
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE” 
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APSTIPRINĀTS 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” 

dalībnieku sapulces sēdē 2022. gada 7.janvārī (Protokols Nr.1) 

 

DARBA PLĀNA 2021.GADAM IZPILDE  
 

SIA „Veselības centrs Ilūkste” sasniedzamie mērķi: 

 Nodrošināt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, pamatojoties uz efektīvu valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu. 

 Attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

 Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā. 

 Uzlabot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu. 

 Uzlabot vispārējos sadzīves apstākļus institūcijā. 

 

Nr. 

p.k. 
Aktivitāte Rādītāji 

Izpildes beigu 

termiņš 
Atbildīgā persona Informācija par izpilde 

1. Iestādes darba organizācija  

1. Iestādes darba organizācija 1.1. Izanalizēta un apkopota informācija par 

2020.gada plāna izpildi. 

1.2. Izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai 

Ilūkstes novada pašvaldībā SIA “Veselības 

centrs Ilūkste” darba plāns 2021.gadam. 

1.3. Izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu 

plāns 2021.-2024.gadam. 

1.4. Izstrādāta vidēja termiņa darbības 

stratēģija 2021.-2024.gadam.  

1.5.Izstrādāta pārtikas uzņēmumu 

paškontroles sistēma jeb risku analīze 

HACCP. 

2021.gada  

I ceturksnis 

Pamatdarbības 

struktūrvienību 

vadītāji, 

saimniecības 

pārziņi, galvenā 

grāmatvede 

kvalitātes vadības 

speciālists 

1.1. Apkopota informācija par 

2020.gada plāna izpildi ir iesniegta 

Ilūkstes novada pašvaldībā. 

1.2. Ilūkstes novada pašvaldībā 

apstiprināts Darba plāns 

2021.gadam. 

1.3. Izstrādāts un 09.07.2021. ar 

rīkojumu Nr.1.12/91p-1 

apstiprināts Pretkorupcijas 

pasākumu plāns 2021.-

2024.gadam. 
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1.4. Izstrādāta vidēja termiņa 

darbības stratēģija 2021.-

2025.gadam. 

1.5. Izstrādāta paškontroles 

sistēma jeb risku analīze HACCP 

pārtikas uzņēmumā. 

2. Iekšējo normatīvo aktu 

aktualizācija/ izstrāde, 

procesu apraksti un shēmas 

2.1. Aktualizēti ārstniecības iestādes, 

klientu sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas un veselības aprūpes 

procesus reglamentējoši iekšējie normatīvie 

dokumenti, nodrošināta efektīva lēmumu 

pieņemšana sniegto pakalpojumu 

izvērtēšanā un pilnveidošanā 

31.12.2021. Pamatdarbības 

struktūrvienību 

vadītāji, kvalitātes 

vadības speciālists, 

lietvedis 

Aktualizēti ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju iekšējie normatīvie 

dokumenti 

3. Veikt kvalitātes vadības 

sistēmas nepārtrauktu 

uzturēšanu  

Veikta kvalitātes vadības sistēmas 

nepārtraukta uzturēšana atbilstoši ISO 

9001-2015 standartam 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienību 

vadītāji, kvalitātes 

vadības sistēmas 

speciālists 

 2021.gada martā veikta kvalitātes 

vadības sistēmas uzraudzības 

sertifikācija atbilstoši ISO 9001-

2015 standartam 

4. Arhivēt dokumentus, 

aktualizēt nomenklatūru 

Pamatdarbības struktūrvienību  un 

administrācijas nodaļu dokumentu 

nodošana arhīvā atbilstoši nomenklatūrai un 

uzglabāšanas termiņiem. 

2021.gada 

decembris 

Pamatdarbības 

struktūrvienību 

vadītāji, personāla 

speciālists, galvenā 

grāmatvede, 

lietvedis 

Iestādes dokumenti veidoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai 

2.  Personāla vadība   

5. Sagatavot ikmēneša, 

ceturkšņa, gada atskaites.  

5.1.Sagatavota un nosūtīta mēneša atskaite 

par atalgojumu Valsts kase;  

5.2.Sagatavota un nosūtīta mēneša atskaite 

par amata vietu skaitu un atalgojumu LM;  

5.3.Atskaite par atlīdzību LM. 

Līdz 15.datumam  

 

Līdz 4.datumam 

 

1x gadā 

Personāla 

speciāliste, galvenā 

grāmatvede 

5.1., 5.2. 1x mēnesī Valsts kasē  

iesniegti Pārskati par amatpersonu 

(darbinieku) atlīdzību 

(kapitālsabiedrības, pašvaldību 

institūcijas).  
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5.3. LM 1x mēnesī iesniegti 

Pārskati par amatpersonu 

(darbinieku) atlīdzību 

6. Veikt analīzi par esošo un 

nepieciešamo amata vietu un 

darbinieku skaitu 

struktūrvienībās kopā un 

atsevišķi pa struktūrvienībām 

6.1. Veikta personāla datu kvantitatīvā analīze 

pēc amata vietu un darbinieka skaita 

sadalījuma pa struktūrvienībām. 

Nepieciešamības gadījumā veikta amatu 

pārstrukturizācija; 

6.2. Apzinātas problēmas un nodrošināta 

racionāla darba uzdevumu sadale starp 

darbiniekiem; 

6.3. Izstrādāti priekšlikumi par darbinieku 

kompetenču sadalījumu un nepieciešamo 

darbinieku skaitu; 

6.4. Sagatavoti apkopojumi par ieteicamo 

darbinieku skaitu struktūrvienībās; 

6.5. Veiktas izmaiņas amatu sarakstā. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienību 

vadītāji, personāla 

speciāliste 

 6.1. Veikta darbinieku skaita 

sadalījuma pa struktūrvienībām 

analīze, darbinieku skaits ir 

atbilstošs, veikta darbinieku 

piesaiste darbinieku prombūtnes 

laikā. Darbinieku piesaistē tiek 

izmantots NVA pakalpojums - 

vakanču reģistrēšana.  

7. Nodrošināt darbinieku 

kvalifikācijas celšanu, 

tālākizglītību, pieredzes 

apmaiņu 

7.1. Izstrādāts darbinieku kvalifikācijas 

celšanas plāns 2021.gadam; 

7.2. Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas 

celšana un tālākizglītība (apzināta vajadzība, 

organizēti semināri, tālākizglītība, pieredzes 

apmaiņa u.c.) 

15.01.2021. 

 

Visu gadu 

Personāla speciāliste 7.1. 04.01.2021. ar rīkojumu 

Nr.1.12/5p apstiprināts darbinieku 

kvalifikācijas celšanas plāns 2021.-

2025. gadam, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus Nr. 338 

„Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” nepieciešamo 

apmācību sociālo pakalpojumu 

sniegšanā iesaistītajiem 

darbiniekiem.  

7.2. Iestādē organizēti profesionālās 

kvalifikācijas celšanas  semināri 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniedzējiem:  

08.05.2021. seminārs “Senioru 

(klientu) krišanas riski, to 
profilakse”; 
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08.06.2021. tiešsaistes seminārs 

“Garīgi un psihiski slimu pacientu 

aprūpes pamatprincipi”; 

20.07.2021. seminārs “Pirmā 

palīdzība”  

2021.gada septembrī  rīkotas 

supervīzijas apmācības veselības un 

sociālajā jomā strādājošajiem 

darbiniekiem.  

8. Darba aizsardzības prasību 

ievērošana 

8.1. Veikta darba vides risku izvērtēšana; 

sniegti priekšlikumi darba vides risku 

novēršanai; 

8.2. Darbinieki veikuši obligātās veselības 

pārbaudes; 

8.3. Darbinieki instruēti darba drošības 

jautājumos 

 

 

1x gadā 

 

 

Atbilstoši 

termiņiem 

Darba aizsardzības 

speciālists 

8.2. Obligātās veselības pārbaudes 

2021.gadā ir veikuši Iestādes 

pamatdarbības struktūrvienību 13 

darbinieki. 

8.3. Uzsākot darba tiesiskās 

attiecības darbiniekiem veikta 

ievadinstruktāža.  

Darbiniekiem veikta  instruktāža 

darba drošības jautājumos. 

3.   Grāmatvedība un finanšu pārvaldība   

9. Finanšu līdzekļu izlietojuma 

kontrole 

9.1. Veikta kreditoru dinamikas analīze; 

9.2. Veikta izdevumu (atsevišķu pozīciju) 

analīze struktūrvienību griezumā; 

9.3. Veikta naudas plūsmas analīze, 

nepieciešamības gadījumā precizēti 

finansēšanas plāni. 

1x gadā 

visu gadu 

 

visu gadu 

 

Galvenā grāmatvede 9.1. Regulāri veikta saņemto rēķinu 

par pakalpojumiem un precēm 

apmaksa, piegādātāju norādītajos 

termiņos. 

10. Sagatavot ikmēneša, ceturkšņa 

atskaites, gada finanšu un 

statistikas pārskatus 

10.1.Iestādes vadībai iesniegtas ikmēneša 

atskaites par finansējuma faktisko izpildi 

(sadalījumā pa struktūrvienībām) un gada 

plānu (ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. 

datumam); 

10.2. Reizi mēnesī noorganizētas 
struktūrvienību vadītāju sanāksmes par 

finansējuma izpildi iepriekšējā periodā un 

aktuālajiem jautājumiem finansējuma 

1 x mēnesī 

 

 

 

 

1 x mēnesī 
 

 

 

Galvenais 

grāmatvedis 

10.3. Ikmēnesi  LM iesniegtas 

pakalpojumu izpildes atskaites.  

10.4. 1x ceturksnī LM iesniegtas 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

izlietojuma atskaites. 
1 reizi pusgadā LM iesniegti 

norēķinu salīdzināšanas pārskati. 
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plānošanā turpmākajos saimnieciskā gada 

mēnešos; 

10.3.Sagatavotas un iesniegtas LM Finanšu 

vadības departamentam ikmēneša un 

ceturkšņa atskaites (ikmēneša –ne vēlāk kā 

līdz nākamā mēneša 4.datumam, ceturkšņa–ne 

vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam); 

10.4. Sagatavota un iesniegta informācija LM 

Finanšu vadības departamentam par klientu 

vietu aizpildi, pensiju ieņēmumu faktu un 

gada prognozi, un izdevumu sociālajiem 

pabalstiem prognozi (līdz 5.aprīlim, 5.jūnijam 

un 5.oktobrim un izpilde par gadu līdz nākamā 

gada 20.janvārim). 

 

 

1 x mēnesī 

1 x ceturksnī 

 

 

 

1 x mēnesī 

1 x ceturksnī 

2021.gada 15. februārī LM iesniegts 

saskaņošanai Pārskats par sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu 2020.gadā. 

2021.gada februārī  LM saskaņota 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

tāme 2021.gadam. 

 

 

Pamatdarbības struktūrvienības 

4.1.Ārstniecības iestāde 

11. Sniegt kvalitatīvus  

sekundārās aprūpes 

pakalpojumus klientiem 

 

 

 

 

1. 11.1. Nodrošināta līgumsaistību izpilde ar 

Nacionālo veselības dienestu sekundārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. 

2. 11.2. Sekot ieviesto normatīvo aktu izpildei. 

3. 11.3. Sekot higiēnisko pasākumu īstenošanai 

un izpildei. 

4. 11.4. Sekot racionālam līdzekļu 

izlietojumam. 

11.5. Darbs pie pacientu pierakstu rindas un 

gaidīšanas rindas veidošanas un izpildes. 

 gada laikā  vecākā medicīnas 

māsa 

11.1. Izpildītas līgumā noteiktās 

saistības, sniedzot sekundārās 

veselības aprūpes pakalpojumus, 

atbilstoši  NVD 28.01.2019. 

Līgumam Nr.1-615-2019. 

11.2. Izpildītas ieviesto normatīvo 

aktu prasības. 

11.3. Regulāri tiek sekots 

higiēniskajām pasākumu 

īstenošanas prasībām (MK 

16.02.2016. noteikumi Nr.104 

“Noteikumi par higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma 

pamatprasībām ārstniecības 

iestādē”, papildināts “Ārstniecības 

iestādes “Higiēnas un 

pretepidēmiskā režīma plāns”, 

iestādes darbs tiek organizēts un 

izpildīts pamatojoties uz to. 
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11.4. Sekundārās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai līdzekļu 

izlietojums  atbilst NVD 

piešķirtajām kvotām. 

11.5. Ārstniecības iestādē norit 

regulārs darbs pacientu pieraksta 

un gaidīšanas rindas veidošanai 

esošajiem aprūpes pakalpojumiem 

un to izpildes. 

12.  Ārstniecības iestādes darba 

atbilstība 

Ievēroti MK noteikums Nr.60 "Noteikumi 

par obligātajām prasībām ārstniecības 

iestādēm un to struktūrvienībām".  

 gada laikā  vecākā medicīnas 

māsa 

 Ārstniecības iestāde strādā  un 

tiek ievēroti MK 20.01.2009. 

noteikumi Nr.60. 

13. Veselības aprūpes 

pakalpojumā iesaistīto 

personu darba kvalitātes 

uzlabošana 

 

13.1.Sekot veselības aprūpē iesaistīto 

personu kvalifikācijas celšanai, ārstniecības 

personu reģistram, sertifikācijai un 

resertifikācijai. 

1.2.Sniegt kvalitatīvu uz klientu orientētu 

veselības aprūpes pakalpojumu. 

13.3. Sekot drošas darba vides ievērošanai - 

sniedzot veselības aprūpes pakalpojumu. 

 gada laikā  vecākā medicīnas 

māsa 

 13.1 Iestādē strādājošais 

ārstniecības personāls regulāri 

piedalās kvalifikācijas celšanas 

kursos. 

 Iestādes 14 darbiniekiem ir 

reģistrs ārstniecības personu 

reģistrā un sertifikāts specialitātē. 

13.2 Iestāde sniedz kvalitatīvu un 

uz klientu orientētus veselības 

aprūpes pakalpojumus. 

13.3 Veselības aprūpes 

pakalpojumu tiek sniegti ievērojot 

drošas darba vides principus. 

14. Veidot un uzturēt 

atgriezenisko saiti ar 

klientiem 

Iedzīvotāju iesaiste Iestādes vides 

uzlabošanās un pakalpojumu kvalitātes 

līmeņa paaugstināšanā, veicot klientu 

aptauju. 

gada laikā Kvalitātes vadības 

speciālists 

  

15.  Epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošana  Covid-

19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

Ievēroti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

pastāvīgi Vecākā medicīnas 

māsa  

 Regulāri tiek sekots līdzi 

jaunākajām aktualitātēm saistībā 

ar Covid - 19 infekciju, ievēroti 

visi nepieciešamie drošības 
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pasākumi, saistībā ar infekcijas 

izplatības ierobežošanu, atbilstoši 

MK 28.09.2021. noteikumiem 

Nr.662. 

4.2.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Ilūkste un Subate 

16. Izpildīt iepirkuma „Ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšana pilngadīgam 

personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem (I un II 

grupas invalīdiem)” Nr. 

Nr.LM2019/24-1-06/08 SIA 

“Veselības centrs Ilūkste” 

noteiktos rezultatīvos rādītājus 

Izpildītas iepirkuma 

Nr.LM2019/24-1-06/08  prasības 

pastāvīgi Pamatdarbības 

struktūrvienību  

vadītāja, sociālais 

darbinieks, personāla 

speciālists, iepirkumu 

speciālists, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

Izpildītas iepirkuma Nr.LM2019/24-1-

06/08  prasības sniedzot klientiem sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas  

pakalpojumus. Ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas nodaļās Ilūkste 

un Subate tiek nodrošināts pakalpojums 

114 klientiem. 

 

17. Uz klientu vajadzībām vērstas 

aprūpes nodrošināšana 

 
 
 

17.1. Izvietotais klientu skaits 

atbilstošs Ministru kabineta 

noteikumos „Higiēnas prasības 

sociālās aprūpes institūcijām” 

noteiktajai telpu platībai; 

17.2. Amatu vietu sadale atbilstoši 

klientu aprūpes līmenim atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām piešķirtā 

finansējuma ietvaros; 

17.3. Klientu apmierinātības 

līmenis (%) par saņemtā 

pakalpojuma kvalitāti; 

17.4. Nodrošinātas supervīzijas 

(grupas, komandas, organizācijas) 

sociālā darba speciālistiem, 

institūcijas vadītājiem un 

struktūrvienības vadītājiem, kuri 

tieši iesaistīti sociālā pakalpojuma 

sniegšanā un organizēšanā. 

Visu gadu 

 

 

 

Decembris 

 

 

2x gadā 

 

2021.gada 

septembris-

decembris 

Pamatdarbības 

struktūrvienību vadītāji, 

personāla speciālists, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

17.1. Izvietotais klientu skaits ir atbilstošs 

MK 12.12.2000. noteikumos Nr.431 

„Higiēnas prasības sociālās aprūpes 

institūcijām” noteiktajai telpu platībai. 

17.2. Amatu sadale atbilst MK 

noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par 

sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības saņemšanu”. 

Pēc klientu izvērtēšanas iegūtajiem 

rezultātiem un atbilstību attiecīgajam 

aprūpes līmenim tiek pārskatīts  sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā 

iesaistītā personāla amatu vietu skaits. Pēc 

nepieciešamības tiek izsludinātas 

vakances nepieciešamo darbinieku 

piesaistei. 

17.3. Klientu apmierinātības līmenis par 

saņemtā pakalpojuma kvalitāti novērtēts 

ar vērtējumu - labi.   
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Klienti ir apmierināti ar notiekošo 

institūcijā. Patīk vieta kur viņi dzīvo, jūtas 

šeit droši un atzīst, ka tiek ievērotas viņu 

tiesības. Apmierināti ar personāla darbu, 

uzskata ka darbinieki ir pretimnākoši, 

izpalīdzīgi, izturās pret viņiem draudzīgi 

un ar tiem var izrunāties. Nepieciešamā 

informācija tiek paskaidrota saprotami. 

Lielākā daļa aptaujāto ir apmierināti ar 

aprūpes centrā nodrošinātajiem 

pakalpojumiem – aprūpi, ēdināšanu, 

apģērbu, dzīvojamo telpu, nodarbošanās 

un izklaides iespējām.  

Pēc anketu atbilžu apkopotajiem datiem: 

ISASRN Subate - Apmierina – 91%; 

Daļēji apmierina – 3%; Neapmierina – 

5%; Nav viedokļa – 1%. 

17.4. 2021. gada septembrī   11 darbinieki 

piedalījās supervīziju ciklā veselības un 

sociālās aprūpes jomā strādājošajiem 

“Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas plānošana, organizēšana un 

novērtēšana Covid-19 pandēmijas laikā”. 
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18. Regulāra sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pasākumu izvērtēšana un 

pilnveidošana 

18.1. Veiktas plānotas un 

neplānotas sniegto veselības un 

sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas pasākumu kvalitātes 

novērtēšanas pašpārbaudes;  

18.2. Sniegti ieteikumi klientiem 

sniegto veselības un sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu pilnveidošanai; 

18.3.sniegto ieteikumu ieviešanas 

uzraudzība; 

18.4.sniegta metodiskā palīdzība 

(klātienē, elektroniski, telefoniski) 

vadītājiem, sociālās un veselības 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas 

speciālistiem. 

2 x gadā  

 

 

 

Katrā filiālē un 

pēc vajadzības 

 

Visu gadu 

 

Visu gadu 

 

Pamatdarbības 

struktūrvienību vadītāji, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

18.1. Periodiski veiktas sniegto sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pasākumu kvalitātes novērtēšanas 

pārbaudes, kontroles. 

Veiktas pārbaudes sniegto veselības 

aprūpes pakalpojumu novērtēšanā. 

18.2.Noskaidrotas klientu vēlmes, 

ieviestas jaunas atbilstošas klientu 

interesēm aktivitātes, sniegti 

ieteikumi  sociālās aprūpes un sociālas 

rehabilitācijas pilnveidošanai. 

18.3. Sniegti ieteikumi klientiem veselības 

aprūpes jomā, saistībā ar Covid - 19 

izplatības ierobežojumiem, rīcību 

simptomu gadījumā, aizsardzības līdzekļu 

lietošanā u.c. Regulāri tiek sekots Covid-

19 epidemioloģiskai situācijai valstī, 

SPKC ieteikumiem. 

18.4. Nodrošināta informācijas 

sniegšana/metodiskā palīdzība  institūcijā 

strādājošiem speciālistiem. 

19. Organizēt darbinieku sapulces Darbiniekiem ir iespēja izteikt 

ieteikumus un priekšlikumus darba 

vides uzlabošanai veidojot 

atgriezenisko saiti 

2 x gadā Pamatdarbības 

struktūrvienības vadītāja 

Organizētas darbinieku sanāksmes par 

aktuāliem darba organizācijas 

jautājumiem, uzklausīti priekšlikumi 

darba vides uzlabošanai, veidojot 

atgriezenisko saiti. 

Regulāri notiek starpprofesionāļu 

komandas apspriedes, konsultācijas, 

kopsapulces.  

20. Veikt iekšējās kontroles Vērtētas  sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas aktivitātes, higiēna 

un kārtība Institūcijas telpas, kā arī 

citi pakalpojumi 

pastāvīgi Sociālais darbinieks, 

sociālais rehabilitētājs, 

sociālie aprūpētāji, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

Veikta sociālās rehabilitācijas aktivitāšu 

organizēšanas pārbaude, aprūpes un 

ikdienas aprūpes aktivitāšu izpilde, 

istabiņu un koplietošanas telpu tīrības 

pārbaude. 
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Veiktas higiēnas pārbaudes (nagu un ādas 

stāvoklis, pedikuloze).  

21. Mīkstā inventāra atjaunošana 

(matrači) (ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļai Ilūkste). 

Atjaunots mīkstais inventārs Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, iepirkumu 

speciālists, veļas 

pārzinis 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļai Ilūkste iegādāti 22 

matrači (2 gab. 01.02.2021., 10 gab. 

21.05.2021., 10 gab. 27.05.2021.),  

18.02.2021. iegādāta funkcionālā gulta 

invalīdu aprūpei,  

03.03.2021. iegādāti divi pret izgulējumu 

matrači ar kompresoru. 

22. Materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana Institūcijā, 

bufetē, virtuvē (ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļai Ilūkste) 

Papildināta materiāli tehniskā bāze  Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, iepirkumu 

speciālists,  

saimniecības pārzinis 

11.05.2021., 21.05.2021., 02.07.2021., 

13.11.2021. iegādāts virtuves inventārs un 

trauki materiālās bāzes papildināšanai 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas nodaļai Ilūkste virtuvē un 

bufetē. 

11.05.2021., 21.05.2021. iegādāts virtuves 

inventārs un trauki materiālās bāzes 

papildināšanai ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas nodaļai Subate 

virtuvē. 

23. Epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošana  Covid-

19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

Ievēroti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai. 

Pastāvīgi Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, ārsta palīgs, 

vecākā medicīnas māsa 

Izstrādāta un apstiprināta darbinieku 

rīcības shēma gadījumos, ja pastāv 

aizdomas par klientu saslimšanu ar 

COVID-19 

Izstrādāta un ieviesta rīcība Covid - 19 

infekcijas slimības izplatības 

ierobežošanai veicot ikdienas darba 

pienākumus. 

24. Uzlabot infrastruktūru un darba 

vidi: 

Veikt veselības punkta 

reģistrēšanu Subatē  

24.1. Izvērtētas nepieciešamās 

ierīces veselības punkta 

aprīkojumam; 

31.12.2021. Pamatdarbības 

struktūrvienības vadītāja 

24.1., 24.2. Izstrādāts Veselības punkta 

nolikums un  veikta tā aprīkošana ar 

minimālo diagnostisko, ārstniecisko un 



11 

 

(20.01.2009. MK noteikumiem 

Nr. 60 ''Noteikumi par 

obligātajām prasībām 

ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām”) 

24.2. Izvērtēti nepieciešamie 

materiāli un instrumenti 

aprīkojumam; 

24.3.Savlaicīgi iesniegti dokumenti  

Veselības punkta reģistrācijai 

ievērojot likumdošanas normas. 

klientu aprūpes aprīkojumu un 

medikamentiem. 

24.3. 21.06.2021. Veselības inspekcijā 

reģistrēts Veselības punkts Sporta ielā 20, 

Subate (reģistrācijas apliecība Nr.22139) 

25. Pilnveidot sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pasākumus 

  

  

  

25.1. Aktualizēta un ieviesta darbā 

klientu sociālo prasmju un saturīga 

brīvā laika pavadīšana; 

25.2.Veiktas plānotas un neplānotas 

sniegto veselības, sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pasākumu 

kvalitātes novērtēšanas 

pašpārbaudes; 

25.3.Veikta uz klientiem 

attiecināmo kārtību aktualizēšanu 

praktiskā apmācība evakuācijā un 

ugunsgrēka gadījumā. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, sociālais 

darbinieks, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa Darba 

drošības speciālists 

 25.1 Ņemot vērā klientu vēlmes un 

intereses ieviestas jaunas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes - dekupāžas 

pulciņš, kokā iededzināšanas, stikla 

apgleznošanas pulciņš, fotopulciņš. Reizi 

nedēļā klientiem tiek piedāvāta iespēja 

apmeklēt tematiskās pēcpusdienas, kur 

apgūt jaunas sociālās prasmes. 

25.2.Periodiski tiek veiktas un 

dokumentētas piedāvāto aktivitāšu 

kvalitātes novērtēšanas pašpārbaudes. 

25.3. 12.12.2021. visās pamatdarbības 

struktūrvienībās veikta kārtējā instruktāža 

ugunsdrošībā. 

26. Iesaistīties Latgales plānošanas 

reģionu ESF projektā 

deinstitucionalizācijas 

īstenošanai 

  

26.1. Īstenoti klientu atbalsta plāna 

ietvaros noteiktie sagatavošanas 

pasākumi, lai uzlabotu pašaprūpes, 

neatkarības un patstāvīgas dzīves 

prasmes; 

26.2. Sadarbībā ar pašvaldībām, 

veicināta klientu iekļaušanās 

sabiedriskos pasākumos. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, 

sociālais darbinieks 

  

 26.1 Klientiem piedāvātas aktivitātes 

dzīves prasmju apgūšanā, sociālo prasmju 

apgūšanā, lai pēc iespējas 

vairāk  veicinātu klientu iekļaušanos 

sabiedrībā. 

26.2.Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 

aktivitātes citās pašvaldībās ir ierobežotas, 

tāpēc klienti izmantoja vietējos 

sabiedriskos pasākumus savā pašvaldībā. 

27. Nodrošināt regulāru klientu 

funkcionālo spēju un sociālo 

prasmju izvērtējumu, aprūpes 

līmeņa noteikšanu atbilstoši to 

vajadzībām un aprūpes vai 

27.1. Izvērtētas klientu funkcionālās 

spējas un prasmes; 

27.2. Atbilstoši klientu pašaprūpes, 

neatkarības un patstāvīgas dzīves 

prasmju līmenim, sastādīti 

1x gadā Sociālais darbinieks, 

sociālais rehabilitētājs, 

sociālais aprūpētājs 

  

 27.1.Ne retāk kā reizi gadā, vai mainoties 

klienta veselības stāvoklim, tiek izvērtētas 

klienta funkcionālās spējas un prasmes, kā 

arī sastādīti individuālie sociālās aprūpes 
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rehabilitācijas plāna 

sastādīšanu 

individuālie sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas plāni. 

plāni un individuālie īstermiņa/ilgtermiņa 

sociālās rehabilitācijas plāni. 

28. Pilnveidot un paplašināt 

pakalpojuma klāstu personām 

ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, t.sk. ar garīga 

rakstura traucējumiem 

28.1. Nodrošināta brīvā laika 

lietderīga pavadīšana, iesaistot 

klientus interešu pulciņa 

nodarbībās; 

28.2. Pilnveidots pakalpojuma 

klāsts personām ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem, t.sk. 

ar garīga rakstura traucējumiem, 

nodrošinot esošo prasmju 

saglabāšanu. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, 

sociālais darbinieks 

Interešu pulciņa 

vadītājs/sociālais 

rehabilitētājs 

28.1. Nodrošināta efektīva brīvā laika 

pavadīšana, piedāvāts plašs aktivitāšu 

klāsts brīvā laika pavadīšanai. Sociālā 

darba speciālisti, interešu pulciņu vadītājs 

strādā ar klientu gan individuāli, gan 

grupās. 

28.2. Aktivitātes tiek piedāvātas atbilstoši 

klienta funkcionālajam stāvoklim.  

Izstrādāti un ar rīkojumu apstiprināti 

nodarbību un aktivitāšu plāns tekošajam 

mēnesim. Atbilstoši kuram klienti tiek 

iesaistīti dažādās nodarbībās un 

aktivitātēs, kur darboties radoši, praktiski 

un izglītojoši, tādējādi veicinot viņu 

prasmju un spēju atjaunošanos, 

saglabāšanos, pilnveidošanos un/vai jaunu 

prasmju attīstīšanos, nodrošināta lietderīga 

un efektīga brīvā laika pavadīšana. Gada 

laikā klienti piedalījās dažādos interešu 

pulciņos, kur apguva zīmēšanas, 

krāsošanas, ēdiena gatavošanas un 

rokdarbu prasmes. Apguva dažādas 

tehnikas – kvīlings, torcēšana, izšūšana 

(izonits tehnikā), pīšana, pērļošana. 

Organizētas meistarklases, kurās klienti 

apguva gleznošanu ar dabas materiāliem, 

sveču liešanu, piparkūku cepšanu, 

dekorēšanu, gleznu veidošanu no pērlītēm. 

Izglītojošajās nodarbībās apguva 

rakstīšanas, rēķināšanas un lasīšanas 

prasmes, pirkumu plānošanas un 

iepirkšanās prasmes. 
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Organizētas izklaidējošas aktivitātes – 

pikniki, rotaļas brīvā dabā, karaoke, mīklu 

minēšana, galda spēļu spēlēšana. 

29. Nodrošināt klientu aprūpi 

atbilstoši aprūpes līmenim 

  

29.1. Veikta klientu grupēšana pa 

aprūpes līmeņiem; 

29.2. Nodrošināts augstas kvalitātes 

aprūpes pakalpojums; 

29.3.Nodrošināti klientu 

individuālajām vajadzībām 

atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi. 

Visu gadu 

  

Pēc vajadzības 

Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, ārsta palīgs, 

vecākā medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

29.1. Veikta klientu grupēšana pa aprūpes 

līmeņiem, atbilstoši MK 02.04.2019. 

noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par 

sociālo pakalpojumu saņemšanu”; 

29.2. Klientiem sniegts augstas kvalitātes 

aprūpes pakalpojums, ko apliecina ISO 

kvalitātes sertifikāts; 

 29.3. Klienti  nodrošināti ar  tehniskajiem 

palīglīdzekļiem.  

30. Atspoguļot klienta kartēs 

noteiktu individuālo problēmu 

risinājumu un rehabilitāciju 

  

30.1.Veikta  klientu individuālo 

ikdienas dzīves notikumu un 

problēmu atspoguļošana klientu 

kartēs; 

30.2. Veikta medicīniskās aprūpes, 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas procesu 

atspoguļošana klienta kartēs; 

30.3. Nodrošināta dokumentācijas 

iekšējā kontrole. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, sociālais 

darbinieks,  

sociālais rehabilitētājs, 

sociālais aprūpētājs, 

medicīnas māsas 

30.1. Klientu kartēs veikti ieraksti (sarunu 

protokoli, situācijas apraksti), kuros tiek 

atspoguļotas klientu problēmas, notikumi; 

30.2.Klientu kartē veiktas atzīmes par 

individuālo sociālās aprūpes procesa 

norisi, atzīmes par individuālo sociālās 

rehabilitācijas procesa norisi, atzīmes 

par  klienta iesaistīšanos ikdienas 

aktivitātēs, novērtējums. 

 30.2. Veikta veselības aprūpes procesu 

atspoguļošana klienta medicīnas kartē. 

Reizi gadā izvērtētas klientu funkcionālās 

spējas un prasmes. Atbilstoši tām 

noteiktas klienta problēmas, kas traucē 

tam sociāli funkcionēt. Katram klientam 

tiek izstrādāts individuāls sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas plāns, kas 

atspoguļo viņu problēmas, problēmu 

risinājuma mērķi ilgtermiņā un īstermiņā, 

noteikti uzdevumi mērķa sasniegšanai un 

prognozēts rezultāts izvirzītā mērķa 

sasniegšanai. 
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Regulāri klientu kartē veiktas atzīmes par 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

procesa norisi un tā rezultātu analīze. Tiek 

atspoguļoti vērojumi un komentāri par 

klienta sadarbību viņa problēmu 

risināšanā, analizēta tam nodrošināto 

pakalpojumu efektivitāte. 

31. Nodrošināt klientiem 

nepieciešamo medicīnisko 

aprūpi un atbilstošu individuālo 

ēdināšanu 

31.1. Klienti reģistrēti pie ģimenes 

ārsta; 

31.2. Nodrošinātas ģimenes ārsta 

profilaktiskās apskates; 

31.3. Nodrošinātas ģimenes ārsta un 

citu speciālistu konsultācijas 

saslimšanas gadījumos arī ārpus 

Centra; 

31.4 Nodrošināta iespēja ārstēties 

slimnīcās ar klienta piekrišanu; 

31.5. Organizēta ārstēšana, 

medikamentozā terapija, atbilstoši 

ārstu nozīmējumiem ar klienta 

piekrišanu; 

31.6. Regulāri veikta aprūpes 

procesa dokumentēšana; 

31.7. Nodrošināta iespēja klientiem 

veikt izmeklējumus; 

31.8. Nodrošināta zobārstniecības 

pakalpojuma pieejamība klientiem; 

31.9. Nodrošināta klientu ēdināšana 

atbilstoši nozīmētajai diētai un 

procesa kontrole; 

31.10. Nodrošināta klientu 

ēdināšana četras reizes diennaktī . 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa  

31.1. Ar izvēles iespēju visi klienti 

reģistrēti pie ģimenes ārsta. 

31.2. 1 x gadā atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.338 nodrošinātas ģimenes ārsta 

profilaktiskās apskates. 

31.3. Nodrošinātas ģimenes ārsta un citu 

speciālistu konsultācijas ārpus centra. 

31.4. Ar klienta piekrišanu nodrošināta 

iespēja ārstēties stacionārā. 

31.5. Organizēta ārstēšana, 

medikamentozā terapija atbilstoši ģimenes 

ārsta vai ārsta speciālista nozīmējumam, 

kas atspoguļota ordināciju lapā. 

31.6. Veikta regulāra medicīniskās 

dokumentācijas aizpildīšana. 

31.7. Klientiem nodrošināta iespēja veikt 

nozīmētos izmeklējumus.  

31.8. Nodrošināta iespēja saņemt 

zobārstniecības un protezēšanas 

pakalpojumus.  

21.9. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.172 

“Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem” klientiem ir nodrošināta viņu 

vecumam un veselības stāvoklim 

atbilstoša ēdināšana četras reizes dienā, 

nodrošinot pasniegšanas dienā svaigi 
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sagatavotu ēdienu no dabīgiem 

produktiem. Ēdiens  estētiski noformēts. 

Izstrādāta kārtība, kādā institūcijā tiek 

nodrošināta ēdināšana. 

31.10. Ēdināšana nodrošināta atbilstoši 

MK noteikumiem Nr.172. 

32. Pilnveidot klientu medicīniskās 

dokumentācijas lietvedību 

32.1. Medicīniskās dokumentācijas 

pilnveidošana pēc kontrolējošo 

institūciju ieteikumiem; 

32.2. Higiēnas un pretepidēmiskā 

režīma plāna izstrāde. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības vadītāja 

ārsta palīgs, vecākā 

medicīnas māsa 

32.1. Pilnveidota medicīniskā 

dokumentācija atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai. 

32.2. Izstrādāts iestādes higiēniskais un 

pretepidemioloģiskā režīma plāns. Darbs 

iestādē organizēts vadoties pēc tā. 

33. Iesaistīt klientus ikdienas 

darbos nodaļā, darba iemaņu 

saglabāšanai un apgūšanai, 

atbilstoši individuālās sociālās 

rehabilitācijas plānā 

paredzētajam 

33.1.Nostiprinātas klientu darba 

iemaņas, veicināta jauna darba 

iemaņu attīstība; 

33.2.Veicinātas klientu darba 

prasmes. 

Visu gadu Sociālais darbinieks, 

interešu pulciņa 

vadītājs/sociālais 

rehabilitētājs 

 33.1. Klienti tiek iesaistīti darba prasmju 

nostiprināšanā, apgūšanā. Kopā ar sociālā 

darba speciālistiem klienti iesaistās savas 

dzīvojamās istabiņas uzkopšanā, mācību 

telpu uzkopšanā, pagalma uzkopšanā, 

apzaļumošanas darbos, dārza darbos 

33.2.Apgūst prasmes darboties ar 

uzkopšanas inventāru, dārza darba rīkiem. 

Apgūst prasmes iekopt puķu dobes, dārza 

darbus, audzēt dārzeņus. 

Sociālās rehabilitācijas ietvaros klientiem 

tiek nodrošināta darba prasmju 

saglabāšana un pilnveidošana. Klienti tika 

iesaistīti koplietošanas telpu kopšanā, 

teritorijas uzkopšanā – pavasarī, vasarā 

pļauj zāli, stāda un ravē puķudobes, rudenī 

grābj lapas, ziemā tīra sniegu. Pavasarī 

iesaistījās akcijā Lielā talka. Regulāri 

apkopa mirušo klientu kapu kopiņas. 

Rudenī aktīvi darbojās vācot dabas 

materiālus sajūtu takas veidošanai Subates 

nodaļā. 
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34. Organizēt sporta un 

pašdarbības pasākumus saskaņā 

ar izstrādātiem ikmēneša 

plāniem 

34.1. Veicināta klientu integrēšanās 

sabiedrībā; 

34.2. Atbilstoši izstrādātajam 

kultūras pasākumu plānam, klienti 

iesaistījušies organizētajos 

pasākumos; 

34.3. Veidota sadarbība ar citām 

institūcijām un organizācijām 

kopīgu pasākumu un aktivitāšu 

veidošanai; 

Visu gadu Sociālais darbinieks, 

interešu pulciņa 

vadītājs/sociālais 

rehabilitētājs, 

kultūras pasākumu 

organizators 

 34.1.Klienti tiek iesaistīti dažādās 

aktivitātēs ārpus sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centra - bibliotēka, 

izstādes, svētku koncerti vietējā 

pašvaldībā, jo sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem nebija iespējas iesaistīties 

aktivitātēs citās pašvaldībās. Klienti 

apmeklē baznīcu, piedalās svētajā mise. 

Regulāri izmanto pilsētas stadionu 

nūjošanai. 

34.2. Klienti labprāt iesaistās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

piedāvātajos pasākumos un tematiskajās 

pēcpusdienas, kas notiek reizi 

nedēļā.  Klienti gan apmeklē pasākumus, 

gan arī paši piedalās pasākumu 

organizēšanā. 

34.3. Aprūpes centrā klientus apmeklē 

priesteris. Klientiem tiek piedāvāta iespēja 

piedalīties “minimisē”. 

Klientiem nodrošinātas fiziskās aktivitātes 

– iesaistīšana rīta rosmē, vingrošanā ar 

trenažieriem.  

Vasarā  mēnesi iesaistījās pasākumā 

“Vingrošana dabā” Subatē,  

Ilūkstes novada pašvaldības īstenotā ESF 

projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Ilūkstes novadā” 

Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros.  
Regulāri tika organizētas grupu pastaigās, 

vasarā – peldēšanās ezerā, upē.  
Organizēti pasākumi, tematiskās 

pēcpusdienas,  kuru laikā klienti apguva 

un izkopa gadskārtējo svētku un piemiņas 

dienu svinēšanas tradīcijas.  



17 

 

1x mēnesī tika atzīmētas klientu 

dzimšanas dienas. 

Sekots informācijai par novadā un pilsētā 

notiekošajiem publiskajiem pasākumiem 

un aktivitātēm, kurus klienti labprāt 

apmeklē.  

Šogad apmeklēja Līgo pasākumu, 

pludmales volejbola turnīru, sezonas 

gadatirgus, gleznu izstādes un teātra 

izrādi. Pēc vēlēšanās daži klienti 

apmeklēja dievkalpojumus pilsētas katoļu 

baznīcā. Ņemot vērā epidemioloģiskos 

ieteikumus, sadarbība ar citām 

organizācijām kopīgu pasākumu un 

aktivitāšu veidošanā šogad netika 

nodrošināta. 

35. Koordinēt īstenotos pasākumus 

klientu drošībai un 

apdraudējumu risku 

mazināšanai 

35.1.Identificētas problēmas klientu 

drošības nodrošināšanas pasākumu 

pilnveidošanai; 

35.2. Nodrošināti pasākumi 

apdraudējumu risku mazināšanai. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, ārsta palīgs, 

vecākā medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

Klientiem tika rīkotas sapulces, kurās 

izskaidrotas dažādas dzīves situācijas, kas 

var apdraudēt drošību, izskaidrots kā 

rīkoties. 

36. Analizēt klientu izvietojumu 

istabās pēc diagnozēm un 

minimālo prasību ievērošanu 

36.1.Ieviestas normatīvo aktu 

prasības pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanā; 

36.2. Ieviesti kontrolējošo 

institūciju ieteikumi. 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, ārsta palīgs, 

vecākā medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

36.1. Klienti izvietoti istabiņās atbilstoši 

dzimumam, vecumam, tautībai, aprūpes 

līmenim. 

Atbilstoši vērtējumiem, saslimšanām un 

traucējumiem, kā arī, ņemot vērā klientu 

personiskās vajadzības, vēlmes un 

intereses un iespēju robežās  klienti ar 

psihiskām saslimšanām tiek izmitināti 

atsevišķi no klientiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

36.2. Novērsti un ieviesti  kontrolējošo 

institūciju ieteikumi. 
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37. Klientu dzīves kvalitātes 

nodrošināšanai, izvērtējot 

klientu individuālās 

pašaprūpes, neatkarības un 

patstāvīgās dzīves prasmju 

spējas, nodrošināt 

nepieciešamo pakalpojumu 

apjomu. 

37.1. Klienti nodrošināti ar apģērbu, 

gultas veļu, dvieļiem, personīgiem 

higiēnas līdzekļiem atbilstoši 

sezonai un vajadzībām; 

37.2. Klienti nodrošināti ar friziera 

pakalpojumiem; 

37.3. Nodrošināta klientu 

piedalīšanās aktivitātēs, interešu 

pulciņa nodarbības. 

Visu gadu Veļas pārzinis 

  

Sociālais aprūpētājs 

Interešu pulciņa 

vadītājs/sociālais 

rehabilitētājs 

 37.1. Klientiem tiek piedāvātas 

aktivitātes, kas saistītas ar sava apģērba 

uzturēšanu tīrībā, kārtībā - veļas 

mazgāšana automātiskajā veļas 

mazgājamajā mašīnā, sīku apģērba gabalu 

mazgāšana ar rokām, veļas žāvēšana, 

gludināšana, labošana.  

Klienti iesaistās sociālo prasmju treniņā, 

kas saistīts ar apģērba izvēli- atbilstoši 

laikapstākļiem, darba apģērbs, ikdienas 

apģērbs, svētku apģērbs. 

Klienti ir nodrošināti ar apģērbu, gultas 

veļu, dvieļiem, personīgajiem higiēnas 

līdzekļiem. Gultas veļa un apģērbs ir 

marķēti, kas nodrošina klientam 

individuālu piederību, lietošanu. 

Periodiski veiktas pārbaudes, kurās 

pārbaudīts apģērba stāvoklis, marķējuma 

atbilstība. Tiek sekots un izvērtēts apģērba 

sezonālais klāsts, atbilstoši 

nepieciešamībai veikta tā iegāde.  

37.2. Reizi divos mēnešos vai atbilstoši 

nepieciešamībai klientiem tiek nodrošināts 

friziera pakalpojums. 

37.3. Ikdienā klienti tiek iesaistīti interešu 

pulciņu nodarbībās un aktivitātēs, kurās 

var apgūt pašaprūpes, saskarsmes, darba, 

sociālās un pamata prasmes. 

38. Noskaidrot klientu un viņu 

likumisko pārstāvju viedokli 

par pakalpojumu kvalitāti un 

atbilstību 

38.1. Veiktas klientu un to 

likumisko pārstāvju anketēšanas vai 

aptaujas; 

38.2. Apkopoti anketēšanas 

rezultāti, konstatēti problēmu 

cēloņi; 

Visu gadu Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, ārsta palīgs, 

vecākā medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

 38.1. Veiktas klientu un viņu likumisko 

pārstāvju anketēšanas, kurās noskaidrotas 

klientu vēlmes, apmierinātība, problēmas. 

38.2. Anketēšanas/aptaujas rezultāti tiek 

apkopoti.  Konstatētās problēmas 

nekavējoties novērstas. 

38.3. Ir nodrošināta iesniegto sūdzību un 

priekšlikumu izskatīšana un izvērtēšana.  
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38.3. Izstrādāti priekšlikumi, 

problēmu novēršanai un iesniegti 

izvērtēšanai; 

38.4.Veikta klientu un viņu 

likumisko pārstāvju ieteikumu 

ieviešana pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanā. 

38.4. Klientu ieteikumi, priekšlikumi 

ieviesti pakalpojuma kvalitātes 

uzlabošanai. 

Lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar 

institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem tik 

veiktas anonīma rakstura aptaujas. 

Klientiem ir iespējams vērsties pie 

administrācijas un sociālā darba 

speciālistiem ar mutiskiem 

priekšlikumiem un sūdzībām. Iespējams 

tos izteikt arī klientu sapulcēs.  

39. Veikt ilgstošas ēkas fasādes 

ārsienas remontu, dzīvojamo 

istabiņu kosmētisko remontu 

Subatē. 

Veikts ēkas fasādes ārsienas 

remonts, istabiņu kosmētiskais 

remonts 

līdz 

31.12.2021. 

Saimniecības pārzinis, 

palīgstrādnieks 

Tika veikts procedūru kabineta telpas, 

klientu dzīvojamo istabiņu (Nr. 9.,16., 

17.),  ēdamzāles, nodarbību telpas, dušas 

telpas kosmētiskais remonts. 

Tika papildināts virtuves aprīkojums, 

inventārs.  

Tika iegādāts materiāls sajūtas takas 

veidošanai.  

Jūnijā tika veikta pantusa (uzbrauktuves) 

uzstādīšana, atbilstoši prasībām. 

Ēkas fasādes ārsienas remonts saskaņots 

ar Augšdaugavas novada administrāciju, 

plānots 2022.gadā. 

40. Veikt  veļas gludināmā ruļļa, 

trauku mazgājamās mašīnas 

iegādi Subate. 

Veikta veļas gludināmā ruļļa, 

trauku mazgājamās mašīnas iegāde 

līdz 

31.12.2021. 

Saimniecības pārzinis  Veļas gludināmā ruļļa iegāde pārcelta uz 

nākamo periodu. 

Trauku mazgājamā mašīna tika iegādāta 

22.01.2021. 

4.3. Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks”  

41. Klientu un viņu tuvinieku 

informēšana un iesaistīšana 

sniegtā pakalpojuma 

izvērtēšanā  

41.1. Veikta regulāra informācijas 

apmaiņa ar klientu likumiskiem 

pārstāvjiem un radiniekiem; 

Visu gadu 

 

2x gadā 

 

Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītājs, ārsta palīgs, 

41.1. Nodrošināta informācijas apmaiņa 

starp klienta likumiskajiem pārstāvjiem un 

radiniekiem. 
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41.2. Veiktas klientu un to 

likumisko pārstāvju, radinieku 

anketēšanas vai aptaujas; 

apkopoti anketēšanas rezultāti, 

konstatēti problēmu cēloņi un riski; 

41.3. Izstrādāti priekšlikumi 

problēmu novēršanai un risku 

mazināšanai; 

41.4. Sniegti priekšlikumi iestādes 

vadībai par turpmākām darbībām 

pakalpojuma kvalitātes pilnveidei; 

41.5. Noorganizētas sociālās 

aprūpes padomes sapulces, 

sagatavoti protokoli, iestādes 

vadībai iesniegti priekšlikumi 

pakalpojuma kvalitātes pilnveidei. 

 

 

 

2x gadā 

 

2x gadā 

 

 

1x ceturksnī 

vecākā medicīnas māsa, 

sociālais darbinieks 

41.2. Veikta anketēšana, atspoguļotie 

rezultāti ieviesti pakalpojumu uzlabošanai. 

41.3. Izstrādāti priekšlikumi un iesniegti 

vadībai par problēmām un to risinājumi. 

41.4. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai 

veikta klientu aptauja. 

41.5. Sapulces organizētas atbilstoši 

plānam. 

42. Veikt telpu kosmētisko 

remontu 

Veikts kosmētiskais remonts 

telpām 

līdz 

31.12.2021. 

Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, iepirkumu 

speciālists, 

saimniecības pārzinis, 

palīgstrādnieks 

Veikts pansijas telpu remonts 

43. Mīkstā inventāra atjaunošana  Atjaunots mīkstais inventārs līdz 

31.12.2021. 

Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, iepirkumu 

speciālists, veļas 

pārzinis 

02.06.2021. iegādātas spilvendrānas ar 

rāvējslēdzēju (vaskadrāna) 10gb., apvalks 

(gumijas) vaska drāna 10gb.; 

16.09.2021. iegādāti palagi ar gumiju 

(ūdensnecaurlaidīgi) 6 gb., spilvendrānas 

(gumijas) vaska drānas 60x60 cm 10 gb.; 

26.09.2021. iegādāts gulti gultas veļas 

komplekti (pārvalks, palags, spilvendrāna) 

45 gb., dvielis vafeļu puslina 50x70 cm 

100 gb.; 

21.07.2021. iegādāti matrači 90x200 cm 

10 gb., palagi 25 gb., dvielis 50x70 cm 20 
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gb., dvielis 50x100 cm 25 gb., virtuves 

dvielis 15 gb. 

44. Materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana Institūcijā un 

virtuvē 

Papildināta materiāli tehniskā bāze līdz 

31.12.2021. 

Pamatdarbības 

struktūrvienības 

vadītāja, iepirkumu 

speciālists, 

saimniecības pārzinis 

11.05., 21.05., 05.11., 30.11.2021. 

iegādāti virtuves trauki un inventārs. 

16.11.2021. iegādāta cepeškrāsns ar 

konveksiju 

 

  

Valdes locekle  Z.Buceniece-Zīberga 

 

I.Kantāne 65462455 
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