilnībā. Uz jautājumu vai pacients ir apmierināts ar medicīnas personāla (ārsta, medicīnas 

māsas) darbu, 99% atbildēja ka ir apmierināti pilnībā un tikai 1% atbildēja, ka ir daļēji apmierināts. 

Apzinot pacientu viedokli par pakalpojumu cenām, secinām, ka 82% aptaujāto ir apmierināti ar 

cenām, 17% aptaujāto ir daļējo apmierināti, savukārt tikai 1% izteica neapmierinātību ar pakalpojuma 

cenu. Tika noskaidrots arī pacientu viedoklis par iestādē pieejamajām telpām un to aprīkojumu, uz 

ko 75% aptaujāto atbildēja, ka ir pilnībā apmierināti, un 25% aptaujāto bija daļēji apmierināti ar 

aprīkojumu un telpām iestādē. Noslēguma jautājums aptaujā bija par to vai pacients ir apmierināts ar 

saņemtā pakalpojuma kvalitāti, uz ko  99% atbildēja ka ir apmierināti pilnībā un tikai 1% atbildēja, 

ka ir daļēji apmierināts ar pakalpojuma kvalitāti.  Izdarot secinājums par veikto aptauju ārstniecības 

iestādes pacientu vidū, var secināt, ka klienti ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu un tā kvalitāti.  

 

Speciālistu kvalifikācija 

Centrā ar klientiem darbojas  31 speciālists ar Ārstniecības personas sertifikātiem un 

reģistriem, kā arī citi darbinieki ar nepieciešamo kvalifikāciju, un atbilstoši likuma prasībām, 

vajadzībām un iespēju robežām, darbinieku kvalifikācija tiek ikgadēji paaugstināta saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.338, kas nosaka, ka institūcijas vadītājam kvalifikācijas 

paaugstināšanai gada laikā ir nepieciešanas 24 kredītstundas, sociālajam darbiniekam -24 

kredītstundas,  sociālajam rehabilitētājam -16 kredītstundas, sociālajam aprūpētājam -16 

kredītstundas un aprūpētājiem-8 kredītstundas, supervīzijas kvalifikācijas paaugstināšanai  iestādes 

vadītājai, sociālajam darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam un sociālajam aprūpētājam gada laikā 

ir nepieciešanas 21 kredītstunda. Kursi ārstiem un medicīnas māsām ir saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem. Saskaņā ar to, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību 

ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-

valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā 

noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības 

atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās 

reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” 2020.gadā 

Ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies 1 personai un pamatojoties uz aukstāk 

minēto, sertifikāta termiņš tiek pagarināts par 6 mēnešiem. 

Iekārtu atbilstība 

Iekārtu atbilstībai, sertificēšanai, kalibrēšanai un verificēšanai pastāvīgi tiek sekots līdzi, un 

tiek ievēroti noteiktie termiņi. Iekārtu un ierīču sertificēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas nākošos 

https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu
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periodus nosaka atbildīgā kontrolējošā iestāde, kas tiek dokumentēts un fiksēts pārbaudes aktos. 

Lielākajai daļai mērinstrumentu un iekārtām nākošā pārbaude ir veicama 1 gada laikā no iepriekšējās, 

taču ir ari pārbaudes, kas veicama vienu reizi trīs gados.  Ierīču pārbaudes termiņi tiek fiksēti 

Mērinstrumentu reģistrācijas un verifikācijas sarakstā. 
 

Sadarbības partneru atbilstība un sadarbības partneru līgumi 

Centrs izvēlas sadarbības partnerus, rūpīgi izvērtējot to piedāvājumus un to atbilstību, ņemot 

vērā arī cenas atbilstību piedāvātās preces/pakalpojuma kvalitātei. Ja ar kādu no sadarbības 

partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība, tad arī tā tiek ņemta vērā partnera izvēlē. Tie sadarbības 

partneri, kas sadarbības laikā rupji pārkāpj kādu no līguma punktiem, un, ja līguma nosacījumi to 

atļauj, līgums tiek nekavējoties pārtraukts.  

Centrs rūpīgi seko savus sadarbības partneru un to līguma izpildei, un lemj par to termiņa 

pagarināšanu vai pārtraukšanu. 2020.gada 30.decembrī tika veikts sadarbības partneru novērtējums, 

kur darbinieki novērtē tos sadarbības partnerus, ar ko tiem ir bijuši sadarbība. Ja gada laikā ar partneri 

rodas kādas nesaskaņas un neatbilstības, tās sākotnēji tiek risinātas sarunu ceļā, bet ja neizdodas 

nonākt pie kopsaucēja, tad Iestādē tiek lemts par sadarbības turpināšanu vai pārtraukšanu. 

 

Atbilstība likumiem un prasībām 

Centrs atbildīgi ievēro visas likumā noteiktās normas un atbilstība likumiem un prasībām tiek 

mērīts pēc kontrolējošo iestāžu pārbaužu laikā konstatētajiem pārkāpumiem un izsniegtajiem aktiem. 

Izstrādātajā Kvalitātes sistēmas rokasgrāmatā, ir sagatavots un iekļauts viss likumdošanas un Ministru 

kabineta noteikumu saraksts, kas attiecas uz Centra darbības veidiem.  

 

Apgrozījums 

Centra apgrozījums salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,  katru gadu turpina pamazām 

palielināties. 2019. kalendārā gada apgrozījums sastādīja 1280962 EUR. 2020.gada pagrozījums 

sastāda 1354757, kas ir par 5% lielāks nekā uz 2019 gadā. Gada noslēgums 2019 mērojams ar peļņu 

1651 EUR, savukārt 2020.gads noslēdzies ar 62842 EUR lieliem zaudējumiem, kas izskaidrojams ar 

2020.gadā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un noteiktajiem papildus prasībām ilgstošas sociālās 

aprūpes iestādēm, kas prasīja papildus darbaspēka un izdevumu resursus.  

 

Atalgojuma līmenis 

Centrs ievēro likumdošanas normas un darbiniekiem tiek piemērots nozarei noteiktā atbilstošā 

atalgojuma līmenis.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo 

piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, iestādes mēnešalgu diapazons atbilstoši Amatu 

saimei, apakšsaimei, līmenim vai amata kategorijas līmenim, 2020.gadā administrācijā 

strādājošajiem sastāda no 650 EUR-1970EUR, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

nodaļā strādājošajiem sastāda no 430 EUR-1045 EUR, ārstniecības strādājošajiem no 430 EUR -1705 

EUR, pansijas darbiniekiem no 430 EUR -1045 EUR.  

Ņemot vērā arī noteiktās gan minimālās algas izmaiņas , gan saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem”, iestādes mēnešalgu diapazons atbilstoši Amatu saimei, apakšsaimei, līmenim vai 

amata kategorijas līmenim, paredzēts, ka 2021.gadā administrācijā strādājošajiem sastādīs no 770 

EUR-2363 EUR, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā strādājošajiem sastāda 

no 500 EUR-1311 EUR, ārstniecības strādājošajiem no 500 EUR -1705 EUR, pansijas darbiniekiem 

no 500 EUR -1311 EUR.  
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1.2. Kapitālsabiedrības biznesa modelis 
 

Lai paredzētu nākotnes vajadzības, tika izveidots pieprasījuma modelis Centrā sniegtajiem 

pakalpojumiem ar pieprasījumu līdz 2025.gadam secinām, ka strauji aug pieprasījums pēc ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un pansijas pakalpojumiem.  

Lai uzlabotu attiecības ar sabiedrību un saprastu uzņēmuma intereses Centrs identificē 

ieinteresētas puses: 

 Klienti - nepieciešama kvalitatīva sociālā aprūpe. 

 Pacienti - vēlas savlaicīgu medicīnas pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitatīvu 

medicīnas pakalpojumu no sertificētiem speciālistiem. 

 Darbinieki - vēlas labāku atalgojuma sistēmu. 

 Latvijas Valsts - lai SIA „Veselības centrs Ilūkste” ievērotu visu atbilstošo 

likumdošanu, lai nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi. 

 Pašvaldība - SIA „Veselības centrs Ilūkste” kā pašvaldības kapitālsabiedrība pārstāv 

pašvaldības intereses, reputāciju un finansiālos jautājumus. 

 Veselības inspekcija - vēlas, lai ievērojam visas noteiktās normas, kas attiecas uz 

speciālistu darbu un prasības, kas saistītas ar Iestādes darbības virzienu. 

 Labklājības ministrija - lai nodrošinām klientiem pilnvērtīgu sociālo aprūpi. 

 Piegādātāji - vēlas lai Iestāde sadarbojas ar viņiem, mēģinot gūt no tā lielāku pelņu.  

 Konkurenti - vēlas savās iestādēs lielāku klientu skaitu, piedāvājot nedaudz zemāku 

cenu, tādējādi mēģinot gūt no tā lielāku peļņu savai iestādei.  
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1.3. Kapitālsabiedrības darbību un attīstību ietekmējošie faktori 
 

1.3.1. Vides faktoru analīze 

Iekšējie faktori  - Centra iekšējā vide ir mikrovide, kurā notiek lēmumu pieņemšana. Iekšējo 

vidi veido tādi faktori, kurus Centra valdes loceklis var ietekmēt vai mainīt:  

 Centra mērķi un stratēģija;  

Centra mērķi nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši likumdošanai. Stratēģija 

izstrādāta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta pirmo daļu, 57 pantu.  

 Centra struktūra; 

Ietver shematiski attēlotu darbību un speciālistus. 

 

 

3.attēls. Personāla sastāvs 

 

 

 Darbinieku piesaiste; 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus jābūt nepārtrauktai darbībai, darbinieku skaitam 

un kompetencei. Darbinieku trūkums ārstniecības iestādē nenodrošina pakalpojuma klāsta 

paplašināšanu, kas ierobežo speciālistu pieejamību Ilūkstes novadā. 

 Klientu piesaiste; 

Atsauksmes no apkārtējiem iedzīvotājiem ir pamatu pamats kvalitatīva pakalpojuma 

sniegšanai un attīstīšanai. 
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 Tehnoloģijas; 

Iekārtu atbilstībai, sertificēšanai, kalibrēšanai un verificēšanai pastāvīgi tiek sekots līdzi, un 

tiek ievēroti noteiktie termiņi. Iekārtu un ierīču sertificēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas nākošos 

periodus nosaka atbildīgā kontrolējošā iestāde, kas tiek dokumentēts un fiksēts pārbaudes aktos. 

Lielākajai daļai mērinstrumentu un iekārtām nākošā pārbaude ir veicama 1 gada laikā no iepriekšējās, 

taču ir ari pārbaudes, kas veicama vienu reizi trīs gados.  Ierīču pārbaudes termiņi tiek fiksēti 

Mērinstrumentu reģistrācijas un verifikācijas sarakstā. 

Centrā ir pieejama DATAMED sistēma, kas nodrošina datu apstrādi, pieejamību un 

arhivēšanu. Šīs sistēma tiek nodrošināta pacientu, mediķu ērtībai, nodrošinot piekļuvi saviem datiem. 

Par šīs sistēmas lietošanu tiek slēgts līgums ar SIA izmantojot eis.gov.lv iepirkumu sistēmu. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā “Ilūkste” un pansijā “Mūsmājas 

“Dižkoks””, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā drošības paaugstināšanas 

nolūkā tiek veikta videonovērošana atbilstoši likumdošanai. 

 Darba ētika; 

Centra darbība ir vērsta uz klientu vēlmju un vajadzību izzināšanu un īstenošanu, lai saviem 

klientiem nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus un apkalpošanu. Centrs ieviesis ISO 

9001:2015 kvalitātes standartu un apņemas nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu 

kvalitāti, uzlabot savu sniegumus. Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, uzņēmums apņemas ievērot 

aktuālos likumus, normas un prasības.  

 Atalgojums. 

Darbinieku apmierinātība un atbilstošs atalgojums pakalpojumu sniedzēju vidū. 

 

 

 

4. attēls. Iekšējie un ārējie faktori 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšējie                    Ārējie Darbinieku piesaiste 

Klientu piesaiste 

Atalgojums 

Veselības nozares 

aktualitātes 

 

Ekonomiskā situācija-

finansējums, 

līdzifinansšjums 

Politiskā situācija-

valsts labklājība  

Klientu maksātspēja 
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Ārējie faktori   

 Politiskā situācija – valsts labklājība 

Centra darbība ir atkarīga no likumiem un direktīvām, ko uzrauga gan valsts iestādes, gan 

pašvaldība. 

 Ekonomiskā situācija - finansējums, līdzfinansējums 

Finansējuma pieejamība ārstniecības iestādei ir atkarīga no NVD piešķirtā finansējuma. Šis 

finansējums ir nepietiekams, līdz ar to veidojas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. 

Nepietiekamā finansējuma dēļ centrs nespēj nodrošināt darba samaksas pieaugumu ārstniecības 

personām. 

Labklājības ministrijas pakļautībā ir 5 valsts sociālās aprūpes centri:  

1. VSAC “Rīga”; 

2. VSAC “Zemgale”; 

3. VSAC “Vidzeme”; 

4. VSAC “Latgale”; 

5. VSAC “Kurzeme”.  

Līgumiestādes, ar kurām iepirkumu kārtībā ir noslēgti līgumi par ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem: 

6. Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”; 

7. Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”; 

8. SIA “Atsaucība”; 

9. Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis”. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās finansējums ir atkarīgs no 

iepirkuma cenas.  Piedaloties LM  izsludinātajā konkursā aprēķinot pakalpojuma cenu pastāv risks. 

Augstāka cena pakalpojumam rada lielāku konkurenci iepirkuma gaitā uz klientu skaitu nodaļās. Līdz 

ar to līgumiestādes nevar konkurēt ar valsts aprūpes centriem finansējuma piesaistē. 

Pansijā “Mūsmājas “Dižkoks”” un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā 

finansējums ir atkarīgs no klientu skaita. Pakalpojuma cena tiek aprēķināta pamatojoties uz 

faktiskajiem izdevumiem nodrošinot pakalpojumu.  

 Veselības nozares aktualitātes 

Jaunākās likumdošanas pielietošana praksē. Tehnoloģiju nodrošināšana un kvalificēta 

personāla piesaiste. 

 Klientu maksātspēja 

Klientu maksātspēja atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī.  
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1.3.2. SVID analīze 

 Izstrādājot vidējā termiņa darbības stratēģiju tiek analizētas stiprās un vājās puses, kā arī 

veikta SVID analīze Centrā. 

Stiprās puses Vājās puses 

pieredze veselības aprūpes un ilgstošas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas, pansijas 

pakalpojumu sniegšanā; 

pieredzējis un kvalificēts personāls, kas 

orientēts uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu; 

regulāri tiek apmeklēti kvalifikācijas celšanas 

kursi un izglītības iegūšana izglītības iestādēs; 

e-veselības, Ārsta biroja programmatūras un 

DATAMED pakalpojumu attīstība; 

sadarbība ar kvalifikācijas celšanas kursu 

sadarbības partneriem; 

ISO standartu ieviešana; 

pieredze ES fondu piesaistē un projektu 

realizēšanā. 

nodrošināta vides pieejamība; 

nodrošināta datu aizsardzības sistēma 

pamatojoties uz likumdošanu, dati tiek uzglabāti 

atbilstošos ārpakalpojuma sniedzēja datu 

serveros; 

atbilstība prasībām veselības un sociālo 

pakalpojumu prasībām; 

 

jaunu speciālistu, ārstu, kā arī apkalpojošo 

speciālistu trūkums; 

esošā ārstniecības personāla novecošanās; 

nepietiekošs finansējums; 

pacientu gaidīšanas rindas uz valsts 

apmaksātajiem pakalpojumiem. 

papildus telpu trūkums pakalpojumu attīstībai 

un klientu skaita pieaugumam; 

profesionālā izdegšana darbiniekiem; 

zems darbinieku atalgojuma līmenis. 

Iespējas Draudi 

paplašināt pakalpojumu klāstu; 

piedāvāt augsta līmeņa īstermiņa un ilgtermiņa 

pakalpojumus klientiem, kam nepieciešama 

medicīniskā vai ilgstoša sociālā aprūpe un 

sociālā rehabilitācija; 

veikt infrastruktūras attīstību; 

jaunu speciālistu piesaistīšana sadarbībā ar 

Ilūkstes novada pašvaldību; 

Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaiste; 

Pieredzes apmaiņas iespējas gan Latvijā gan 

Eiropā; 

Esošo ISO standartu pilnveidošana. 

likumdošana; 

nepietiekams finansējums gan ārstniecības, gan 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļās; 

kvalificētu un mazkvalificētu darbinieku 

trūkums pakalpojumu sniegšanas 

nodrošināšanai; 

klientu maksātspēja pansijas pakalpojumam; 

Covid19 infekcijas epidemioloģiskā drošība gan 

valstī, gan novadā. 
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2.Kapitālsabiedrības stratēģiskā daļa 
2.1. Kapitālsabiedrības misija, vīzija, vērtības 

 

Vīzija  

Centrs nodrošina klientiem pieejamus, kvalitatīvus veselības, ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas aprūpes un pansijas pakalpojumus. 

Misija 

Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības rādītājus, sniedzot kvalitatīvus veselības, 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un pansijas pakalpojumus.  

Vērtības 

 Kvalitāte 

ISO 9001-2015 standarts kvalitātes vadības sistēma, kas ir auditēta un atzīta, ka tā atbilst ISO 

9001-2015 standarta prasībām. Sertificētās darbības sfēras – primārā un sekundārā medicīniskā 

palīdzība, ilgstoša sociālā aprūpes un sociālā rehabilitācija, pansijas pakalpojumi;  

 

 Sadarbība 

Veiksmīga sadarbība ar Ilūkstes novada pašvaldību, Labklājības ministriju, Nacionālo 

veselības dienestu. 

 Vide un pieejamība 

Nodrošinām kvalitatīvu veselības aprūpi ikvienam pacientam un ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas un pansijas pakalpojumus klientiem. Vides pieejamība atbilstoša 

likumdošanai visās nodaļās.  

 Pieredze 

Profesionāls un kvalificēts veselības un sociālās aprūpes personāls.  

 

2.2 Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi 
 

Ievērojot kapitālsabiedrības lomu nozares politikas mērķu sasniegšanā – Centrs nodrošina 

iedzīvotājiem kvalitatīvu viņu vajadzībām atbilstošu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas un pansijas pakalpojumu, kā arī primāro un sekundāro veselības aprūpi. Centrs izvirza 

šādus mērķus: 

1. Uzturēt, pilnveidot Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartam. 

2. Nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un pansijas 

pakalpojumu atbilstoši likumdošanai. 

3. Primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība un kvalificēta personāla 

piesaiste. 

4. Pilnveidot Centra infrastruktūru. 

5. Nodrošināt Centra sekmīgu finansiālo darbību.  
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Stratēģijas mērķu sasniegšanai Centrs sniedz: 

1. Primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem, nodrošina līgumsaistību 

izpildi ar Nacionālo veselības dienestu; 

2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši līgumam ar 

Labklājības ministriju; 

3. Pansijas pakalpojums sadarbībā ar pakalpojuma ņēmējiem (klientiem).  

Centrs turpina un turpinās sniegt pakalpojumus atbilstoši savām nozarēm, plāno attīstīt jaunus 

pakalpojumus atbilstoši pieprasījumam un finansējumam. 

Centrs pilnveido infrastruktūru, piesaistot ES fondus un pašvaldību. 

Centra mērķis ir ieviest jaunus ISO standartus savā darbībā atbilstoši vidējā termiņa stratēģijai 

2021.-2025.gadam. 

Plānotais peļņas apjoms ir atkarīgs no sniegtajiem pakalpojumiem, pieprasījuma un izdevumiem 

esošajā periodā. Centrs optimizē saimnieciskās darbības izdevumus, analizē tos un atbilstoši 

budžetam paredz peļņu. Centrs savu darbību vēlas kā finansiālu stabilu, efektīvu un mērķtiecīgu.  
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1.pielikums 

 

Finanšu pārskatu rādītāji 

Bilances dati: 

 

 

Bilances rādītāji 2019. 

gada 

fakts 

2020. 

gada 

fakts 

2021.  

gada 

plāns 

2022. 

gada 

plāns 

2023. 

gada 

plāns 

2024. 

gada 

plāns 

2025. 

gada 

plāns 

AKTĪVS        

1.Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

147256 125788 120157 119926 117667 117409 117810 

Nemateriālie 

ieguldījumi 

1173 897 621 345 550 440 385 

Zemes gabali, ēkas 98731 97389 96047 94705 93363 92021 90679 

Pārējie pamatlīdzekļi 47352 27502 23489 24876 23754 24948 26746 

2.Apgrozāmie līdzekļi 55489 70906 68121 65499 65426 68047 69232 

Krājumi 18790 22123 21239 20759 20347 21147 19622 

Debitori 14508 22741 18532 15384 14532 13874 14255 

Nauda 22191 26042 28350 29356 30547 33026 35355 

BILANCE 202745 196694 188278 185425 183093 185456 187042 

PASĪVS        

1.Pašu kapitāls 143387 80544 86540 92221 98098 104559 107688 

Pamatkapitāls 73954 73954 73954 73954 73954 73954 73954 

Likumā noteiktās 

rezerves 

173151 173151 173151 173151 173151 173151 173151 

Iepriekšējo gadu 

nesadalītā peļņa 

-

105369 

-

103719 

-

166561 

-

160565 

-

154884 

-

149007 

-

142546 

Pārskata gada nesadalītā 

peļņa 

1651 -62842 5996 5681 5877 6461 3129 

2.Uzkrājumi 0 0 0 0 0 0 0 

3.Kreditori 59358 116150 101738 93204 84995 80897 79354 

Ilgtermiņa kreditori 3171 2453 1735 1099 545 72 0 

Aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

0 0 0 0 0 0 0 

Nākamo periodu 

ieņēmumi 

3171 2453 1735 1099 545 72 0 

Īstermiņa kreditori 56187 113697 100003 92105 84450 80825 79354 

Aizņēmumi no 

kredītiestādēm 

0       

Parādi piegādātājiem 7743 3971 4274 4590 3585 3752 3542 

Nodokļi 20882 32791 32980 33359 30388 30434 30779 

Nākamo periodu 

ieņēmumi 

800 718 636 554 472 390 308 

Pārējie kreditori 26762 76217 62113 53602 50005 46249 44725 

BILANCE 202745 196694 188278 185425 183093 185456 187042 
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Peļņas vai zaudējuma aprēķins; finanšu koeficienti 

PZA rādītāji 2019.gada 

fakts 

2020.gada 

fakts 

2021.gada 

plāns 

2022.gada 

plāns 

2023.gada 

plāns 

2024.gada 

plāns 

2025.gada 

plāns 

Neto apgrozījums 1280962 1354757 1526442 1579086 1602748 1611442 1617327 

Pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksas 

-1233006 -1351200 -1455118 -1504630 -1526241 -1532258 -1540325 

Bruto peļņa vai 

zaudējumi 

47956 3557 71324 74456 76507 79184 77002 

Administrācijas 

izmaksas 

-96744 -111995 -125316 -127658 -129357 -131047 -132359 

Pārējie saimnieciskās 

darbības ieņēmumi 

55925 48293 63274 62597 62743 62581 63127 

Pārējie saimnieciskās 

darbības izmaksas 

-5486 -2697 -3286 -3714 -4016 -4257 -4641 

Procenti maksājumi 

un tamlīdzīgas 

izmaksas 

0 0 0 0 0 0 0 

PZA pirms  

nodokļiem 

1651 -62842 5996 5681 5877 6461 3129 

Pārskata gada peļņa 

vai zaudējumi 

1651 -62842 5996 5681 5877 6461 3129 

Finanšu rādītāji        

Bruto peļņas 

rentabilitāte, % 

3.74 0.26 4.67 4.72 4.77 4.92 4.76 

Neto peļņas 

rentabilitāte, % 

0.13 -4.64 0.39 0.36 0.37 0.40 0.19 

Pašu kapitāla atdeve, 

% 

1.15 -78.02 6.93 6.16 5.99 6.18 2.91 

Aktīvu atdeve, % 0.81 -31.95 3.18 3.06 3.21 3.48 1.67 

Aktīvu apgrozība 6.32 6.89 8.11 8.52 8.75 8.69 8.65 

Kopējā likviditāte 0.99 0.62 0.68 0.71 0.77 0.84 0.87 

Saistību attiecība pret 

pašu kapitālu 

0.39 1.41 1.16 1.00 0.86 0.77 0.74 

Saistību īpatsvars 

bilancē 

0.29 0.59 0.54 0.50 0.46 0.44 0.42 

Ilgtermiņa 

ieguldījumu segums 

ar pašu kapitālu 

1.03 1.56 1.39 1.30 1.20 1.12 1.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
 

 

2.pielikums 

Risku analīze 
 

Nr. Riska nosaukums Sekas Risku mazināšanas 

pasākumi 

Atbildīgais par 

riska kontroli 

1. Sociālie riski Pakalpojumu pieprasījuma 

samazināšanās; 

Personāla resursu 

samazinājums; 

Cilvēciska rakstura kļūdas 

nekompetence; 

Korupcija, interešu konflikts 

Kvalitātes uzturēšana, 

komunikācija, reklāma. 

Jauna kvalificēta 

personāla piesaiste, 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi. 

Darbinieku motivēšana, 

darba procesu 

pilnveidošana.  Kontrolēt 

Pretkorupcijas pasākuma 

plāna izpildi centrā. 

Valde 

Izpilddirektors 

Iepirkuma 

speciālists 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

2. Stratēģiskie riski Likumdošanas izmaiņas 

veselības un/vai sociālās 

aprūpes jomā; 

Nodokļu likumdošanas 

izmaiņas, nodokļu 

paaugstināšana; 

Tiesību aktu monitorings, 

izpilde. 

Valde 

Izpilddirektors 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

Galvenais 

grāmatvedis 

3. Tehnoloģiju riski Ēku darbības vai bezdarbības 

bojājumi; 

Iekārtu nolietojums, 

bojājumi; 

Jaunu e-pakalpojumu 

ieviešana veselības un 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas un 

pansijas darbā; 

Darba drošības pasākumu 

ievērošana. 

Regulāras tehniskās 

apskates, apkopes, 

nepieciešamo pārbaužu 

veikšana. 

Esošo iekārtu auditēšana 

atbilstoši likumdošanai 

un darba drošībai. 

Apmācības par jauno 

pakalpojumu ieviešanu. 

Regulāri veikt darbinieku 

apmācību, instruktāžu 

darba drošības un 

aizsardzības jautājumos. 

Valde 

Izpilddirektors 

Nodaļas vadītājs 

Saimniecības 

pārzinis 

Darba drošības 

speciālists 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

4. Komercdarbības riski Pieprasījuma samazinājums; 

Neto apgrozījuma un peļņas 

samazinājums; 

Konkurences pieaugums; 

Sniegto pakalpojumu cenu 

pieaugums. 

Sadarbība ar 

speciālistiem par 

pakalpojuma klāsta 

palielināšanu, 

finansēšanas iespējas. 

Tirgus izpēte un analīze. 

Konkurentu izzināšana, 

sadarbības partneru 

piesaiste. 

Valde 

Izpilddirektors 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

Galvenais 

grāmatvedis 

5. Vides riski Kaitējums pacienta/klienta 

drošībai; 

Epidemioloģiskā situācija 

valstī, pasaulē; 

Kvalitātes sistēmas 

aktualizēšana, izpilde. 

Darbinieku ziņošanas-

mācīšanas sistēma par 

Valde 

Darba 

aizsardzības 

speciālists 
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Darba vides faktoru radītais 

kaitējums darbiniekiem. 

ISO standarta prasībām 

centrā. Radīto seku 

novēršana. 

Epidemioloģiskās 

drošības pasākumu 

ievērošana un izpilde 

atbilstoši likumdošanai. 

Darba vides iekšējās 

uzraudzības pārbaude, 

riska faktoru novērtēšana 

attiecīgajā darbā. 

Vecākā 

medicīnas māsa 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

6. Finanšu riski Peļņas samazinājums; 

Izmaksu pieaugums; 

Debitoru pieaugums. 

Peļņas un zaudējumu 

analīze, izmaksu 

nepieciešamība un 

debitoru parādu risku 

identificēšana.  

Valde 

izpilddirektors 

Galvenā 

grāmatvede 

Kvalitātes 

vadības 

speciālists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 
 

3.pielikums 

 

Kapitālsabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai 
 

Mērķis - Uzturēt, pilnveidot Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartam. 

 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Resursi 

ISO standarta kvalitātes 

vadības sistēmas 

uzturēšana atbilstoši ISO 

9001-2015 standarta 

prasībām. 

 

LVS EN ISO 

15189:2013 standarta 

uzturēšana. 

 

 

Sertificētās darbības sfēras – 

primārā un sekundārā 

medicīniskā palīdzība, ilgstoša 

sociālā aprūpes un sociālā 

rehabilitācija, pansijas 

pakalpojumi;  

Klīniski diagnostiskās 

laboratorijas ir akreditēšana un 

atbilstība standartam LVS EN 

ISO 15189:2013 “Medicīnas 

laboratorijas. Kvalitātes un 

Kompetences prasības” 

prasībām nereglamentētā 

akreditācijas sfērā: no cilvēka 

iegūta materiāla hematoloģiskā 

izmeklēšana. 

2021.-

2025.gads 

Valsts un 

kapitālsabiedrības 

finanšu līdzekļi, 

kapitālsabiedrības 

darbaspēks 

 

Mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un 

pansijas pakalpojumu atbilstoši likumdošanai. 

 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Resursi 

Sniegt kvalitatīvu 

ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas un 

pansijas pakalpojumu 

klientiem. 

Paplašināt aprūpes 

pakalpojumu klāstu (ar 

īslaicīgu aprūpi) 

Līgumsaistību izpilde ar LM un 

klientiem. 

Sadarbībā ar Ilūkstes novada 

pašvaldību un sociālu dienestu 

iekārtot īslaicīgas aprūpes 

pakalpojumu. 

2021.-

2025.gads 

Valsts un 

kapitālsabiedrības 

finanšu līdzekļi, 

kapitālsabiedrības 

darbaspēks 

 

Mērķis - Primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība un kvalificēta 

personāla piesaiste. 

 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Resursi 

Sniegt primārās un 

sekundārās veselības 

aprūpes pakalpojumus 

klientiem.  

Līgumsaistību izpilde ar NVD 

par primārās un sekundārās 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu. 

2021.-

2025.gads 

Valsts un 

kapitālsabiedrības 

finanšu līdzekļi, 

kapitālsabiedrības 

darbaspēks 
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Piesaistīt kvalificētu 

personālu. 

Rehabilitācijas un fizikālās 

medicīnas pakalpojumu klāsta 

pieejamības palielināšana 

nodrošinot maksas 

pakalpojumus. Diagnostisko 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana atbilstoši 

finansējumam.  

Palielināt sertificējamo 

ārstniecības personu skaitu.  

Darbinieku kompetences un 

kvalitātes uzlabošana. 

Medicīniskā aprīkojuma 

modernizācija. 

 

Mērķis - Pilnveidot Centra infrastruktūru. 

 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Resursi 

Renovēt Raiņa ielā 35, 

Ilūkstē ēkas fasādi un 

jumtu. 

Renovēt Sporta iela 20, 

Subatē ārējo sienu un 

jumtu 

Pagraba remonts pansijā 

“Mūsmājas “Dižkoks”” 

Ārējās sienas nostiprināšana un 

jumta remonts gan Ilūkstē, gan 

Subatē. 

Nomainīt jumtu pansijā, sakārtot 

pagraba telpas atbilstoši Pārtikas 

Veterinārā Dienesta prasībām. 

 

2021.-

2025.gads 

Valsts un 

kapitālsabiedrības 

finanšu līdzekļi, 

kapitālsabiedrības 

darbaspēks 

 

Mērķis - Nodrošināt Centra sekmīgu finansiālo darbību. 

 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Resursi 

Nodrošināt centra 

darbību ar peļņu. 

Kontrolēt naudas 

plūsmu. 

Analizēt saimnieciskās 

darbības izdevumus, 

Pozitīvs peļņas īpatsvars, labās 

prakses piemērs centra darbībā. 

Sekot līdzi, ceturkšņa naudas 

plūsmai nepārsniedzot 

izdevumiem ieņēmumu daļu.  

2021.-

2025.gads 

Valsts un 

kapitālsabiedrības 

finanšu līdzekļi, 

kapitālsabiedrības 

darbaspēks 
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4.pielikums 

Stratēģijas atbalsta politika 
 

 Centram ir izstrādāta vidējā attīstības stratēģija 2021.-2025.gadam, ko apstiprina valdes 

loceklis. Noteikta kapitālsabiedrības vīzija, mērķi un veicamie uzdevumi. 

 Centrā ieviesta ISO standarta kvalitātes vadības sistēma, ko  uztur atbilstoši ISO 9001-2015 

standarta prasībām. 

 Noteiktie mērķi īsteno centra attīstības stratēģiju 2021.-2025.gadam, ieviešanas process atbilst 

plānotajam.  

Par Centra vidējo attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam īstenošanas uzraudzību un tās 

ieviešanu atbildīgs ir valdes loceklis, kurš tāpat kā stratēģijas ieviešanā tāpat arī īstenošanā un 

uzraudzībā sadarbojās ar visiem atbildīgajiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi pie mērķu sasniegšanas 

šajā laika periodā. Centra valdes loceklis vada stratēģijas uzraudzības procesu, speciālisti un 

atbildīgie darbinieki izpilda uzraudzības īstenošanas procesa darbību vidējā attīstības stratēģijas 

ieviešanas periodā 2021.-2025.gadam.  

Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats stratēģijas novērtējuma veikšanai. Lai 

sekmētu kvalitatīvu uzraudzību tiek izstrādāti stratēģijas uzraudzības rādītāji, kas apliecina izpildi.  

Apkopojot stratēģiju jāņem vērā ikgadējie rādītāji, ko vēlāk salīdzina vairāku gadu griezumā 

2021.-2025.gads. Šo datu analīze ir svarīgs vidējā termiņa attīstības stratēģijas izvērtēšanā. 
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