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IEVADS
Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk tekstā – SAC „Tērvete”) ir Tērvetes novada
pašvaldības iestāde, kas tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan
citos novados dzīvojošiem cilvēkiem.
SAC „Tērvete” darbojas uz Nolikuma pamata, ievērojot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo pakalpojumu
sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus.
SAC „Tērvete” sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan
pilngadīgām personām, gan arī bērniem.
Sociālās aprūpes pakalpojumu var saľemt nepilngadīgas personas, kā arī pilngadīgas
personas, kuru spējas sevi aprūpēt patstāvīgi ir ierobežotas. Nepilngadīgām personām
pakalpojums tiek apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pilngadīgās personas veic
iemaksu 90 % apmērā no savas pensijas un piemaksas pie pensijas. Starpību līdz pilnai
maksai sedz pilngadīgās personas piederīgie (apgādnieki) vai pašvaldība (gadījumos, ja
persona ir trūcīga, tai nav likumīgā apgādnieka un nav materiālo resursu, kurus realizējot, tā
varētu nodrošināt aprūpi.)
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1. SITUĀCIJAS APRAKSTS UN NOVĒRTĒJUMS
1.1.

SAC “Tērvete” pamatdati
1.1. Tabula
Uzņēmuma reģistrācijas dati, kontaktinformācija un bankas rekvizīti

Uzņēmuma reģistrācijas dati
Iestādes nosaukums
Reģistrēts Sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā
Reģistrācijas apliecību numurs
Reģistrētais sociālais
pakalpojums
Uzņēmuma kontaktinformācija
Juridiskā adrese
Mājas lapas adrese
Kontaktpersona
Telefons
Fakss
E-pasta adrese
Uzņēmuma bankas rekvizīti
Reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
SWIFT kods
IBAN konts

Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”
2007. gada 23. janvārī
213; 214
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

„Mežmalieši”, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts,
LV-3730
www.sactervete.lv
Signe Vintere
63726147, 29455169
63726147
sactervete@sactervete.lv
90000028404
AS SEB banka
UNLALV2X
LV15UNLA0006016130170
LV08UNLA0050003788945 ziedojumu konts
1.2.Tabula

SAC “ Tērvete’’ budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra 2013., 2014. un 2015.gadam
Gads
Summa eiro/summa procentos

2013. gads
Eiro

%

2014. gads
Eiro

%

2015. gads
Eiro

%

Ieņēmumi kopā

760450

100

986352

100

1165409

100

Nenodokļu ieľēmumi

602

0.08

2183

0.22

921

0.08

48.35

478543

48.52

606321

52.03

29.16

369940

37.51

459339

39.41

22,41

135686

13,75

98828

8.48

Ieľēmumi no budžeta iestādes 367701
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Saľemtie transferti no citām
221753
pašvaldībām
Saľemtie transferti no Tērvetes 170393
novada domes
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Izdevumi kopā

744505

100

927661

100

1239213

100

Atalgojums

459045

61.66

429555

46.31

582227

46.98

Pakalpojumi

75658

10.16

110594

11.92

158405

12.78

Krājumi, inventārs u.c.
materiāli
Pamatlīdzekļi

186959

25.11

342136

36.88

423822

34.20

350

0.05

17453

1.88

25476

2.06

Maksājumi klientiem
personiskām vajadzībām

22493

3.02

27923

3.01

35453

2.86

1.3.Tabula
SAC “Tērvete’’ ieņēmumi no Tērvetes novada domes 2013., 2014. un 2015. gadā
Gads

2013. gads

Summa eiro/summa procentos
Saņemtie transferti no
Tērvetes novada domes kopā
Valsts budžeta dotācija
pašvaldībām (par personām,
kuras ievietotas institūcijā
līdz 01.01.1998.)

2014. gads

2015. gads

Eiro
170393

%
100

Eiro
125686

%
100

Eiro
98828

%
100

25612

15.03

21395

17.02

21395

21.65

50872
29.86
43674
34.75 42433
42.94
Klientu uzturēšanai
93909
55.11
60617
48.23 35000
35.42
Iestādes uzturēšanai
SAC “Tērvete” ieľēmumi 2015. gadā bija EUR 1 165 409, kā redzams 1.2. tabulā,
salīdzinot ar 2014. gadu, ieľēmumi palielinājušies par 6.9 %, bet, salīdzinot ar 2013. gadu,
par 34,75%. Ieľēmumu daļa pieaugusi, jo palielinājies klientu skaits un palielināta arī
pakalpojumu cena. Pēdējo trīs gadu laikā klientu skaits ir pieaudzis no 128 klientiem (vidēji
gadā) līdz 188 klientiem šobrīd. 1.1. attēlā redzams, ka ieľēmumi pakāpeniski pieaug un
2015. gadā pārsniedz viena miljona atzīmi.
2015

EUR 1 165 409,00

2014

EUR 986 352,00

2013

EUR 760 450,00
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Ieņēmumi

Avots: SAC “Tērvete” grāmatvedības dati
1.1.att. SAC “ Tērvete’’ ieņēmumu salīdzinājums 2013, 2014. un 2015.gadā /EUR/
Savukārt, Tērvetes novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi SAC „Tērvete” darbībai un ēku
uzturēšanai ir būtiski samazinājušies. 2016. gadā šī dotācija ir tikai 20 000 EUR.
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Avots: SAC “Tērvete” grāmatvedības dati
1.2.att. Tērvetes novada domes piešķirtā dotācija SAC “ Tērvete’’ darbībai un ēku
uzturēšanai. Salīdzinājums 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā /EUR/
1.4. Tabula
Galvenie naturālie rādītāji 2015.gadā
Darbinieku skaits [slodzes]

84,5

Darbinieku vidējais skaits [personas]

89

Klientu skaits /vidēji mēnesī/

166

Uzľemtie klienti

145

Izrakstītie klienti

114

Audzēkľu skaits /vidēji mēnesī/

22

Uzľemtie audzēkľi

15

Izrakstītie audzēkľi

20
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2. SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ”TĒRVETE” UN TĀ
SNIEGTO PAKALPOJUMU VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
SAC „Tērvete” atrodas Tērvetē – rakstnieces Annas Brigaderes aprakstītajā
brīnumainās senatnes, pasaku taku un unikālās dabas novadā, apmēram 20 km no Dobeles,
apmēram 5 km attālumā no Klosterkalna, pašā ceļa malā, meža ielokā.
Aprūpes centra vēsture aizsākusies jau 1958. gadā, kad atrodami pirmie ieraksti par
Dobeles rajona invalīdu nama izveidi:


Dobeles rajona invalīdu nams ”Mežmalieši” sākotnēji ar 20 vietām tiek dibināts
1958. gada oktobrī bijušajās Tērvetes MTS ēkās;



1958. gada 24. septembrī invalīdu namā ierodas pirmie iemītnieki. Direktors
šajā laikā ir A. Markevics;



No 1961. gada 19. aprīļa direktors ir Š. Juberts;



1963. gada augustā invalīdu namu pārdēvē par Dobeles rajona pansionātu
„Tērvete”;



1965. gada jūnijā pansionātā jau uzturas 60 vecie ļaudis;



1991. gadā aprūpes centrā tika atvērta bērnu nodaļa;



1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par Sociālās aprūpes centru
”Tērvete”.

Abas nodaļas – bērnu un veco ļaužu- pie aprūpes centra galvenajām ieejas durvīm
simbolizē vīksnas koka divi zari, pie kuriem piestiprināta koka plāksne ar uzrakstu SAC
”Tērvete”.
2.1.

SAC „Tērvete” ēku pašreizējais raksturojums

Pakalpojuma nodrošināšanai ir izveidoti trīs korpusi - divos korpusos ir iekārtotas
klientu istabiľas, bet trešajā - ēdināšanas bloks ar plašu ēdamzāli. Abi korpusi, kuros izvietoti
klienti, ir savienoti ar pāreju. Kopējā dzīvojamā platība ir ~9900 m2. Katrā korpusā ir lifts.
Klienti ir izvietoti pa vienam, diviem vai trim vienā istabā, atkarībā no telpas lieluma. Visām
istabiľām ir liela lodžija, kā arī labierīcības. Katrā stāvā ir izvietotas divas dušas telpas. Ir
iekārtota neliela virtuve, kurā klienti var paši gatavot. Pieejama plaša atpūtas telpa radošajām
nodarbībām un stāva pasākumiem. Katrā stāvā ir izveidota televizora istaba. Senioriem ir
sava datoru telpa. Kopīgiem pasākumiem tiek izmantota centra lielā aktu zāle, kurā uz
pasākumiem pulcējas pat ap 100 cilvēku. Sociālās aprūpes centrā ir iekārtota kapela. Iestādei
ir ziemas dārzs, kurā ikviens iemītnieks var priecāties par zaļajiem augiem. Neskaitot
dzīvojamās platības, centram ir saimniecības, bēniľu un pagrabtelpas, kas sastāda aptuveni
3200 m2.
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SAC „Tērvete” ir plaša teritorija ~4.97 ha, sakopts iekšpagalms, sporta laukums un liels
ābeļdārzs. Centra teritorijā atrodas 2012. gadā rekonstruēta katlu māja 400 m2, kas nodrošina
apkuri ar atjaunojamajiem resursiem, konkrētāk, šķeldu. Apkārtnē izvietota arī atdzelžošanas
stacija 21 m2, sūkľu ēka 56 m2, kompresora ēka 55 m2. Uz Sociālās aprūpes centra jumta ir
izvietoti 40 saules kolektori, kas tiešā veidā ražo karsto ūdeni, kā arī 80 fotovoltāžas paneļi,
kas saules gaismas enerģiju pārvērš elektroenerģijā, pilnībā nodrošinot karstā ūdens apgādi
vasaras periodā.
SAC „Tērvete” ēkas ir Tērvetes novada domes īpašums, kas ar Tērvetes novada domes
2015. gada 26. novembra lēmumu Nr. 121. nodots SAC „Tērvete” lietošanā,
apsaimniekošanā un grāmatvedības uzskaitē. Ēkām ir liels nolietojums, nepieciešami
apjomīgi remontdarbi, kurus iestādei realizēt par saviem līdzekļiem nav iespējams. Arī
apkārtējās teritorijas labiekārtošanai būtu nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi, jo ar katru
gadu pasliktinās asfaltēto celiľu stāvoklis.
Pēdējos gados ir veikti remontdarbi divos ēkas stāvos, atjaunots jumtu segums visiem
trīs korpusiem (izľemot Ziemas dārzam). Būtu jāplāno jumtu remonts arī palīgēkām, kas
atrodas Centra teritorijā un ir būtiskas tā darbības nodrošināšanai.
2.2.

SAC „Tērvete” struktūra:
Veco ļaužu nodaļa. Nodrošina:
 ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu;
 īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu.
Bērnu nodaļa. Nodrošina:
 pakalpojumu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas grupā;
 pakalpojumu rotaļu grupā pirmsskolas vecuma bērniem.
Grāmatvedības un uzskaites nodaļa;
Saimnieciskā nodaļa.

2.2.1. Veco ļaužu nodaļa
Galvenais Centra darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodrošināšana I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un pensijas
vecumu sasniegušām personām, kā arī citām personām, kurām šāds pakalpojums
nepieciešams.
Centrā tiek piedāvāts arī īslaicīgais sociālās aprūpes pakalpojums - sociālā gulta. Šo
pakalpojumu piedāvājam cilvēkiem, kuriem pēc dažādām veselības problēmām nepieciešama
sociālā aprūpe, kamēr atjaunojas pašaprūpes spējas.
Veco ļaužu nodaļas mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo
aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes
pazemināšanos.
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Veco ļaužu nodaļa ir izvietota Centra četrstāvu korpusa pirmajā, otrajā un ceturtajā
stāvā, kā arī divstāvu korpusā.
2.2.2. Bērnu nodaļa
Nodaļā uzľem bērnus bāreľus, bez vecāku gādības palikušos bērnus, kā arī bērnus
invalīdus vecumā līdz 18 gadiem, kuriem nepieciešama diennakts aprūpe, dzīvesvieta un
sociālā rehabilitācija. Bērna uzturēšanās Centrā pēc 18 gadu sasniegšanas pieļaujama līdz
izglītības iestādes pabeigšanai, bet nepārsniedzot 24 gadu vecumu.
Bērnu nodaļas mērķis ir palīdzēt audzēknim atrast savu vietu dzīvē, spēju
pašrealizēties, attīstīt radošo potenciālu, spējas un talanta orientāciju. Katram audzēknim radīt
atbilstošus apstākļus attīstīties kā kultūras un personīgās dzīves subjektam. Svarīgi, lai bērni
attīstītos kā harmoniskas, daudzpusīgas un radošas personības. Bērnu nodaļas personāls
palīdz katram bērnam attīstīt pašapziľu, patstāvību un atbildības sajūtu.
Bērnu nodaļa ir izvietota Centra četrstāvu korpusa trešajā stāvā. Bērni dzīvo istabiľā pa
vienam vai diviem. Audzēkľi sadalīti divās grupās:
 vecumā līdz 12 gadiem;
Šiem bērniem ir nodrošināta pilna uzraudzība. Grupiľa vēl tiek dalītapirmskolas un skolas vecuma bērni. Skolas vecuma bērniem jāapgūst viss
nepieciešamais pašaprūpes veikšanai.
 vecumā no 13 gadiem;
Audzēkľiem patstāvīgi jāveic pašaprūpe, sākot ar telpu uzkopšanu un apģērba
kopšanu, līdz pat laika plānošanai un pasākumu organizēšanai. Bērniem ir
iespēja pašiem gatavot brokastis, pusdienas un vakariľas.
Daļa centra audzēkľu mācās Tērvetes novada skolās- Annas Brigaderes pamatskolā un
Augstkalnes vidusskolā.
2.2.3. Grāmatvedības un uzskaites nodaļa
Grāmatvedības nodaļas mērķis ir pilnībā nodrošināt finanšu datu uzskaiti atbilstoši
likumdošanai, plānot un īstenot iestādes budžetu, kontrolēt iestādes resursu pamatotu
izlietojumu, kā arī sagatavot gada pārskatu un citas atskaites.
2.2.4. Saimnieciskā nodaļa
Saimnieciskās nodaļas mērķis ir uzturēt iestādes infrastruktūru kārtībā, kā arī
nodrošināt kontrolējošo institūciju drošības pasākumu, rekomendāciju, ieteikumu ievērošanu
un ieviešanu. Saimniecības nodaļa (centra apstiprinātā budžeta ietvaros) nodrošina ēku un
teritorijas uzturēšanu, uzlabošanu, sakārtošanu, nodrošinot kvalitatīvu un drošu sociālās
aprūpes pakalpojumu klientiem.
2.3. SAC „Tērvete” piedāvātie pakalpojumi
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Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
sniegšana klientam.
Sociālās aprūpes pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā.
SAC „Tērvete” piedāvā:


dzīvošanu vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiľās;



pastaigām plašu, tīru un sakoptu teritoriju;



saturīgu brīvā laika pavadīšanu;



mūsdienīgus informatīvos un saziľas līdzekļus (internets, prese);



kultūras un atpūtas pasākumus;



garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

SAC „Tērvete” nodrošina:


diennakts sociālo aprūpi;



ēdināšanu, ľemot vērā klienta vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;



nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus;



inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;



ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību;



ģimenes ārsta nozīmētos speciālistu apmeklējumus;



ārstu izrakstītos medikamentus;



telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus;



centra profesionāļu komandas atbalstu un palīdzību.

SAC „Tērvete” mērķis ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu
risināšanā, palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas,
atbalstīt attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieľemt lēmumus un tos īstenot. Ar
speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas problēmas, kā arī uzľemties
atbildību par savas rīcības sekām.
Arvien lielāka vērība tiek pievērsta Centra iemītnieku sociālajai rehabilitācijai. Ar
kvalificētu darbinieku palīdzību tiek organizētas vingrošanas, muzikālās un dažādas radošās
10

nodarbības - zīmēšana, rotājumu gatavošana, kolāžu veidošana, maltītes gatavošana u.c., kā
rezultātā klienti cenšas atjaunot zaudētās pašaprūpes spējas, apgūst mājturības iemaľas.
Senioriem ar redzes traucējumiem tiek organizēti priekšlasījumi. Sociālās rehabilitācijas
mērķis ir padarīt klientu arvien patstāvīgāku, neatkarīgu no sociālās palīdzības sniedzējiem.
Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu un
slimību profilaksi.
Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi un svinības, kuros ar koncertiem un teātra
izrādēm klientus, audzēkľus un darbiniekus priecē gan Latvijā populāri mākslinieki, gan
pašdarbnieki. Kopīgajos pasākumos savas prasmes rāda arī Centra darbinieki un iemītnieki.
Seniori apmeklē dažādus sadraudzības pasākumus ārpus Centra. Veco ļaužu nodaļas
klienti katru gadu piedalās ikgadējos šaha un dambretes turnīros, kā arī sadziedāšanās
festivālā „Balzams Dvēselei”.
Bērnu nodaļas audzēkľiem reizi ceturksnī kādā no Zemgales bērnu namiem tiek
organizēti pasākumi un konkursi- „Zelta talanti”, „Vai esi gudrāks par piektklasnieku?”,
sporta svētki u.t.t.-, kuros audzēkľi gūst labus rezultātus.
Veco ļaužu klientiem un bērnu nodaļas audzēkľiem vismaz 2 reizes gadā tiek
piedāvātas ekskursijas. Ekskursiju norisi atbalsta arī Tērvetes novada dome, nodrošinot
bezmaksas transportu.
2.4. SAC „Tērvete” pakalpojuma maksa
SAC “Tērvete” kopējie ieľēmumi pamatā veidojas no sniegtajiem sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kurus saskaľā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā:


veco ļaužu nodaļas klients 90 % apmērā no savas pensijas un piemaksas pie
pensijas;



klienta piederīgie;



pašvaldība, no kuras klients vai audzēknis ievietots.

Šajā gadā noteikta uzturēšanās maksa:


vienam klientam veco ļaužu nodaļā 16.00 EUR diennaktī;



bērnu nodaļā 19.50 EUR diennaktī.

Salīdzinot ar citām sociālās aprūpes iestādēm Latvijā, SAC „Tērvete” noteiktā
uzturēšanās maksa ir vidēja.
Visaugstākā uzturēšanās maksa ir Jūrmalas sociālās aprūpes centros. SAC „Tērvete”
noteiktā viena klienta uzturēšanos maksa ir līdzīga kā tuvākajos aprūpes centros, kurus
uzskatam par saviem tiešajiem konkurentiem- SAC „Zemgale” – EUR 16,00 diennaktī,
pansionāts „Rauda”- EUR 15,74 diennaktī. Attēlā 2.1. redzams, ka zemākā cena diennaktī ir
EUR 13,66, bet jāľem vērā, ka pansionāti ar zemāko cenu sniedz pakalpojumus tikai sava
novada klientiem. Šī brīža cena SAC “Tērvete” pakalpojumiem ir nedaudz augstāka kā
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vairumā citu aprūpes centru un pansionātu, attiecīgi tuvāko gadu laikā nebūs iespēja to
būtiski kāpināt.
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Avots: pēc SAC “Tērvete” veiktās sociālo aprūpes centru aptaujas rezultātiem.
2.1. att. Viena klienta uzturēšanās maksa (EUR/ diennaktī) dažādos Latvijas sociālās
aprūpes centros un pansionātos.
2.5. SAC „Tērvete” klienti un audzēkņi
SAC „Tērvete” kopumā var dzīvot 220 cilvēki: veco ļaužu nodaļā - 185 seniori, bērnu
nodaļā - 35 bērni. Centrā tiek uzľemti klienti un audzēkľi no visas Latvijas.
Uz 2015. gada 31. decembri Centrā uzturējās 176 seniori. No pašvaldībām ievietoto
senioru skaits bija 101, privātpersonas ievietojušas 75 cilvēkus.
2.1. Tabula
SAC “Tērvete” klientu skaits uz 2015. gada 31. decembri pa novadiem
Nr.p.k Pašvaldība, no kuras klients ir ievietots

Klientu skaits

1

Tērvetes novada pašvaldība

11 klienti

2

Dobeles novada pašvaldība

32 klienti

3

Saldus novada pašvaldība

1 klients

4

Babītes novada pašvaldība

4 klienti

5

Rundāles novada pašvaldība

1 klients

6

Rīgas labklājības departaments

28 klienti

7

Auces novada pašvaldība

12 klienti

8

Bauskas novada pašvaldība

3 klienti

12

9

Jelgavas novada pašvaldība

4 klienti

10

Klienti, kuri uzľemti līdz 1998. gadam

5 klienti

Uz 2015. gada 31. decembri Centra Bērnu nodaļā uzturējās 21 audzēknis.
2.2. Tabula
SAC “Tērvete” audzēkņu skaits uz 2015. gada 31.decembri pa novadiem
Nr.p.k Novads, no kura audzēknis ievietots

Klientu skaits

1

Auces novads

1 audzēknis

2

Stopiľu novads

1 audzēknis

3

Saldus novads

1 audzēknis

4

Bauskas novads

7 audzēkľi

5

Rīgas novads

7 audzēkľi

6

Carnikavas novads

1 audzēknis

7

Iecavas novads

1 audzēknis

8

Salacgrīvas novads

1 audzēknis

9

Ropažu novads

1 audzēknis

Kopējais iemītnieku skaits SAC „Tērvete” ar katru gadu pieaug. Ja 2012. gadā
iemītnieku skaits bija 115 (vidēji mēnesī), tad 2015. gadā tas sasniedz 188. Četru gadu laikā
iemītnieku skaits palielinājies par 73 cilvēkiem.
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Avots: SAC “Tērvete” statistikas dati.
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2.2. att. Klientu un audzēkņu skaita izmaiņas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā

2.6.

SAC „Tērvete” personāla raksturojums

Uz 2015. gada 31. decembri SAC „Tērvete” strādāja 89 darbinieki vecumā no 20 līdz
70 gadiem, no tiem- 12 vīrieši un 77 sievietes. Darbinieku stāžs ir no 0 līdz 30 gadiem.

Darbinieku skaits
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Avots: SAC “Tērvete” statistikas dati.
2.3. att. SAC ”Tērvete” darbinieku skaita izmaiņas no 2012. gada līdz 2015. gadam
Salīdzinot ar 2012. gadu, 2015. gadā darbinieku skaits palielinājies par 15
darbiniekiem. 2014. gada sākumā samazinājās darbinieku skaits, jo ar 1. janvāri SAC
„Tērvete” ēdināšanas pakalpojumu nodrošina firma, rezultātā darba attiecības tika pārtrauktas
ar ēdināšanas bloka darbiniekiem. Līdz ar klientu skaita pieaugumu, palielinājās darbinieku
skaits, kuri veic tiešo aprūpes pakalpojumu.
Administrācija;
6

Tehniskais
personāls; 17
Apkalpojošais
personāls; 10

Veselības un
sociālas aprūpes
personāls; 56

Avots: SAC “Tērvete” statistikas dati.
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2.4. att. SAC „Tērvete” darbinieku sadalījums pēc darbības sfēras
Sociālajā aprūpē ir vērojama tendence - vairāk šajā nozarē strādā sievietes nekā vīrieši.
Tā ir arī SAC „Tērvete”- no kopējā personāla 87 % ir sievietes un 13 % vīrieši.
Tā kā darbs ir fiziski, emocionāli smags un atalgojums ir zems, tad šajā nozarē ir ļoti
grūti piesaistīt gados jaunus speciālistus un darbiniekus.

6% 9%
20 - 30 gadi
14%
34%

31 - 40 gadi
41 - 50 gadi
51 - 60 gadi

37%

61 - 70 gadi

Avots: SAC “Tērvete” statistikas dati.
2.5. att. SAC „Tērvete” personāla struktūra pēc vecuma, %
Darbinieku skaita sadalījums pa vecuma grupām ir sekojošs:
 vecumā no 61 līdz 70 gadiem- 5 darbinieki jeb 6% no kopējā skaita;
 vecumā no 51 līdz 60 gadiem- 30 darbinieki jeb 34% no kopējā skaita;
 vecumā no 41 līdz 50 gadiem- 33 darbinieki jeb 37% no kopējā skaita;
 vecumā no 31 līdz 40 gadiem- 13 darbinieki jeb 4% no kopējā skaita;
 vecumā no 20 līdz 30 gadiem- 8 darbinieki jeb 9% no kopējā skaita.
Tas, ka 40 % darbinieku ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, liek laicīgi domāt par
jauna personāla piesaisti.
Lai nodrošinātu klientiem pēc iespējas kvalitatīvākus sniegtos aprūpes pakalpojumus,
nepieciešami izglītoti un profesionāli darbinieki. Tāpēc Centra darbinieki apmeklē kursus un
seminārus. Centrs sadarbojas ar augstskolām, kurās tiek piedāvāts apgūt sociālo darbinieku
un citu sociālajai aprūpei nepieciešamo speciālistu sagatavošanas programmas, piedāvājot
prakses vietas studentiem. Rezultātā tas veicina topošo sociālā darba speciālistu izpratni par
problēmām, ar kādam sastopas ievērojama mūsu sabiedrības daļa – vecie ļaudis, cilvēki ar
invaliditāti un bez vecāku gādības palikuši bērni.
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Salīdzinot SAC „Tērvete” strādājošo skaitu un speciālistu nodrošinājumu ar citiem
sociālās aprūpes centriem un pansionātiem Latvijā, secinām, ka esam līdzīgā situācijā, kā
citas iestādes.
Nereti saskaramies ar problēmu darbinieku piesaistes jomā. Arvien sarežģītāk ir atrast
cilvēkus no Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuri varētu strādāt aprūpes iestādē, attiecīgi
meklējam iespējas un aicinām pievienoties mūsu komandai speciālistus no apkārtējiem
novadiem. Ir ārkārtīgi grūti ieinteresēt potenciālos darbiniekus un speciālistus, jo ir
problēmas gan ar nokļūšanu līdz centram (sabiedriskais transports), gan arī iestādē
darbiniekiem ir salīdzinoši zems atalgojums, kas nevar konkurēt ar piedāvāto apmaksas
sistēmu sociālajos dienestos un medicīnas iestādēs.

Avots: pēc SAC “Tērvete” veiktās sociālo aprūpes centru aptaujas rezultātiem.
2.6. att. Veco ļaužu nodaļas klientu skaits uz vienu aprūpes, medicīnas, sociālās aprūpes
un rehabilitācijas speciālistu
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Avots: pēc SAC “Tērvete” veiktās sociālo aprūpes centru aptaujas rezultātiem.
2.7. att. Darba algas likmes sociālās aprūpes centru speciālistiem un darbiniekiem uz
2016. gada 1. janvāri
Attēlā 2.7. nav norādīti citu aprūpes centru nosaukumi, jo šī informācija ir iegūta
aptauju rezultātā pie noteikuma, ka tā tiks publiskota anonīmi. Pēc 2.7. attēla redzam, ka SAC
„Tērvete”, salīdzinot ar citiem Latvijā esošajiem aprūpes centriem un pansionātiem, ir
viszemākais atalgojums aprūpētājiem, viens no zemākajiem vecākajai medicīnas māsai.
Sociālajam darbiniekam ir noteikta līdzīga algas likme kā vairumā sociālajās aprūpes
iestādēs. Nedaudz augstākas algas likmes kā citos aprūpes centros, ir SAC „Tērvete”
sociālajām aprūpētājam un medicīnas māsām. SAC “Tērvete” nespēj piesaistīt medicīnas
māsas arī ar šo atalgojumu. Speciālistiem algas likme nav palielinājusies pēdējo piecu gadu
laikā.
Kā galvenā problēma personāla piesaistē jāmin iestādes atrašanās vieta un sabiedriskā
transporta kursēšanas laiks un biežums. Speciālistiem no Jelgavas, Dobeles, Auces nav
iespējams ierasties darbā, neizmantojot personīgo transportu. Ľemot vērā šīs izmaksas, SAC
„Tērvete” noteiktais atalgojums nav konkurētspējīgs un saistošs jauniem darbiniekiem.
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3. SAC „TĒRVETE” DARBĪBAS ANALĪZE
Veicot SAC „Tērvete ” SVID analīzi, tika vērtēti visi ietekmējošie faktori, savstarpēji
salīdzināti, tādējādi nosakot svarīgākās stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi.
3.1.Tabula
SAC „Tērvete” darbības analīze
Stiprās puses
1. Atbilstība prasībām sociālo pakalpojumu
sniedzējiem;
2. Pakalpojuma kvalitāte;
3. Pielāgota vide, vides pieejamība;
4. Pieejamība dažādu speciālistu
pakalpojumiem;
5. Specializētais transports;
6. Ilggadīga pieredze, daudzveidīgas
kultūras tradīcijas;
7. Stabili darba apstākļi, drošība;
8. Darbs komandā, laba sadarbība;
9. Kvalificēts personāls;
10. Konkrēti amata pienākumi, vienmērīga
darba sadale darbiniekiem;
11. Sociālās garantijas darbiniekiem;
12. Iespēja izglītoties;
13. Pieredzes apmaiľas iespējas gan
institūcijā, gan līdzīga tipa institūcijām;
14. Laba sadarbība ar citām institūcijām;
15. Visas centra telpas ir pieejamas
cilvēkiem ar fiziskiem vai funkcionāliem
traucējumiem;
16. Materiālie resursi.
Iespējas
1.Eiropas struktūrfondu un citu papildus
fondu finansējums;
2. Papildus līdzekļu piesaiste;
3. Pieredzes apmaiľas iespējas;
4. Iestādes labās prakses popularizēšana;
5. Ciešāka sadarbības veidošana ar dažādām
NVO un citiem sociālajiem partneriem;
6. Attīstīt brīvprātīgo darbu, ľemot vērā
labās prakses piemērus;
7. Sadarbība ar SIA „‟Rehabilitācijas centrs
”Tērvete”.

Vājās puses
1. Nepietiekami finanšu līdzekļi;
2. Zems atalgojums;
3. Telpu un komunikāciju nolietojums;
4. Novecojusi materiāli tehniskā bāze;
5. Nepietiekošs tehnisko palīglīdzekļu
nodrošinājums;
6. Birokrātiskie šķēršļi, kas mazina
pakalpojumu kvalitāti;
7. „Izdegšanas” draudi darbiniekiem;
8. Kadru mainība;
9. Motivētu darbinieku trūkums;
10. Nepietiekami resursi atbalsta pasākumu
nodrošināšanai darbiniekiem;
11. Personāls noveco, ierobežots speciālistu
skaits tuvākajā apkārtnē, trūkst darbinieku;
12. Darba specifika;
13. Ierobežota un neliela sabiedriskā
transporta satiksme;
14. Seniori neievēro iekšējos kārtības
noteikumus;
15. Daļēji nepiemērota teritorija.

Draudi
1. Neprognozējamas izmaiľas likumdošanā,
nepilnības sociālās jomas regulējošos tiesību
aktos;
2. Darbinieku trūkums pilnvērtīgai
pakalpojumu sniegšanai;
3. Finansējuma samazināšanās no
pašvaldības;
4. Iedzīvotāju maksātspējas samazinājums;
5. Izmaksu palielināšanās (minimālās algas
kāpums, izmaiľas nodokļu sistēmā, cenu
kāpums medikamentiem, degvielai,
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inkontinences līdzekļiem u.t.t.);
6. Resursu samazināšanās;
7. Konkurenti;
8. Klientu prasību pieaugums;
9. Klienti ar deviantu uzvedību;
10. Stihiskās nelaimes.

3.1. SAC “Tērvete” iekšējā kontrole un pašvērtējums
Lai novērtētu Centra darbību un pakalpojuma kvalitāti, katru gadu tiek veikts
pakalpojuma procesa un pakalpojuma kvalitātes pašvērtējums. Lai iegūtu informāciju par
audzēkľu, klientu un darbinieku apmierinātību par pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un
darba apstākļiem, tiek veikta apjomīga anketēšana (Pielikums Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, un Nr. 4).
Pēc rezultātu apkopošanas, darba grupa analizē informāciju, sagatavo darba plānu anketās
minēto trūkumu novēršanai.
Veicot SAC „Tērvete” pakalpojumu atbilstības un kvalitātes pašvērtējumu, secinājām,
ka iestādes sniegtais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pārsvarā atbilst
vispārējām prasībām par sociālās aprūpes centriem. Esam izanalizējuši problēmas un
izvērtējuši iespējas to risināšanai, ciktāl tas nepārsniedz iestādes kompetences robežas, un to
izpilde nav atkarīga no apjomīgiem finanšu ieguldījumiem.
Kopējais klientu un audzēkľu novērtējums par SAC “Tērvete” sniegtajiem
pakalpojumiem ir virs vidējā. Dažās pozīcijās- augsts.
Darbinieku aptauja atklāja informāciju par nepieciešamību uzlabot darba vidi,
informācijas apriti un citas ar darbinieku komunikāciju saistītas lietas. Secinām, ka
darbiniekiem jāsniedz detalizētāka informācija un jāorganizē pārrunas, jo trūkst izpratnes par
iestādē noteiktajiem mērķiem un pakalpojuma kvalitātes standartiem.
Pakalpojuma kvalitātes kontrolei ir ieviesta iekšējās kontroles shēma, kura nosaka
ikdienas, plānotās un neplānotās kontroles pasākumus. Nepieciešamības gadījumā (saľemot
informāciju, sūdzību u.t.t.) veic ārkārtas kontroles pasākumus.
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STRATĒĢISKĀ DAĻA
4. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS, MĒRĶI, PRIORITĀTES UN
UZDEVUMI
Misija
SAC „Tērvete” ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz
vēstures tradīcijās izveidoto pieredzi, misija ir nodrošināt cilvēkiem pakalpojumu kopumu ar
augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku
apmierinātības līmeni. Nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam
māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.
Vīzija
SAC „Tērvete” ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija, savā darbā
balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem, ievērojot
vispārējās cilvēktiesības. Iestāde savā darbībā realizē labas pārvaldības principus,
nepārtraukti pilnveidojot savu darbību, uzlabojot sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti. Iestāde savu darbību fokusē uz klientu un audzēkľu vajadzībām, veicinot
iemītnieku līdzdarbību un apmierinātību.
Mērķis
SAC „Tērvete” mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu sociālās aprūpes iestādi, kas sniedz
kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti
un pensijas vecuma personām no novada, Latvijas un citām valstīm.

Sociālās vērtības
SAC „Tērvete” darbība vērsta uz sociālo vērtību ieviešanu un saglabāšanu.
Orientācija uz klientu – nodrošināt pakalpojumus atbilstoši klientu vēlmēm un
vajadzībām, kas veicinās augstu apmierinātības līmeni.
Atbildība – centra darbinieku un klientu savstarpējā atbildība.
Profesionalitāte – izglītība, prasmes un motivācija pildīt savus darba pienākumus.
Godīgums – vispārpieľemto ētisko principu ievērošana, pildot savus pienākumus.
Uzticamība – klientam tiek garantēta pakalpojumu nodrošināšana.
Sociālais taisnīgums – darbinieki veicina sociālo taisnīgumu, sniedzot palīdzību
saviem klientiem.
Cieņa un personas vērtība – darbinieki respektē katra klienta individualitāti un izturas
ar cieľu pret klientiem, neskatoties uz viľu tautību, reliģisko piederību vai veselības stāvokli.
Darbinieki atbalsta klientu pašnoteikšanos un līdzdalību savu problēmu risināšanā.
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Kompetence – darbinieki darbojas savas kompetences robežās, attīsta un pilnveido
savas profesionālās zināšanas un prasmes.
Griba – darbinieki cenšas būt precīzi un operatīvi.
Atklātība – darbiniekam jābūt lojālam pret SAC “Tērvete” un jāievēro tās darbības
mērķi un pamatvērtības.
Konfidencialitāte – darbinieks iegūto informāciju par klientu personas datiem, kas
viľam kļuvusi zināma, pildot amata pienākumus, nedrīkst izmantot mērķiem, kas nav saistīti
ar amata pienākuma veikšanu, noteiktu darba uzdevumu pildīšanu, ja tas nerada draudus
klienta un sabiedrības veselībai un drošībai.
Kvalitāte – darbinieks veic darbu ar rūpību un ir atbildīgs par kvalitatīvi padarītu darbu,
kas pilnībā apmierina klientu.
Stratēģiskie mērķi. Centra stratēģiskie mērķi izstrādāti, lai uzlabotu pakalpojuma
kvalitāti un optimizētu izmaksas.
SM 1
Uzlabot un
pilnveidot SAC
„Tērvete” sniegtos
pakalpojumus

SM 2

SM 3

Centra kapacitātes
pilnveidošana un
stiprināšana

Uzlabot un attīstīt
SAC „Tērvete”
infrastruktūru

4.1. att. Stratēģisko mērķu shēma
SM 1 - Uzlabot un pilnveidot SAC „Tērvete” sniegtos pakalpojumus. SAC „Tērvete”
sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus, kas ar katru gadu tiek uzlaboti
un pilnveidoti. Tiek risināti jautājumi ne tikai par senioru un audzēkľu sociālo aprūpi, bet arī
par sociālo rehabilitāciju un saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Lai SAC „Tērvete”
būtu interesants senioru piederīgajiem un pašvaldībām, kā arī varētu konkurēt ar citiem
līdzīgiem centriem, ir jādomā par jaunu speciālistu piesaisti- psihologu, fizioterapeitu vai
ergoterapeitu, kā rezultātā varētu attīstīt un pilnveidot sniegtos pakalpojumus. Jārisina
jautājums par lielāka skaita aprūpes personāla piesaisti, kas nodrošinātu individuālu pieeju
katram klientam.
Mērķis tiks īstenots, pilnveidojot iestādes dokumentāciju, nosakot kvalitātes prasības un
kontroli, izstrādājot rīcības plānu un atvieglojot procedūras.
Saskaľā ar Tērvetes novada domes 2016. gada 24. marta lēmumu Nr. 13. ir noteikts:


ar 2018. gada 1. janvāri likvidēt SAC „Tērvete” bērnu nodaļu.

Attiecīgi SAC „Tērvete” būs iestāde, kas sniegs pakalpojumu tikai vecajiem ļaudīm.
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Seniori tiks izvērtēti atbilstoši aprūpes līmeľiem, nosakot katram līmenim
nepieciešamo pakalpojumu grozu un piesaistāmo personālu.
Mērķa sasniegšanas rezultātā būs kvalitatīvi aprūpēts klients, ar centra pakalpojumu
apmierināti senioru piederīgie un pašvaldības. Maksimāli individuāla pieeja katram klientam,
piedāvājot spējām atbilstošu brīvā laika pavadīšanu, āra un iekštelpu aktivitātes.
SM 2 - SAC „Tērvete” kapacitātes pilnveidošana un stiprināšana. Darbinieks ir SAC
„Tērvete” lielākā vērtība. Darbinieka profesionālisms un attieksme tieši ietekmē klientu
apkalpošanu. Viens no Centra trūkumiem ir tā atrašanās vieta, tieši ierobežotās transporta
satiksmes dēļ, proti, nav sabiedriskais transports, lai darbinieki tiktu uz darbu. Lielākā daļa
darbinieku ir no Tērvetes novada un tuvējās apkaimes, tāpēc SAC „Tērvete” vadībai ir
būtiski, lai darbinieki strādātu ilgstoši, būtu izglītoti, motivēti un apmierināti. Izprastu Centra
izvirzīto stratēģiju, būtu ieinteresēti iesaistīties stratēģijas izpildē un Centra attīstībā.
Pēdējo piecu gadu periodā SAC „Tērvete” darbiniekiem atalgojums ir pieaudzis tikai
aprūpētājiem un apkopējiem. Diemžēl speciālistiem atalgojumu nebija iespējams paaugstināt
ierobežotu finanšu līdzekļu dēļ. Līdz ar to Centra speciālistiem atalgojums nav
konkurētspējīgs, un pastāv risks, ka SAC „Tērvete” var zaudēt kvalificētus darbiniekus.
Mērķa sasniegšanai plānots veidot tādu atalgojuma sistēmas shēmu, kuru īstenojot,
centra darbiniekiem būtu konkurētspējīgs atalgojums, salīdzinot ar Tērvetes novada sociālā
dienesta, medicīnas iestāžu un līdzīgu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem. Plānots realizēt
darbinieku izglītošanas un praktisko apmācību pasākumus. Svarīgi ir veicināt darbinieku
izpratni par darbu komandā, kā arī attīstīt un uzturēt sadarbību ar līdzīgām iestādēm un
organizācijām pieredzes apmaiľas jomā. Darbinieki tiks iesaistīti Centra stratēģijas
realizācijā, veidojot izpratni par SAC „Tērvete” attīstības mērķiem un rezultātiem.
Mērķa sasniegšanas rezultātā būs saliedētāka komanda, pieredzējuši, zinoši, ar darba
vidi un nosacījumiem apmierināti darbinieki.
SM 3 - Uzlabot un attīstīt SAC „Tērvete” infrastruktūru. Laika posmā no 2017. līdz
2021. gadam plānots turpināt uzsāktos remonta un rekonstrukcijas darbus, lai uzlabotu SAC
„Tērvete” ēku energoefektivitāti, siltumenerģijas saglabāšanu un komforta apstākļu radīšanu
klientiem un personālam. Īpašu uzmanību plānots veltīt arī Darba drošības un ugunsdrošības
jautājumu sakārtošanai. Finanšu iespēju robežās plānojam sakārtot arī teritorijas
infrastruktūru- celiľus, atpūtas zonu- lapenes, soliľus.
Plānotie darbi:


četrstāvu korpusa ceturtā stāva koridora remonts (sienu, griestu kosmētiskais
remonts, durvju aiļu paplatināšana, elektro- instalācijas nomaiľa). Provizoriskās
izmaksas 30000 EUR ar PVN;



divstāvu korpusa pirmā stāva ūdensvada un apkures cauruļu nomaiľa koridora
šahtās zem grīdas, grīdas remonts, virtuves remonts. Provizoriskās izmaksas
15000 EUR ar PVN;
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noteku sakārtošana no mazajiem jumtiľiem, kas atkušľu laikā bojā fasādi.
Provizoriskās izmaksas 10000 EUR ar PVN;



divstāvu korpusa otrā stāva koridoru remonts (sienu, griestu kosmētiskais
remonts, piekārto griestu izveide, elektro- instalācijas nomaiľa). Provizoriskās
izmaksas 30000 EUR ar PVN;



pāreja starp četrstāvu un divstāvu korpusu (apkures radiatoru, cauruļu nomaiľa,
sienu griestu, grīdas remonts, instalācijas nomaiľa). Provizoriskās izmaksas
6000 EUR ar PVN;



administrācijas korpusa pirmā stāva koridora remonts (piekārto griestu izveide,
instalācijas nomaiľa, grīdas seguma nomaiľa, sienu kosmētiskais remonts).
Provizoriskās izmaksas 25000 EUR ar PVN;



četrstāvu korpusa 3-stāva pārveide un pielāgošana veco ļaužu nodaļas
pakalpojuma nodrošināšanai. Provizoriskās izmaksas 1000 EUR ar PVN;



hidrantu, ūdens rezervuāru remonts ūdens sūknētavas teritorijā. Provizoriskās
izmaksas 7000 EUR ar PVN;



elektroapgādes sistēmas atjaunošana, pārbūve. Provizoriskās izmaksas 5000
EUR ar PVN

Plānotās aktivitātes, papildus finanšu resursu piesaistīšanas gadījumā- projekti, ziedojumi,
dāvinājumi, arī Tērvetes novada domes finanšu resursu piešķiršanas gadījumā;


aktu zāles remonts (griestu pārveidošana, grīdas seguma nomaiľa, skatuves
pārbūve);



bibliotēkas un citu telpu remonts saistībā ar būves tehnisko apsekošanu;



atpūtas zonas izveidošana centra teritorijā;



teritorijas pastaigu celiľu rekonstrukcija (bruģēšana);



balkona malu sakārtošana, koka elementu nomaiľa;



katlumājas rekonstrukcija (esošo atpūtas telpu vietā izveidot šķeldas novietni,
atpūtas telpu un sanitāro mezglu, uzceļot piebūvi, pie katlumājas ieejas durvīm).
Ieguvums: samazinās katlumājas nelietderīgi apkurināmā platība un palielinās
sašķeldotā kurināmā rezerve, kas glabājas zem jumta, iegūstot lielāku lietderīgo
iznākumu no viena kubikmetra kurināmā;
 video novērošanas kameras iestādes telpās ( četrstāvu korpusa 1. st., 2. st., 3.
st., 4. st., divstāvu korpuss 1. st., 2. st., administrācijas korpuss 1. st., noliktavu
korpusa 1. st.
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4.1. Tabula
Stratēģisko mērķu saskaņotība ar uzdevumiem un rīcībām
Nr.
p.
k.
1.

Stratēģiskais
mērķis
Uzlabot un
pilnveidot SAC
„Tērvete”
sniegtos
pakalpojumus

Uzdevumi
mērķa
sasniegšanai
Nodrošināt
kvalitatīvu
pakalpojumu
sniegšanu,
atbilstoši
likumdošanā
noteiktām
prasībām;

Materiālās
bāzes
pilnveidošana.

Rīcības

Nodrošināt kvalitatīvu, ekonomiski pamatotu
sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību;
Veicināt individuālu pieeju klientam, nosakot
katram senioram attiecīgu aprūpes līmeni ar
atbilstošu pakalpojuma grozu un izmaksām;
Nodrošināt un veicināt veselības aprūpes
pieejamību, t.sk. fizioterapeita/ ergoterapeita
pakalpojumus;
Nodrošināt un veicināt psiholoģisko atbalstu
klientu adaptācijas laikā un nepieciešamības
gadījumā visā pakalpojuma sniegšanas periodā;
Turpināt sadarbību ar ģimenes ārstiem,
medicīnas un rehabilitācijas iestādēm, reliģiskām
kopienām, nevalstiskajām organizācijām un
citiem sociāliem partneriem;
Attīstīt un sniegt citus klientu vajadzībām
atbilstošus maksas pakalpojumus;
Sistēmas „Drošības poga” izveidošana;
Izstrādāt procedūras, rīcības plānus, nodarbību
plānus un sadarbības plānus ar citām nodaļām.
Aktualizēt esošos iestādes normatīvos aktus,
atbilstoši LR likumdošanai;
Veikt iestādes sniegtā sociālās aprūpes
pakalpojuma pašnovērtējumu, kvalitātes
novērtēšanas nolūkā, veicot darbinieku, klientu
un viľu piederīgo aptaujas.
Iegādāties atbilstošu inventāru un telpu
aprīkojumu;
Iegādāties atbilstošus palīglīdzekļus.
Iegādāties āra un iekštelpu aktivitātēm
nepieciešamo inventāru- vingrošanai, radošajām
nodarbībām u.t.t.
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Nodrošināt
saturīgu brīvā
laika
pavadīšanu

2.

Centra
kapacitātes
pilnveide un
stiprināšana

Iekārtot senioriem atpūtas- relaksācijas telpas,
kas kalpos arī kā vieta, kur seniors varēs pabūt
vienatnē;
Iekārtot vingrošanas nodarbībās atbilstošas
telpas un inventāru;
Veicināt sadarbību ar Sarkano Krustu un citām
NVO, piesaistot brīvprātīgos palīgus, kas
pavadītu laiku un darbotos ar Centra
iemītniekiem.
Nodrošināt
Izvērtēt esošo darbinieku darba apjomu un
darbinieku
iespējas, pieľemt darbā nepieciešamos
profesionālās
speciālistus pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;
kvalifikācijas
Izstrādāt darbinieku darba kontroles plānu;
novērtēšanu un Katram amatam definēt kvalifikāciju kopumu,
paaugstināšanu. kas nepieciešams tiešo pienākumu veikšanai;
Izveidot apmācību plānu par papildus
apmācībām, kas dotu pievienoto vērtību iestādes
darbam un uzlabotu klientu apkalpošanas
kvalitāti un iestādes darbu kopumā;
Nodrošināt supervīzijas pakalpojumu sociālajā
jomā strādājošajiem, uzturēt un atjaunot
speciālistu darba spējas.
Nodrošināt
Izvērtēt katra speciālista darba apjomu un
centra
atalgojumu, ľemot vērā noteikto atalgojumu
darbiniekiem
līdzīgā sfērā un amatā strādājošiem;
konkurētspējīgu Pārskatīt iestādes motivācijas shēmu un finanšu
atalgojumu un
līdzekļu ietvaros, veikt uzlabojumus.
skaidru
motivācijas
sistēmu
Struktūrfondu
Ľemt aktīvu dalību potenciālajos projektos, kas
apguve
dos iespēju piesaistīt finansējumu, kā arī veicinās
komandas darbu.
Sadarbība ar
novada
nevalstiskajām
organizācijām

Informēt par Centru un veidot sadarbības dažādu
projektu realizēšanā.
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Uzlabot, attīstīt
un modernizēt
darba vides
infrastruktūru.

3.

Uzlabot un
attīstīt SAC
„Tērvete”
infrastruktūru

Pakalpojumu
pieejamības un
vides drošības
uzlabošana.

Izvērtēt SAC „Tērvete” tehnoloģisko
nodrošinājumu, iegādāties jaunu datortehniku un
citu aprīkojumu;
Izvērtēt nepieciešamību iegādāties lietvedības un
noliktavu uzskaites programmas;
Iekārtot darbinieku darba vidi atbilstoši darba
aizsardzības prasībām.
Radīt drošāku vidi klientiem- uzlabot apkārtni un
piemērot klientiem ar ierobežotu mobilitāti;
Veikt nepieciešamo telpu remontdarbus;
Veikt pasākumu kompleksu Ugunsdrošības
jautājumu sakārtošanai un pilnveidošanai
iestādes telpās un teritorijā;
Elektroapgādes sistēmas atjaunošana, pārbūve.

Sasniedzamie rezultāti.
Tabulā Nr. 4.2. ir atspoguļoti SAC „Tērvete” sasniedzamie rezultāti klientu skaita,
personāla nodrošinājuma un stratēģisko mērķu sasniegšanas jomā. Tajā ir uzskaitītas plānotās
iegādes un aktivitātes, kuras pamatā varēs realizēt periodiski palielinot klientu uzturēšanās
maksu. Tā kā Tērvetes novada domes uzstādījums ir, ka centram jāievēro pašfinansēšanās
princips, tad plānojam tikai tās aktivitātes, kuras spēsim realizēt no ieľēmumiem par iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to stratēģiski nevaram plānot apjomīgus remontdarbus.
Lai veiktu apjomīgus remontus, ir nepieciešams pašvaldības atbalsts. Paralēli tam SAC
”Tērvete” meklēs iespēju piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem.
4.2. Tabula
Sasniedzamie rezultāti klientu skaita, personāla nodrošinājuma un stratēģisko mērķu
sasniegšanas jomā 2017. gadā
Periods Klientu
skaits

2017.g. Kopā
204
iemītniek
i, t.sk.
180
seniori
24

Darbinieku
nodrošinājums

Slodzes kopā:
84,75, t.sk.
administrācija
5,5;
veco ļaužu
nodaļa 52,25;
Bērnu nodaļa

Plānotās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai,
kam nepieciešams būtisks finansējums.
Uzlabot un
pilnveidot
SAC
„Tērvete”
sniegtos
pakalpojumus
Iegādāties
atbilstošu
inventāru un
telpu
aprīkojumufunkcionālās
gultas,
26

Centra
kapacitātes
stiprināšana

Uzlabot un attīstīt
SAC „Tērvete”
infrastruktūru

Palielināt
darbinieku
atalgojumu
par 3 %;
nodrošināt
supervīzijas
pakalpojumu

Daļēja
Ugunsdrošības
jautājumu
sakārtošana hidrantu, ūdens
rezervuāru remonts
ūdens sūknētavas

audzēkľi

12;
funkcionālos
sociālajā
teritorijā EUR 4000;
saimniecības
skapīšus u.c.; jomā
elektroapgādes
nodaļa 15, t.sk.
strādājošajie sistēmas uzlabošana,
sezonas
iegādāties
m- 2
modernizēšana EUR
darbinieki 4,5.
atbilstošus
darbiniekiem 5000
Perioda beigās
palīglīdzekļus ~ 300 Eur;
izmaiľas:
un inventāru„ +” 1 slodzepretizgulēju
iekārtot
vadītājs sociālās mu matračus, darbinieku
aprūpes jomā;
riteľkrēslus
darba vidi
„-”slodzes
u.c.
atbilstoši DA
saistībā ar bērnu
prasībām
nodaļas
EUR 1000
likvidāciju
2017. gadā uzturēšanās maksa viena klienta sociālā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai
tiks noteikta 17.00 EUR diennaktī.
Šajā periodā SAC „Tērvete” turpina darboties, saglabājot līdzšinējo struktūru. Lai nezaudētu
speciālistus, plānojam nelielu algu kāpumu- 3 %. Tā kā tam nepieciešami pietiekoši lieli
finanšu līdzekļi, tad 2017. gadā neplānojam apjomīgus remontdarbus vai iegādes. Lielāka
vērība tiks veltīta ugunsdrošības jautājumu sakārtošanai un ar to saistītajiem remontdarbiem,
kā arī elektroapgādes sistēmas uzlabošanai un modernizēšanai. Tā kā ar 2018. gada 1. janvāri
iestāde sniegs tikai veco ļaužu sociālās aprūpes pakalpojumu, tad 2017. gada nogalē finanšu
resursu iespēju robežās plānots veikt nelielus remontdarbus sakarā ar bērnu nodaļas telpu
pielāgošanu senioru sociālās aprūpes nodrošināšanas vajadzībām. Līdz ar bērnu nodaļas
likvidēšanu būs nepieciešami līdzekļi norēķinam ar darbiniekiem DL noteiktā kārtībā. Gada
beigās plānots palielināt štatus un pieľemt darbā vadītāju sociālās aprūpes jomā.
Prognozētais budžets 2017. gads
Klasif. kods
12.0.0.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.3.0.0.
21.0.0.0
21.3.8.0
21.3.9.0

Ieľēmumu veids
KOPĀ IEĽĒMUMI
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Pašvaldību budžeta transferti
Transferti no citām pašvaldībām
Pašvaldības iestādes transferti no augstākstāvošas iestādes
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi
Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Naudas līdzekļu atlikumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
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EUR
1299844
200
612828
388647
65080
686816
3250
683566
71737
70000

Izdevumu veids
KOPĀ IZDEVUMI
Atlīdzība
Darba samaksa
Piemaksas un prēmijas
Darba devēja valsts soc. apdroš. oblig.
Iemaksas
Darba devēja valsts soc. apdroš. oblig.
Iemaksas
Darba devēja soc. rakstura pabalsti,
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saist.pak.
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma (autotransports, datortehnika
u.c.)
Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece
un inventārs
Biroja preces un inventārs
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli
Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mācību līdzekļi un materiāli
Pārējie materiāli
Izdevumi periodikai
Pamatlīdzekļi
Nodokļi
Sociālie pabalsti

1000
1100
1140

Veco ļaužu
nodaļa
1129077
584656
439805
49618

Bērnu
nodaļa
169030
105395
73081
9175

Kopā
EUR
1298107
690051
512886
58793

1200

144851

32314

177165

1210

111380

19945

131325

1220
2000
2100
2200

33471
504501
40
81230

12369
61035
20
9890

45840
565536
60
91120

2210

3054

300

3354

2220

47368

8760

56128

2230

4250

200

4450

2240
2250

15567
1009

130
0

15697
1009

2260
2270

9282
700

0
500

9282
1200

2300
2310
2320
2340

421533
12113
37495
21781

51025
1288
8345
830

472558
13401
45840
22611

2350

15852

659

16511

2360
2370
2390
2400
5200
2500
6000

332992

39403
300
200
0
0
100
2600

372395
300
1500
398
2000
1400
40520

Klasif.
Kods
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1300
398
2000
1300
37920

4.3. Tabula
Sasniedzamie rezultāti klientu skaita, personāla nodrošinājuma un stratēģisko mērķu
sasniegšanas jomā 2018. gadā
Periods

Klientu
skaits

Darbinieku
nodrošinājums

Plānotās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai,
kam nepieciešams būtisks finansējums.
Uzlabot un
Centra
Uzlabot un
pilnveidot SAC
kapacitātes
attīstīt SAC
„Tērvete”
stiprināšana
„Tērvete”
sniegtos
infrapakalpojumus
struktūru

2018.g.

220
seniori

Slodzes kopā:
81,75, t.sk.:
administrācija
5,5;
veco ļaužu
nodaļa 61,25;
saimniecības
nodaļa 15, t.sk.
sezonas
darbinieki 4,5.

Iegādāties
atbilstošu
inventāru un telpu
aprīkojumufunkcionālās
gultas,
funkcionālos
skapīšus u.c.;

iegādāties
atbilstošus
Izmaiľas:
palīglīdzekļus un
„+” 9 slodzes
inventārusaistībā ar veco pretizgulējumu
ļaužu nodaļas
matračus,
izveidi
riteľkrēslus u.c.
četrstāvu
korpusa trešajā
stāvā( 2017.
gada nogalē
pieľemtais
vadītājs 1,
medmāsa 1,
aprūpētāji 6,
apkopējs 1)
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Palielināt
darbinieku
atalgojumu par 3
%;
nodrošināt
supervīzijas
pakalpojumu
sociālajā jomā
strādājošajiem- 2
darbiniekiem ~
300 EUR;
iegādāties jaunu
datortehniku un
citu aprīkojumu2 gb.* 800 EUR;
izvērtēt
nepieciešamību
iegādāties
lietvedības un
noliktavu
uzskaites
programmas;
iekārtot
darbinieku darba
vidi atbilstoši
DA prasībām
EUR 500.

Četrstāvu
korpusa 3stāva
pārveide un
pielāgošana
veco ļaužu
nodaļas
pakalpojuma
nodrošināšan
ai 1000 EUR;
divstāvu
korpusa
pirmā stāva
ūdensvada un
apkures
cauruļu
nomaiľa un
remontdarbi.
Izmaksas
15000 EUR;
hidrantu,
ūdens
rezervuāru
remonts
ūdens
sūknētavas
teritorijā
3000 EUR ar
PVN;
pāreja starp
četrstāvu un

divstāvu
korpusu
Izmaksas
pašreizējās
cenās 6000
EUR ar PVN
Uzturēšanās maksa viena klienta sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tiks noteikta
~17,50 EUR diennaktī. Tā būs atkarīga no cenu kāpuma kā arī minimālās algas un nodokļu
apjoma.
Gada sākumā plānoti remontdarbi četrstāvu korpusa trešajā stāva (bijušajā bērnu nodaļā). Līdz
ar senioru skaita palielināšanos būs nepieciešams iegādāties senioriem atbilstošu
nepieciešamo inventāru un palīglīdzekļus.
2018. gadā plānots palielināt štatus un bez tiešā aprūpes personāla pieľemt darbā medicīnas
māsu. Atalgojumu plānots palielināt par 3 %.
Prognozētais budžets 2018. gads
Klasif. kods
12.0.0.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.3.0.0.

Ieľēmumu veids

EUR

KOPĀ IEĽĒMUMI
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Pašvaldību budžeta transferti
Transferti no citām pašvaldībām
Pašvaldības iestādes transferti no augstākstāvošas
iestādes
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi

1405863,00
200,00
584988,00
351319,00
74568,00

Ieľēmumi par nomu un īri

3250,00

Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas
pakalpojumiem

817425,00

820675,00

21.0.0.0
21.3.8.0

21.3.9.0
Naudas līdzekļu atlikumi
Naudas līdzekļu atlikumi gada sākumā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Izdevumu veids
Klasif. kods
KOPA IZDEVUMI
Atlīdzība
1000
Darba samaksa
1100
Darba samaksa
1110
Piemaksas un prēmijas
1140
Atalgojums fiziskām personām uz
dokumentu pamata
1150
30

72910,00
71737,00
EUR
1404690
693095
523574
462799
60425
350

Darba devēja valsts soc. apdroš.
oblig. Iemaksas
Darba devēja valsts soc. Apdroš.
oblig. Iemaksas
Darba devēja soc. rakstura pabalsti,
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes darbības un veicamo
funkciju nodrošināšanu saist. pak.
Remonta darbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas tehnoloģijas
pakalpojumi
Īre un noma (autotransporta,
datortehnikas, u.c.)
Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece un inventārs
Biroja preces un inventārs
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mācību līdzekļi un materiāli
pārējie materiāli
Izdevumi periodikai
Pamatlīdzekļi
Nodokļi
Sociālie pabalsti

1200

169521

1210

132726

1220
2000
2100

36795
660248
40

2110
2200

40
121228

2210

3350

2220

60500

2230

4450

2240

40846

2250

800

2260
2270

9282
2000

2300
2310
2320

537182
17050
55000

2340

28780

2350

15852

2360
2370
2390
2400
5200
2500
6000

419000
300
1500
398
5000
1400
46347
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4.4. Tabula
Sasniedzamie rezultāti klientu skaita, personāla nodrošinājuma un stratēģisko mērķu
sasniegšanas jomā 2019. gadā
Iegādāties
Palielināt
Noteku
atbilstošu
darbinieku
sakārtošana
inventāru un telpu atalgojumu
Izmaksas
aprīkojumuatbilstoši
10000 EUR;
funkcionālās
inflācijas %;
četrstāvu
gultas,
Nodrošināt
korpusa
funkcionālos
supervīzijas
ceturtā stāva
skapīšus u.c.;
pakalpojumu
koridora
iegādāties
sociālajā jomā
remonts
atbilstošus
strādājošajiem- 4 30000 EUR
palīglīdzekļus un darbiniekiem
ar PVN
Izmaiľas:
inventāruEUR 600;
„+” 1 slodze
pretizgulējumu
Iegādāties jaunu
fizioterapeits
matračus,
datortehniku un
vai
riteľkrēslus u.c.;
citu aprīkojumuergoterapeits;
iekārtot senioriem 2 gb.* 800 EUR;
0.25 slodze
atpūtasIekārtot
psihologs
relaksācijas
darbinieku darba
telpas. Kalpos arī vidi atbilstoši
kā vieta, kur
DA prasībām
seniors varēs
EUR 500
pabūt viens EUR
10000.
Uzturēšanās maksa viena klienta sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 18.00 EUR
diennaktī.
SAC „Tērvete” darbojas kā veco ļaužu aprūpes iestāde.
Plānots palielināt atalgojumu atbilstoši inflācijas procentam.
Šajā periodā plānots palielināt štatus un pieľemt darbā fizioterapeitu vai ergoterapeitu.
2019.g.

220
seniori

Slodzes kopā:
83, t.sk.:
administrācija
5.5;
veco ļaužu
nodaļa 62,5;
saimniecības
nodaļa 15, t.sk.
sezonas
darbinieki 4,5.

Prognozētais budžets 2019. gads
Klasif.
kods
Ieľēmumu veids

EUR

KOPĀ IEĽĒMUMI

1445863

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieľēmumi

200

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

609988

19.2.0.0

Transferti no citām pašvaldībām
Pašvaldības iestādes transferti no
augstākstāvošas iestādes

368319

19.3.0.0.
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82568

21.0.0.0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi

835675

21.3.8.0

Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas
pakalpojumiem

3250

21.3.9.0

832425

Naudas līdzekļu atlikumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

75860

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

72910

Izdevumu veids

Klasif. kods

KOPĀ IZDEVUMI

EUR
1442913

Atlīdzība

1000

701839

Darba samaksa

1100

527225

Piemaksas un prēmijas
Darba devēja valsts soc. apdroš. oblig.
Iemaksas
Darba devēja valsts soc. Apdroš. oblig.
Iemaksas
Darba devēja soc. rakstura pabalsti,
kompensācijas

1140

61548

1200

174614

1210

136395

1220

38219

Preces un pakalpojumi

2000

688727

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

40

Pakalpojumi

2200

146856

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saist. pak.
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi

2210

3350

2220

61128

2230

4450

2240

65846

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Īre un noma (autotransporta,
datortehnikas, u.c.)

2250

800

2260

9282

Citi pakalpojumi
2270
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece un
inventārs
2300

2000

Biroja preces un inventārs

2310

12551

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

55000

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli

2340

29130

2350

15852

33

540033

Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana

2360

426000

Mācību līdzekļi un materiāli

2370

300

pārējie materiāli

2390

1500

Izdevumi periodikai

2400

398

Pamatlīdzekļi

5200

2000

Nodokļi

2500

1400

Sociālie pabalsti

6000

50347
4.5. Tabula

Sasniedzamie rezultāti klientu skaita, personāla nodrošinājuma un stratēģisko mērķu
sasniegšanas jomā 2020. 2021. gadā
2020.g.

220
seniori

Slodzes kopā:
85, t.sk.:
administrācija
5.5;
veco ļaužu
nodaļa 64.5;
saimniecības
nodaļa 15, t.sk.
sezonas
darbinieki 4,5.
Izmaiľas:
„+” 2 slodzes
aprūpētājas

Iegādāties
atbilstošu
inventāru un telpu
aprīkojumufunkcionālās
gultas,
funkcionālos
skapīšus u.c.;
iegādāties
atbilstošus
palīglīdzekļus un
inventārupretizgulējumu
matračus,
riteľkrēslus u.c.

Palielināt
darbinieku
atalgojumu;
Nodrošināt
supervīzijas
pakalpojumu
sociālajā jomā
strādājošajiem- 4
darbiniekiem
EUR 600;

Divstāvu
korpusa
otrā stāva
koridoru
remonts
Izmaksas
30000
EUR ar
PVN;

iegādāties jaunu
datortehniku un
citu aprīkojumu2 gb.* 800 EUR;

iekārtot
darbinieku darba
vidi atbilstoši DA
prasībām EUR
500
Uzturēšanās maksa viena klienta sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tiks
palielināta. Tā būs atkarīga no cenu kāpuma kā arī minimālās algas un nodokļu apjoma.
SAC „Tērvete” darbojas kā veco ļaužu aprūpes iestāde.
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2021.g.
.

220
seniori

Slodzes kopā:
88, t.sk.
administrācija
5.5;
veco ļaužu
nodaļa 67.5;
saimniecības
nodaļa 15, t.sk.
sezonas
darbinieki 4,5.
Izmaiľas;
„+” 2 slodzes
aprūpētājas,
1 slodze
medicīnas
māsa

Uzsākt sistēmas
„Drošības poga”
izveidošana EUR
20 000;
iegādāties
atbilstošu
inventāru un telpu
aprīkojumufunkcionālās
gultas,
funkcionālos
skapīšus u.c.
iegādāties
atbilstošus
palīglīdzekļus un
inventārupretizgulējumu
matračus,
riteľkrēslus u.c.

Palielināt
darbinieku
atalgojumu ;
Nodrošināt
supervīzijas
pakalpojumu
sociālajā jomā
strādājošajiem- 4
darbiniekiem
EUR 700;
Iegādāties jaunu
datortehniku un
citu aprīkojumu2 gb.* 800 EUR;
Iekārtot
darbinieku darba
vidi atbilstoši DA
prasībām EUR
1000;

Administrā
cijas
korpusa
pirmā stāva
koridora
remonts
Izmaksas
25000
EUR

iekārtot
vingrošanas
nodarbībām
atbilstošu telpu un
inventāru
(trenažierus) EUR
10 000.
Uzturēšanās maksa viena klienta sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai tiks
palielināta, ja būtiski palielināsies minimālā alga vai pakalpojuma nodrošināšanai
nepieciešamo preču un pakalpojumu cenas.
SAC „Tērvete” darbojas kā veco ļaužu aprūpes iestāde.
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4.6. tabula
Kopsavilkums par attīstības plānā prognozētajiem ieņēmumiem un klientu uzturēšanās
maksām laika periodā no 2017. līdz 2019.gadam
Nr.p.k. Rādītājs
1.
Plānotie ieľēmumi (EUR)
2.
Plānotā viena klienta
uzturēšanās maksa
(EUR/diennaktī)

2017.gads
2018. gads
2019.gads
1299844
1405863
1445863
17.00
17.50
18.00

Ieņēmumi
1500000
1450000

1445863
1405863

1400000
1350000
1300000

Ieņēmumi
1299844

1250000
1200000
2017

2018

2019

4.2. att. Prognozētie ieņēmumi 2017. -2019.gadam
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5. RISKU ANALĪZE
5.1. Tabula
Risku identifikācija un klasifikācija
Riska nosaukums
Politiskie riski
Likumdošanas izmaiľas sociālās aprūpes
jomā
Nodokļu paaugstināšanās
Sociālie jeb cilvēkresursu riski
Esošo klientu un klientu piederīgo
lojalitātes izmaiľas
Cilvēciskā rakstura kļūdas, nekompetence
Finanšu riski
Ieľēmumu samazinājums
Izmaksu pieaugums
Debitoru maksājumu kavēšanās
Tehniskie riski
Iekārtu nolietošanās vai bojājumi
Ēku un transporta apdrošināšana (Kasko)
Darba drošības noteikumu ievērošana
Saimnieciskās darbības riski
Pieprasījuma samazinājums
Konkurences pieaugums
Juridiskais risks
Nekvalitatīvi pirkšanas-pārdošanas līgumi
Klientu maksātspējas samazinājums
Iepirkumu risks
Meteoroloģiskie riski
Telpu applūšana jumta bojājuma rezultātā
(apdrošināšana)

Riska raksturojums
Ārējie riski
Iekšējie riski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
5.2. Tabula

Risku apraksts, to novēršana un kontrole
Riska
nosaukums

Varbūtī
ba

Sekas

Riska līmenis

Darbības riska
novēršanai vai
samazināšanai

Atbildīgais
par riska
kontroli

Sekot līdzi
izmaiľām

Direktors

Politiskie riski
Likumdošanas
izmaiľas sociālās

Iespējams

Vidējas

Neprognozējamas
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vidējs

aprūpes jomā
Nodokļu
paaugstināšanās

likumdošanā
Iespējams

Vidējas

Pieaugs
izmaksas

vidējs

Sekot līdzi
izmaiľām
nodokļu
likumdošanā

Galvenā
grāmatvede

Sociālie jeb cilvēkresursu riski
Esošo klientu un
klientu piederīgo
lojalitātes
izmaiľas

Iespējams

Lielas

Samazinās
klientu
skaits,
secīgiieľēmumi

augsts

Pacientu
apkalpošanas
kvalitātes un
komunikācijas
uzlabošana

Sociālais
darbinieks
Direktors

Cilvēciskā
rakstura kļūdas,
nekompetence

Iespējams

Vidējas

Klients
dosies pie
konkurentiem,
ieľēmumu
samazinājums

vidējs

Darbinieku
izglītošana

Direktors
Sociālais
darbinieks
Pārvaldnieks

Finanšu riski
Ieľēmumu
samazinājums.
/klientu skaita
samazinājums un
klientu parādi/
Izmaksu
pieaugums

Iespējams

Lielas

Rentabilitātes
samazinājums

augsts

Pārskatīt
izmaksu
veidošanos

Galvenais
grāmatvedis

Iespējams

Vidējas

Rentabilitātes
samazinājums

augsts

Laicīgi veikt
izmaksu analīzi
un prognozēt
iespējamos
pieauguma
iemeslus

Galvenais
grāmatvedis

Debitoru
maksājumu
kavēšanās

Iespējams

Lielas

Savlaicīgi
nesaľem
līdzekļus
saimnieciskajai
darbībai

vidējs

Telefoniski,
rakstiski
atgādinājumi,
papildus
vienošanās par
parādu
apmaksu,
tiesvedība

Galvenā
grāmatvede

Papildus
remonta

vidējs

Regulāri veikt
iekārtu tehnisko

Pārvaldnieks

Tehniskie riski
Iekārtu
nolietošanās vai

Iespējams

Vidējas
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bojājumi

izdevumi,

apkopi

Ēku un transporta
apdrošināšana
(Kasko)

Rets

Minimālas

Izmaksas
sedz
apdrošinātājs

vidējs

Sekot līdzi
apdrošināšanas
polišu darbībai,
izvēlēties
apdrošināšanas
kompāniju ar
labāko
piedāvājumu

Pārvaldnieks

Darba drošības
noteikumu
ievērošana

Maz
iespējams

Vidējas

Darbinieku darba
spēju
zudums,
izmaksu
pieaugums

augsts

Regulāri veikt
darbinieku
apmācību un
instruktāžu
darba drošības
un aizsardzības
jautājumos

Pārvaldnieks
Tiešie vadītāji

Sadarbība ar
sociālajiem
dienestiem,
bāriľtiesām,
medicīnas
iestādēm.
Apsvērt, kas ir
mērķa auditorija
un kā sadalās
pieprasījums.
Pakalpojumu
pilnveidošana,
kvalitātes
uzlabošana

Direktors,
sociālie
darbinieki

Saimnieciskās darbības riski
Pieprasījuma
samazinājums

Ļoti
iespējams

Lielas

Ieľēmumu
samazinājums

augsts

Konkurences
pieaugums

Iespējams

Vidējas

Pieprasījuma un
ieľēmumu
samazinājums

vidējs

Līgumu
neizpilde,
samaksa
par
pakalpojum
iem, soda
naudas,
finanšu
līdzekļu
samazinājums
Pieprasīju-

vidējs

Piesaistīt juristu
līgumu
sagatavošanas
un noslēgšanas
procesā

Direktors
Pārvaldnieks
Galvenais
grāmatvedis

vidējs

Savlaicīgi

Galvenais

Direktors
Sociālais
darbinieks
Pārvaldnieks

Juridiskais risks
Nekvalitatīvi
pirkšanaspārdošanas
līgumi

Iespējams

Vidējas

Klientu piederīgo

Ļoti

Lielas
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maksātspējas
samazinājums

iespējams

Iepirkumu risks

Iespējams

Nenozīmīgs

ma,
ieľēmumu,
finanšu
līdzekļu
samazinājums
Piegādātāju
lojalitāte un
maksātspēja

konstatēt
problēmu loku

grāmatvedis
Sociālais
darbinieks

zems

Iespējams, ka uz
preču piegādi un
pakalpojumu
sniegšanu var
neizrādīt
interesi;
iepirkumu
dokumentācijas
kvalitātes
paaugstināšana

Iepirkumu
speciālists
Pārvaldnieks

zems

Savlaicīgi veikt
telpu apskates
un iespējamo
bojājumu
rašanās vietas,
sekot līdzi jumta
tehniskajam
stāvoklim

Pārvaldnieks

Meteoroloģiskie riski
Telpu applūšana
jumta bojājuma
rezultātā
(apdrošināšana)

5.1.

Ļoti
iespējams

Vidējas

Bojātas
telpas,
aprīkojums,
klientu
neapmierinātība un
pieprasījuma samazinājums

SAC „Tērvete” attīstības programmas īstenošanas uzraudzība

Attīstības programmas īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajām SAC „Tērvete”
attīstības plāna prioritātēm un mērķiem, veicot pasākumus (rīcības), kas ir konkrēti definēti
darbībai tuvākajos piecos gados, un šajā periodā nodrošināmi ar SAC „Tērvete” līdzekļiem
un papildus piesaistītajiem resursiem- ziedojumiem, dāvinājumiem.
Vissvarīgākais faktors sekmīgas attīstības plāna īstenošanai ir augsti kvalificēti, lojāli
noskaľoti un atbildīgi SAC „Tērvete” darbinieki, kuri spēj strādāt komandā un izprot iestādes
attīstības plāna vērtības.
Sekmīgi īstenojot šo attīstības plānu, SAC „Tērvete” kļūs par ilgtspējīgu sociālās
aprūpes institūciju, kas nodrošinās klientiem pakalpojumu kopumu ar augstu klientu
apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku apmierinātības
līmeni.
SAC „Tērvete” attīstības programmas 2017.-2021. gadam īstenošanu vada iestādes
direktore.
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Pielikumi
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1. pielikums
SAC "Tērvete" pakalpojuma procesa un kvalitātes pašnovērtējums 2015. gads
Plānotās aktivitātes
pakalpojuma
pilnveidei
neapmierinoši

apmierinoši

labi

Vērtējums (pie
atbilstošā
vērtējuma veikt
atzīmi "1")

Apraksts

teicami

Raksturojošie
kritēriji

1. Ārējās vides raksturojums
1.1. ēku un
iekštelpu
raksturojums,
t.sk. vides
pieejamība un
telpu atbilstība
normatīvo aktu
prasībām

SAC "Tērvete" vēsturiski pakalpojumu
nodrošināšanai tika izveidoti trīs
korpusi- divos korpusos ir iekārtotas
klientu un audzēkľu istabiľas, bet
trešajā- ēdināšanas bloks ar plašu
ēdamzāli.
Abi korpusi, kuros ir izvietoti klienti ir
savienoti ar pāreju. Katrā korpusā ir
lifts. Korpusu katrā stāvā ir izvietoti
vidēji 35 klienti. Četrstāvu korpusa
trešajā stāvā ir iekārtots bērnu nams,
kurā uzturas vidēji 24 bērni. Klienti un
bērni ir izvietoti pa vienam, diviem un
trim vienā istabiľā. Izvietojums atkarīgs
no telpu lieluma. Pie katras istabiľas ir
labierīcības un liela lodžija. Dušas
telpas ir izvietotas divas katrā stāvā.
Katrā no dušas telpām ir divas dušas vai
arī duša un vanna. Katrā stāvā ir
iekārtota neliela virtuve, kurā klienti un
audzēkľi var paši gatavot, kā arī plaša
atpūtas telpa radošajām nodarbībām un
stāva pasākumiem. Kopīgajiem
pasākumiem centram ir liela aktu zāle.
Centrā ir iekārtota kapela. Iestādes
telpās ir ērti iekārtota bibliotēkalasītava.
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Ēkas un iekštelpu
plānojums ir
atbilstošs iestādes
pakalpojuma
veikšanai.
Nepieciešami
kosmētiskie remonti
telpu vizuālā izskata
uzlabošanai. Sava
budžeta ietvaros,
katru gadu tos
plānojam un
realizējam. 2015.
gadā veikti
remontdarbi iestādes
četrstāvu korpusa
pirmā stāva gaitenī
un atpūtas telpās.
Tiek daļēji mainīts
otrā stāva grīdas
segums. 2015. gadā
realizējām otro kārtu
iestādes jumta
seguma nomaiľai.
2014.- 2018. gadu
investīciju plānā
esam iekļāvuši
sekojošus darbus:
* SAC „Tērvete”

1.2. apkārtējās
vides un
infrastruktūras
raksturojums,
t.sk.
sabiedriskā
transporta
pieejamība

Centrs atrodas apmēram 20 km no
Dobeles, 5 km attālumā no
Klosterkalna, pašā ceļa malā, meža
ielokā. Centram ir plaša teritorija,
sakopts iekšpagalms, divi lieli ābeļdārzi
. Centram ir savs ziemas dārzs. Darba
dienās līdz centram var nokļūt ar
sabiedrisko transportu:
Dobele- SAC "Tērvete" 9:50 un 12:50;
SAC "Tērvete"- Dobele 10:50 un 13:55.
Līdz Tērvetes centram sabiedriskais
transports kursē katru dienu vidēji ik pa
3 stundām, bet tad centra viesiem
jārēķinās, ka līdz SAC "Tērvete" kājām
būs jāmēro 4 km.
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ēku siltināšana;
* Iekšējās
ūdensapgādes
sistēmas
atjaunošana;
* SAC "Tērvete"
ziemas dārza
atjaunošana;
* Relaksācijas
istabas izveide
klientiem.
Lai ieceres
veiksmīgāk
realizētu,
nepieciešami būtu
Fondu līdzekļi.
2015. gadā esam
atjaunojuši ārējo
apgaismojumu visai
centra teritorijai.
2014.- 2018. gadu
investīciju plānā
esam iekļāvuši SAC
"Tērvete"
labiekārtošanas
darbus- žoga izbūvi
un lapenes izveidi.
Lai ieceres
veiksmīgāk
realizētu,
nepieciešami būtu
Fondu līdzekļi.

Centram ir savs sporta laukums, kurā ir 1
futbola, volejbola laukumi un
basketbola grozs. Sporta laukuma
teritorijā ir ierīkoti rotaļu laukumi bērnu
nodaļas bērniem un audzēkľiem. Arvien
lielāka vērība tiek pievērsta Centra
iemītnieku sociālajai rehabilitācijai. Ar
kvalificētu darbinieku palīdzību tiek
organizētas vingrošanas un dažādas
radošās nodarbības, kuru rezultātā
klienti cenšas atjaunot zaudētās
pašaprūpes spējas, apgūst mājturības
iemaľas, mācās patstāvīgi risināt savas
problēmas, kā arī uzľemties atbildību
par savas rīcības sekām. Sociālās
rehabilitācijas mērķis ir darīt klientu
arvien patstāvīgāku, neatkarīgu no
sociālās palīdzības sniedzējiem.
2. Pakalpojuma saturs un apjoms
1.3. sporta un
brīvā laika
aktivitāšu
nodrošināšana
s iespējas

2.1.
Pakalpojuma
sniedzēja
kapacitāte no
gada sākuma.

Uz 2015. gada 1. janvāri SAC
"Tērvete" veco ļaužu nodaļā bija 144
vecie ļaudis, uz 2015. gada 31.
decembri - 176. Vidējais skaits mēnesī
- 166 seniori. 2015. gadā vidēji mēnesī
uzľemti 13 klienti, izrakstīti- 10.
Uz 2015. gada 1. janvāri SAC
"Tērvete" bērnu nodaļā bija 26
audzēkľi, uz 2015. gada 31. decembri21.
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2014.- 2018. gadu
investīciju plānā
esam iekļāvuši fizisko aktivitāšu
telpas iekārtošanu.

2015. gadā klientu
un audzēkľu skaits ir
optimāls. Klienti un
audzēkľi ir izvietoti
pa vienam, diviem
un trim vienā
istabiľā. Izvietojums
atkarīgs no telpu
lieluma un klientu
un audzēkľu
veselības stāvokļa kā
arī mobilitātes
iespējām. Turpmāk
nekādas izmaiľas
šajā jomā
neplānojam.

2.2.
pakalpojuma
ietvaros
nodrošinātie
pakalpojumi/

Veco ļaužu nodaļā klienti tiek
nodrošināti ar dzīvojamo platību,
ēdināšanu, nepieciešamo inventāru,
palīglīdzekļiem, higiēnas precēm, ar
telpās un āra apstākļiem atbilstošu
apģērbu, apaviem, brīvā laika
pavadīšanas aktivitātēm, kultūras
pasākumiem. Pēc klientu vēlmēm tiek
organizēti garīga rakstura pasākumi,
atbilstoši reliģiskajai, konfesionālajai
piederībai.
Liela vērība ir pievērsta klientu
izglītošanai jautājumos par veselīgu
dzīves veidu, kā arī slimību profilaksi.
Klienti tiek mudināti līdzdarboties
savas veselības saglabāšanā un
uzlabošanā. Saskaľā ar ģimenes ārsta
nosūtījumiem, klienti tiek vesti uz
visām nepieciešamajām pārbaudēm pie
speciālistiem Dobeles, Jelgavas un
Rīgas veselības iestādēs. Visi klienti
tiek nodrošināti ar ārstu izrakstītajiem
medikamentiem.
Centra iemītniekiem katru nedēļu tiek
organizētas muzikālās nodarbības. Ir
izveidots veco ļaužu un darbinieku
ansamblis. Šajā aktivitātē parasti
piedalās 10- 12 seniori. Vecajiem
ļaudīm katru darba dienu ir iespēja
piedalīties vingrošanas nodarbībās,
kuras organizē sociālais rehabilitētājs.
Darba dienās katrā iestādes stāvā tiek
organizētas grupu vingrošanas
nodarbība. Nodarbības garums 1.5 h.
Katrā piedalās 10-15 cilvēki. Katru
nedēļu šajā aktivitātē kopumā piedalās
50-60 seniori. Sociālais rehabilitētājs
aktīvi nodarbojas arī individuāli ar
vecajiem ļaudīm istabiľās. Katru darba
dienu tiek izvingrināti vidēji 5 seniori.
Katru darba dienas rītu seniori tiek
aicināti klausīties priekšlasījumus. Tos
apmeklē 15- 20 seniori. Regulāri tiek
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Iestādes darbinieki
aktīvi turpinās darbu
pie esošo aktivitāšu
pilnveidošanas un
jaunu- saistošu
aktivitāšu
ieviešanas. Lielākais
darbs personālam
jāiegulda, pārliecinot
vecos ļaudis šajās
aktivitātēs
piedalīties.

organizētas radošās nodarbības gan
klientiem, gan audzēkľiem. Esam
ieviesuši jaunu aktivitāti- novusa un
galda spēļu sacensības starp senioriem,
audzēkľiem un darbiniekiem.
Klienti un audzēkľi var doties pastaigā
pa iestādes teritoriju, piedalīties puķu
dobju uzturēšanā, teritorijas un kapu
sakopšanā.
2.3. papildu
līgumā
norādītajām
prasībām
nodrošinātie
pakalpojumi/akt
ivitātes, to
biežums, vidējie
aktivitāšu
apmeklētības
rādītāji

Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi 1
un svētku svinības, kuros ar
koncertiem un teātra izrādēm klientus,
audzēkľus un darbiniekus priecē gan
Latvijā populāri mākslinieki, gan
pašdarbnieku kolektīvi. Kopīgajos
pasākumos savas prasmes rāda arī
Centra darbinieki un iemītnieki. Šajos
pasākumos parasti piedalās visi bērnu
nodaļas audzēkľi un vidēji 70 vecie
ļaudis.Centrā organizē un piedalās
dažādos sadraudzības pasākumos.
Veco ļaužu nodaļas klienti katru gadu
brauc un piedalās ikgadējos pasākumos
"Šaha un dambretes turnīrs", "Zolītes
turnīrs" un sadziedāšanās festivālā
„Balzams Dvēselei”. Pasākumos
parasti piedalās 15-20 seniori. Bērnu
nodaļas audzēkľiem katru ceturksni
kādā no Zemgales bērnu namiem tiek
organizēti pasākumi un konkursi„Zelta talanti”, „Vai esi gudrāks par
piektklasnieku”, sporta svētki u.t.t.,
kuros audzēkľi gūst labus rezultātus.
Aktivitātēs parasti piedalās 15-20
audzēkľi.Veco ļaužu klientiem un
bērnu nodaļas audzēkľiem, ne retāk kā
2 reizes gadā, tiek piedāvātas
ekskursijas. Ekskursijās parasti
piedalās visi bērnu nodaļas audzēkľi
un 15-20 seniori.

3. Personāls
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Turpināsim darbu
pie esošo aktivitāšu
pilnveidošanas un
jaunu pasākumu un
aktivitāšu
ieviešanas.
Nākamajā gadā
esam plānojuši
apstiprināt jaunu
štata vienību- brīvā
laika organizators,
kura pārziľā būs
jaunu aktivitāšu
ieviešana un iestādes
audzēkľu un senioru
iesaistīšanu tajās.

Klientu un audzēkľu sociālās,
medicīniskās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodrošināšanai Centrā
strādā ģimenes ārsts, kvalificētas
medicīnas māsas, sociālie darbinieki,
sociālais pedagogs, psihologs, sociālais
rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji,
saimniecības māsas, aprūpētāji un
frizieris.
4.Pakalpojuma organizēšanas process

1

Esam plānojuši
papildus pieľemt
darbā Brīvā laika
organizatoru

Veco ļaužu nodaļā ir divi sociālie
darbinieki, viens sociālais
rehabilitētājs, divi sociālie aprūpētāji,
viena saimniecības māsa, 33 aprūpētāji
(katru dienu strādā 10 aprūpētāji- 5
diennakts maiľā, 5 dienas maiľā),
viena vecākā medicīnas māsas, piecas
medicīnas māsas (katru dienu strādā
medicīnas māsa- dienas maiľā un
medicīnas māsa diennakts maiľā).
Nodaļā strādā ģimenes ārsts.
Bērnu nodaļā ir viens sociālais
darbinieks, sociālais pedagogs,
psihologs, divas audzinātājas (katru
dienu strādā viena audzinātāja),
saimniecības māsa, 7 aprūpētājas
(katru dienu viena aprūpētāja, pa nakti
divas aprūpētājas). Nodaļā strādā
ģimenes ārsts un ir piesaistīta vecākā
medicīnas māsa no veco ļaužu nodaļas.
Konsultāciju un pārrunu skaits
atbilstošs konkrētās dienas situācijām
un nepieciešamībai. Klientiem un
audzēkľiem ir brīvi pieejami speciālisti
un, ja klients vai audzēknis izsaka
vēlmi sarunai ar kādu no speciālistiem,
tad tās pašas dienas laikā tas tiek arī
nodrošināts.

1

Uzskatam, ka
speciālistu un
darbinieku skaits ir
atbilstošs, lai
nodrošinātu un
izpildītu
likumdošanā
noteiktās
pakalpojuma
kvalitātes prasības.
Palielinot darbinieku
skaitu, sadārdzinātu
pakalpojuma
izmaksas, kas radītu
klientu skaita
samazināšanās risku,
ľemot vērā pensiju
apjomus un
piederīgo
maksātspēju.`

3.1.
pakalpojuma
nodrošināšanā
iesaistītie
darbinieki

4.1. darbinieku,
kuru amata
pienākumos
ietilpst tiešais
darbs ar
klientiem,
noslodze,
piemēram,
klientu skaits uz
vienu
speciālistu
(piemēram, uz
vienu sociālo
darbinieku, uz
vienu sociālo
rehabilitētāju,
uz vienu sociālo
aprūpētāju, uz
vienu
aprūpētāju
u.tml.),
konsultāciju
skaits dienā
u.c.(atbilstoši
pakalpojuma
specifikai)
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4.2. jauno
darbinieku
ievadīšana
darbā

4.3 sadarbība
ar citām
institūcijām

Pieľemot darbā jaunu darbinieku, tiek 1
izstrādāts amata apraksts, kurā
detalizēti minēti visi veicamie darba
pienākumi. Jaunā darbinieka apmācībai
tiek piesaistīts atbilstošs speciālists.
Piemēram, aprūpētājus ievada darbā
sociālās aprūpētājas un sākotnēji
jaunais darbinieks tiek likts vienā
maiľā ar pieredzējušu darbinieku.
Atbilstoši tiek risināts jautājums arī ar
citu amatu jaunajiem darbiniekiem.
Izvērtējot jaunā darbinieka pieredzi un
zināšanas, tiek risināts jautājums par
papildus apmācību, ja tāda
nepieciešama.
Tiek veidota un uzturēta regulāra
1
komunikācija ar pakalpojuma
saľēmēju, viľu piederīgajiem,
sociālajiem dienestiem, bāriľtiesām,
kontrolējošo institūciju speciālistiem,
ziedotājiem, kristīgajām organizācijām,
biedrībām, asociācijām u.t.t. Aktīvi
sadarbojamies ar Latvijas, Norvēģijas
un Zviedrijas sadarbības partneriem kā
arī ar dažādām organizācijām- Dobeles
un Jelgavas Sarkanā krusta
organizāciju, biedrībām „Oranžs”,
„Reactiv”, ,„Taureľa Efekts”, „Mana
istaba”, „Labā vēsts”, „Neviens nav
aizmirsts”, „Rotari klubs”, „Project
143”, Brīvie Horizonti”, „Free Hawks
MC”, Dobeles Zemessargiem, Jelgavas
Zemessargiem u.c., ar kuru atbalstu un
palīdzību esam piedalījušies daudz
interesantos projektos un pasākumos,
kā arī organizējuši klientiem un
audzēkľiem dažādus svētku
pasākumus un radošās darbnīcas.
Uzturam regulārus sakarus ar Jelgavas
4. pamatskolas bērniem un
pedagogiem un Jelgavas Valsts
Ģimnāzijas jauniešiem, kā arī Tērvetes
novada skolu jauniešiem un
48

Esošā pieredze ir
sevi attaisnojusi,
attiecīgi izmaiľas šī
jautājuma risināšanā
neplānojam.

Meklēsim arvien
jaunus sadarbības
partnerus, ar kuru
palīdzību varam
uzlabot pakalpojuma
kvalitāti un iekrāsot
audzēkľu un senioru
ikdienu.

pedagogiem, kuri iepriecina mūsu
klientus un audzēkľus svētku
pasākumos.

5. Pakalpojuma attīstība - no gada sākuma
5.1.
pakalpojuma
kvalitātes
novērtēšana, tai
skaitā:

5.1.1.
darbinieku
apmierinātības
novērtēšana
(metode, kad
veikta, galvenie
secinājumi)

SAC "Tērvete" ir izstrādāta attīstības
1
stratēģija, kur definēta centra vīzija,
misija, vērtības stratēģiskie mērķi un
uzdevumi to sasniegšanai. Stratēģijas
īstenošanā tiek iesaistīti darbinieki un
ieinteresētās puses- klienti, audzēkľi,
piederīgie, sociālie dienesti, bāriľtiesas
un citas iestādes un organizācijas.
Pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas,
darbinieku viedokļa un klientu/
audzēkľu apmierinātības noteikšanas
nolūkā katru gadu tiek veiktas aptaujas,
to rezultāti tiek apkopoti, un centra
Stratēģijā tiek iekļauti papildus mērķi
un uzdevumi to sasniegšanai
Katru gadu oktobra, novembra
mēnešos tiek veiktas darbinieku
aptaujas, kurās noskaidrojam
darbinieku viedokli un vērtējuma par
institūcijas darbību, personālpolitiku,
kolektīvu, tiešo vadītāju un institūcijas
vadītāju. Pēdējā aptauja veikta no 19.
oktobra līdz 23. oktobrim. Aptaujā
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Turpināsim darbu
pie esošo stratēģijas
īstenošanas.

Pēc apkopoto
rezultātu
izanalizēšanas, darba
grupa izstrādāja
priekšlikumus darba
vides uzlabošanai.

piedalījās 61 darbinieks. Aptaujas
rezultāti visos ietvertajos blokos
pozitīva vērtējuma jomā pārsniedza 75
%.

5.1.2. klientu
apmierinātības
novērtēšana par
sniegto
pakalpojumu

Katru gadu oktobra, novembra
mēnešos tiek veiktas klientu un
audzēkľu aptaujas, kurās noskaidrojam
mūsu iemītnieku viedokli un vērtējuma
pakalpojuma kvalitāti un vides
pieejamību. Pēdējā aptauja veikta no
12. oktobra līdz 16. oktobrim. Bērnu
nodaļā veikta aptauja aptaujājot 19
audzēkľus no 26. Septiľi audzēkľi
aptaujā nepiedalījās, jo nav sasnieguši
skolas vecumu vai ir neatļautā
prombūtnē. Anketā ir 5 sadaļas - 1.
istabiľa, istabiľas biedri un sadarbība
ar darbiniekiem, 2. Pasākumu
plānošana, organizēšana, ekskursijas,
3. saimnieciskie jautājumi, 4. sadarbība
ar administrāciju, 5. ēdināšana.
Aptaujas rezultāti liecina, ka
nepieciešams mainīt sociālā darbinieka
darba laiku, psihologa pieejamību,
friziera pieejamību. Ar ekskursijām,
pasākumiem audzēkľi ir apmierināti un
tiek uzklausīti, ja ir ierosinājumi.
Saimnieciskie jautājumi ir skaidri.
Administrācijas darbs ļauj audzēkľiem
justies droši. Ēdināšanā audzēkľi
norāda, ka kvalitāte varētu būt labāka,
bet garšo ēdieni, kurus pasniedz.
Norādīja kādus ēdienus vēlētos, bet
šādus ēdienus nav iespējams iekļaut
ēdienkartē. Veco ļaužu nodaļas klientu
anketu rezultāti pozitīvu atbilžu jomā
bija augsti, kas liecina par senioru
apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti.
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Pēc apkopoto
rezultātu
izanalizēšanas, darba
grupa izstrādāja
priekšlikumus
pakalpojuma
kvalitātes
uzlabošanā.

5.2. citu
institūciju
(valsts,
pašvaldības)
veiktās
pārbaudes

2015. gadā iestāde bija kontroles no
VUGD Zemgales reģiona brigādes
Dobeles daļas, Veselības inspekcijas
un VBTAI. Būtiskas neatbilstības
netika konstatētas.

5.3. ieviestās
izmaiņas un
jauninājumi
pakalpojuma
nodrošināšanā

Ar 2015. gadu iestādē ir dežurants,
1
kurš uzraugs un kontrolē klientu un
iestādes viesu plūsmu. Iestādē ir jauns
darbinieks- sociālais rehabilitētājs, kurš
organizē gan grupu, gan individuālās
vingrošanas nodarbības. Ir ieviestas
medicīnas māsu diennakts dežūras, kas
nodrošina nepārtrauktu medicīnisko
aprūpi. Sadarbībā ar SIA RC "Tērvete"
nodrošinām pacientiem pēc insulta
rehabilitācijas pakalpojumu
likumdošanā noteiktā kārtībā. Ir
ieviestas pavakariľas ( no plkst.19.00
līdz 20.00), kuru laikā visiem klientiem
tiek piedāvāta tēja, maizītes ar medu,
ievārījumu, sviestu un ķiplokiem.
Iestādei ir iegādāts specializētais
transports klientu ar kustību
traucējumiem pārvadāšanai.

Ľemam vērā
pārbaudes aktos
norādīto
informāciju.
Aizrādījumu
gadījumā, nepilnības
nekavējoties tiek
novērstas.
Plānots pieľemt
darbinieku- Brīvā
laika organizators,
kura pārziľā būs
ieviest jaunas
aktivitātes, kurās,
iesaistot klientus un
audzēkľus, tiks
uzlabota viľu dzīves
kvalitāte. Plānots
izveidot klientu
relaksācijas un
sporta aktivitāšu
telpas, kurās
atbilstoši vēlmēm un
iespējām, klienti
varēs relaksēties un
nodarboties ar
fiziskajām
aktivitātēm. Plānots
turpināt darbu ar
klientu izglītošanu
veselības, higiēnas
un dažādu prasmju
apgūšanā. Ir izteikta
vēlme apgūt
pamatiemaľas darbā
ar datoru. Šo
apmācību plānojam
organizēt šī gada
nogalē.

1

Vērtējuma
punkti kopā

8
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5

0

0

2. pielikums
Kopsavilkums par SAC „Tērvete” darbinieku anketām
2015. gads
Aptaujas anketas aizpildīja un iesniedza 61 SAC „Tērvete” darbinieks

N. p. k.

Kritērijs

Jā

Daļēji

Nē

51

8

48
57
51
41
52

12
4
10
18
9

44

15

2

344
81%

76
18%

4
1%

56

4

45

11

3

40

20

1

48

13

48

11

2

27

24

10

49

6

4

51

5

2

Darbinieka vērtējums par institūcijas darbu
1
2

Iestādes darbs ir vērtējams pozitīvi
Mērķi veicamajos darbos ir reālistiski un sasniedzami

3
4
5
6
7

Darbam šajā iestādē ir jēga
Darbinieki pret klientiem izturas ar cieľu
Mani apmierina darba apstākļi
Mani apmierina darba grafiks
Man ir pietiekami resursi un informācija kvalitatīvai darba
pienākumu veikšanai

Kopā
%

2

Personālpolitika
1
2
3
4
5
6

7
8

Darbiniekiem ir skaidri viľu pienākumi, atbildība un
tiesības.
Ir skaidri definēts, par ko katrs darbinieks vai darbinieku
komanda var patstāvīgi pieľemt lēmumus.
Darba vide ir atbilstoša darbinieku vajadzībām un darbam
ar klientiem (pieejama, droša).
Ir skaidra informācijas apmaiľa kā darbiniekus informē
par dažādiem jautājumiem un kas to dara.
Darbinieki tiek stimulēti piedalīties un uzľemties iniciatīvu
ikdienas uzdevumu un pienākumu izpildē.
Darba vide un darba organizācija nerada stresu ( ja rada,
tad minēt iemeslu, kas- darba apjoms, klienti, tiešais
vadītājs, iestādes vadība, kolēģi, darba izpildes termiľi,
neskaidri darba uzdevumi, prasības, cits iemesls)?
Institūcijā ir skaidra personāla motivācijas sistēma, tā
attiecas uz visiem darbiniekiem.
Darbiniekiem tiek nodrošinātas dažādas sociālās garantijas

52

9

10
11

Institūcijā notiek darbinieku resursu izvērtēšana
(noslogotība, profesionalitāte u.c.) kā rezultātā,
nepieciešamības gadījumā, tiek veiktas izmaiľas
Institūcijā ir pietiekams skaits darbinieku
Darbinieku profesionālās kompetences regulāri tiek
novērtētas un piedāvāti apmācību kursi, lai tās uzlabotu.

Kopā
%

47
40

13
18

1

38

12

8

489
74%

137
21%

31
5%

57
53
42
54

3
8
17
7

1

52
51
37

9
10
20

44

17

390
80%

91
19%

4
1%

44

13

2

50
48
45
39
47

5
9
7
10
12

4
2
7
9
1

53
45
46
44

7
13
8
11

2
5
4

461
78%

95
16%

36
6%

55
49

5
8

1

Vērtējums par darba kolektīvu
1
2
3
4
5

Mani apmierina kolektīvs
Es pozitīvi vērtēju kolēģu darbu
Iestādes darbiniekiem ir laba sadarbība
Es kolēģiem profesionālajā jomā izpalīdzu
Es saľemu profesionālu atbalstu no saviem kolēģiem

6
7
8

Varu sastrādāties ar visiem kolēģiem
Kolēģiem var uzticēties
Kolēģi ir profesionāli un motivēti strādāt un sasniegt
uzlabojumus iestādes attīstībā

Kopā
%

3

Darbinieka vērtējums par tiešo vadītāju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Darbs nodaļā tiek plānots un labi koordinēts
Regulāri tiek organizētas sapulces. Sapulces ir
mērķtiecīgas
Vadītājs iesaistās konfliktu risināšanā
Konstruktīvi reaģē uz stresa situācijām
Visi darbinieki tiek vērtēti līdzvērtīgi
Tiešais vadītājs pārzina situāciju nodaļā
Dažādu jautājumu, situāciju un problēmu gadījumā varu
vērties pie tiešā vadītāja un saľemt padomu vai palīdzību.
Mans viedoklis tiek uzklausīts un ľemts vērā
Konstruktīvi tiek uzklausīta kritika
Taisnīgs pret visiem darbiniekiem

Kopā
%
Darbinieku vērtējums par institūcijas vadītāju
1
2

Darbs institūcijā tiek koordinēts un plānots
(personālvadība, finanšu vadība)
Vadītājs pārzina situāciju institūcijā
53

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tiek veicinātas konstruktīvas pārmaiľas
Institūcijas vadītājs ir viegli pieejams
Regulāri tiek organizētas sapulces. Sapulces ir
mērķtiecīgas
Tiek uzklausīti ieteikumi un kritika
Vadītājs iesaistās konfliktu risināšanā
Konstruktīvi reaģē uz stresa situācijām
Visi darbinieki tiek vērtēti līdzvērtīgi
Tiek sekmēta darbinieku tālākizglītība
Darbinieki tiek motivēti darbam
Vadītājs veicina pozitīvu klimatu institūcijā

Kopā
%

54

53
56

6
5

55
55
54
52
47
40
49
49

3
4
6
5
5
11
10
7

2
1
1
2
6
7
1
3

614
86%

75
11%

24
3%

3. pielikums

Kopsavilkums par SAC „Tērvete” veco ļaužu nodaļas klientu anketām
2015. gads
Aptaujas anketas aizpildīja un iesniedza 90 SAC „Tērvete” seniori

1. Esmu apmierināts ar savu dzīves vietu (sociālās aprūpes centrā).
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

74
13
3 (jo vēlās dzīvot mājās)

2. Es jūtos droši atrodoties sociālās aprūpes centrā .
Droši
Daļēji droši
Nedroši

86
3
1 (neorientējās apkārtnē, nepazīst vidi)

3. Esmu apmierināts ar iespējām pārvietoties gan telpās, gan ārpus tām.
Apmierināts
Daļēji apmierināts

73
17 (saslimšanas dēļ nav iespējams pārvietoties; vēlētos
biežāk iziet laukā)

Neapmierināts
4. Esmu apmierināts ar ērtībām guļot.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

82
7
1 (nav ērta gulta)

5. Esmu apmierināts ar ēdiena kvalitāti un daudzumu.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

69
19 (negaršo putras, vēlētos lielāku daudzveidību
ēdienkartē)
2 (ēdiens nav kā mājās gatavots)

6. Esmu apmierināts ar iespējām nomazgāties dušā/vannā.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

81
7
2 (dušas telpai būtu jābūt apsildāmām grīdām)
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7. Esmu apmierināts ar medicīnisko aprūpi.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

83
6
1 (medicīnas personāls ne vienmēr informē par
medikamentiem, kuri tiek iedoti klientam)

8. Esmu apmierināts ar medicīniskā personāla attieksmi un atsaucību.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

85
5 (ne vienmēr ir laiks, lai veltītu klienta uzklausīšanai)

9. Esmu apmierināts ar iespējām izrunāt savas problēmas ar kādu no iestādes
darbiniekiem un konfidencialitātes ievērošanu?
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

83
7

10. Esmu apmierināts ar iestādes darbinieku atsaucību, sapratni un atbalstu.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

85
5 (ir dažas aprūpētājas, kuras ne vienmēr ir laipnas)

11. Esmu apmierināts ar to, kā es pavadu dienu.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

67
21
2 (saslimšanas dēļ, nevar piedalīties piedāvātajās
aktivitātēs, attiecīgi ir garlaicīgi)

12. Esmu apmierināts ar iespējām tikties ar tuviniekiem.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

72
15 (neviens nebrauc apciemot)
3 (nav tuvinieki)

13. Esmu apmierināts ar iespējām sarunāties, kontaktēties ar citiem cilvēkiem sociālās
aprūpes iestādē.
Apmierināts
Daļēji apmierināts

74
16 (nevēlas paši kontaktēties, nevar kontaktēties
redzes, dzirdes un citu saslimšanu dēļ)

Neapmierināts
56

14. Esmu priecīgs, satiekot cilvēkus, kuri strādā sociālās aprūpes iestādē.
Vienmēr
Dažreiz
Nekad

87
3

15. Esmu apmierināts ar iespējām izvēlēties piedalīties nodarbībās un aktivitātēs iestādē.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

66
22
2 (nevēlas vai veselības dēļ nepiedalās piedāvātajās
aktivitātēs)

16. Esmu apmierināts ar iespējām izvēlēties apģērbu un apavus.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

84
5 (nevēlas izmantot centrā piedāvāto apģērbu)
1 (ne vienmēr ir atbilstoša izmēra apģērbs)

17. Esmu apmierināts ar iespējām pieľemt sev svarīgus lēmumus.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

68
20
2 (uzskata, ka centrā klientam vairs nav jāpieľem
svarīgi lēmumi; uzskata, ka visu izlemj radinieki)

18. Esmu apmierināts ar saľemto informāciju par man sniegtajiem pakalpojumiem un to
attīstību.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

81
8
1

19. Esmu apmierināts ar iespējām piedalīties sabiedriskos pasākumos ārpus sociālās
aprūpes iestādes.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

58
28
4 (veselības dēļ nevar piedalīties)

20. Esmu apmierināts ar iespējām meklēt un saľemt informāciju internetā, laikrakstos,
žurnālos, TV, lasītavā.
Apmierināts

66
57

Daļēji apmierināts
Neapmierināts

23
1 (vēlētos vairāk žurnālus, ne vienmēr rāda TV
vēlamās programmas)

21. Esmu apmierināts ar iespējām pabūt vienam, ja to vēlaties.
Apmierināts
Daļēji apmierināts
Neapmierināts

80
6
4 (blakus ir gulošs klients; vēlās dzīvot viens istabiľā)

22. Esmu pārliecināts, ka mani naudas līdzekļi atrodas drošībā.
Drošībā
Daļējā drošībā
Nav drošībā

86
2
2 (nav aizslēgta istabiľa un skapīši)
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4. pielikums
Kopsavilkums par SAC „Tērvete” bērnu nodaļas audzēkņu anketām
2015. gads
Aptaujas anketas aizpildīja un iesniedza 19 SAC „Tērvete” audzēkľi. Anketēšanas mērķis bija
noskaidrot viedokli par sadzīves apstākļiem, lai varētu tos uzlabot un papildināt ar jauniem
pakalpojumiem, ja tādi būtu nepieciešami.
Istabiņa, istabas biedri, darbinieki (atbilstoši pretī savam atbilžu variantam ievelc krustiņu
atzīmējot ļoti patīk, ir labi vai neapmierina):
Ļoti patīk

Ir labi

Neapmierina

Istaba, kurā es dzīvoju

7

9

3

Istabiľas biedri, ar ko es dzīvoju

5

9

5

Iespējas kaut ko mainīt istabiľā vai mainīt istabiľas

12

6

1

Audzinātāju darbs mācību un audzināšanas procesā

8

9

2

Aprūpētāju darbs pašaprūpes iemaľu apguvē

12

5

2

Sociālā pedagoga darbs izvēloties skolu un mācību procesā

8

9

2

Sociālā darbinieka darbs sadzīves konfliktu risināšanā un
interešu pārstāvēšanā ārpus iestādes

6

11

2

Psiholoģes darbs adaptācijas procesā iestādē un
problēmsituācijās

2

9

8

Saimniecības māsas darbs sagatavošanas procesos dažādiem
pasākumiem un skolai

10

9

2. Pasākumu plānošana, pasākumu organizēšana, ekskursijas (ievelc krustiľu pie savas atbildes)
Jautājums

Jā

Vai nodaļā regulāri tiek organizēti kādi pasākumi?

16

3

Vai ir pieejama informācija par plānotajiem pasākumiem?

17

2

Vai uzklausa idejas un ierosinājumus brīvā laika pavadīšanai?

15

Vai tiek organizētas audzēkľu sapulces?

18

Vai ir iespēja piedalīties pasākumu organizēšanā?

14

Vai apmierina iepriekšējās ekskursijas?

18

Vai apmierina tas, ka izvēli izdara balsojot un izvēlās
vairākums?

14

Vai uzklausa ierosinājumus, kur doties ekskursijā?

17

Vai ir pasākumi, kurus tu vēlētos biežāk?

12
59

Nē

1

Nezinu

3
1

2

3
1

1

4
2

4

3

Vai patīk kārtība kādā tiek svinētas dzimšanas dienas un vārda
dienas?

17

1

1

Jautājums

Jā

Daļēji

Nē

Vai tevi apmierina friziera pakalpojumi?

13

5

1

Vai Tevi apmierina friziera pieejamība (darba laiks)?

6

6

7

2

1

Saimnieciskie jautājumi, apģērbs, kopšana, sagāde

Vai Tev ir saprotama kārtība, kādā iegādājās Tev nepieciešamās 16
lietas skolai, ikdienai, sportam, pasākumiem, ko pats piesaki
(kam jautāt, kurš pirks, cik laicīgi jājautā)?
Vai Tev ir skaidrs, kuram jājautā, ja nepieciešams cits vai jauns
apģērbs, apavi?

18

Vai Tev ir skaidrs kādos gadījumos bez maksas iespējams
izmantot SAC “Tērvete” transportu?

13

2

4

Vai saľem atbalstu (pamācību, paskaidrojumu, demonstrāciju)
17
no darbiniekiem, ja nepieciešama palīdzība istabiľas vai apģērba
kopšanā, labošanā?

1

1

Vai Tev ir skaidrs, kā pašam ir iespēja gatavot sev ēst (kur ľemt 15
produktus, receptes, kam jautāt)?

2

2

Vai Tu zini, kam jautāt saimniecības piederumus(slotas, ziepes,
šampūnus, zobu pastas un citus piederumus)?

1

19

Sadarbība ar administrāciju
Jautājums

Jā

Daļēji

Nezinu

Vai manus ierosinājumus uzklausa (direktore, sociālais
darbinieks)?

16

2

1

Vai manu viedokli ľem vērā sapulcēs, lēmumu pieľemšanā?

12

5

2

Vai man izskaidro neskaidros jautājumus par tiesu, bāriľtiesu,
policijas vai citu iestāžu lēmumiem, iesniegumiem vai
prasībām?

14

2

3

Vai sarunās ar direktori, sociālo darbinieku, sociālo pedagogu
saľem atbildes uz saviem jautājumiem?

15

3

1

Vai Tu jūties droši, kad zini, ka tavas intereses pārstāv un aizstāv 13
sociālais pedagogs, sociālais darbinieks un direktore?

4

2

Ēdināšana
Jautājums

Jā

Nē

Reizēm

Vai Tevi apmierina ēdienreižu laiki?

16

1

2

Vai Tevi apmierina apkalpošana ēdnīcā (vai darbinieki ir

14

60

5

laipni)?
Vai piedāvātie ēdieni mainās regulāri?

3

5

Vai ir iespēja saľemt papildporciju, ja jūties nepaēdis?

18

1

Vai ir iespēja darbiniekiem ieteikt kādus ēdienus, lai iekļauj
ēdienkartē?

8

7

4

Vai Tevi apmierina ēdienu kvalitāte?

7

2

10

Vai Tev garšo ēdieni, kurus gatavo ēdnīcā?

3

2

14

Vai Tu uzskati, ka negaršīgi ēdieni ir tikai tāpēc, ka tam
pievienota, kāda sastāvdaļa, kura Tev negaršo (piemēram,
paprika, sīpoli, zivis un tml.)?

11

6

2

Vai Tu saproti, ka ēst putras, zupas un pākšaugus (zirľu, pupas)
ir veselīgi?

15

2

2

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika

61

11

