
Informācija par  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekli 

 

Valdes locekle:  Zane Buceniece-Zīberga 

Pilnvarojuma līguma 

termiņš:   līdz 2025.gada 31.maijs 

Amats citās kapitālsabiedrībās: nav 

Izglītība: 05.11.2020  Apliecība par profesionālās pilnveides 
izglītību, Mācību centrs “Buts”, programma 20P 345 04 4 
Kvalitātes nodrošināšana un vadība, Kvalitātes vadība 

                                                           2005-2008 Maģistra diploms, Daugavpils 
Universitāte, maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un 
iestāžu vadītāja kvalifikācija 
2001-2005 Diploms, Daugavpils Universitāte,   
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 
1997-2001 Diploms, Bebrenes tehnikums,                       
Mazā uzņēmuma grāmatvedis 
1988-1997 Apliecība, Bebrenes vidusskola, apliecība  
par vispārējo pamatizglītību  

 
Darba pieredze: 2012- līdz šim brīdim Valdes locekle, SIA “Veselības 

centrs Ilūkste” 
2011-2015 Valdes locekle, SIA “SGR birojs” 
2009-2012 Vecākā finansiste, Ilūkstes novada  
pašvaldība 
2006-2012 Informātikas, grāmatvedības skolotāja,  
Bebrenes profesionālā vidusskola 
2001-2009 Sekretāre, grāmatvede, Bebrenes 
pagasta pārvalde 

Piedalīšanās projektu  

īstenošanā: 2020    projekta vadītāja ERAF projektā “Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā 
nodrošinājuma uzlabošana SIA "Veselības centrs Ilūkste" 
ģimenes ārsta praksē (Nr. 9.3.2.0/20/A/080); 

                                              2014-2015  projekta vadītāja 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); 

  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); 

  2009-2012 Projektu finansiste Ilūkstes novada 
pašvaldībā 
1. Pārrobežu sadarbības koordinatore Phare 20002. 

projektā Ekonomiskās aktivitātes attīstība 
harmoniskā mijiedarbībā ar apkārtējo vidi”; 

2. Sociālās dzīvojamās mājas brīvības ielā 17, Ilūkstē 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi; 



3. Dvietes pagasta autoceļa “Mednieki-Liepziedi-
Centrs” 0.000-2.050 km rekonstrukcija”; 

4. Gājēju ceļa 340 m, stāvlaukumu, apgaismojuma 
līnijas būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes pagastā; 

5. Subates pašvaldības sporta un kultūras objekta 
Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija; 

6. Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada 
2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā; 

7. Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada 
Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta 
viesnīcā un Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē 
Zvaniņš”; 

8. Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas, un 
Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma 
ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršota 
rekonstrukcija; 

9. Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciena 
labiekārtošana; 

10. Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā; 
11. Izglītības iestāžu informatizācija; 
12. Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem 

bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana; 
13. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Ilūkstes pilsētā; 
14. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā; 
15. Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu 

māju rekonstrukcija Subates pilsētā, Ilūkstes novadā; 
16. Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai 

Bebrenes profesionālās vidusskolas ēkās; 
17. Kompleksi energoefektivitātēs pasākumi Ilūkstes 

novada pašvaldības ēkās; 
18. Sadarbības projekts Latvia-Lithuania cross border 

cooperation programma 2007-2013 LII-166 
“’Animterapijas izmantošana latvijas-Lietivas 
pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai 
“CUREB BY ANIMALS”; 

19. Speciālista piesaiste Ilūkstes novada kapacitātes 
paaugstināšanai; 

20. Pilskalnes ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes 
novadā; 

21. Izglītības iestāžu optimizācija. 
 
Transportlīdzekļa  vadītāja tiesības     B kategorija 
 
Vadības un līderības prasmes ISO 9001-2015 standarts  
     SIA “Veselības centrs Ilūkste” kvalitātes vadības sistēma 
     ir auditēta un atzīta, ka tā atbilst ISO 9001-2015 standarta  
     prasībām. Sertificētā darbības sfēra – primārā un 
      sekundārā medicīniskā palīdzība, ilgstoša sociālā  
     aprūpes un sociālā rehabilitācija, pansijas pakalpojumi; 

  LVS NE ISO 15189:2013 standarts  
  SIA “Veselības centrs Ilūkste” Klīniski diagnostiskā  
  laboratorija ir akreditēta un atbilst standarta LVS NE ISO  
  15189:2013 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un  
  Kompetences prasības” prasībām nereglamentētā  
  akreditācijas sfērā: no cilvēka iegūta materiāla  
  hematoloģiskā izmeklēšana. 

      


