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Par Tiesībsarga rekomendāciju cilvēktiesību īstenošanai Sociālās aprūpes centrā 

“Pļaviņas” 

 

Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” ir īstenojis Tiesībsarga rekomendācijas 

cilvēktiesību īstenošanai: 

 

Attiecībā uz vispārējiem dzīves apstākļiem: 

1. Pārstrādāts Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” nolikums. 

2. Rasta iespēja nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā prasība attiecībā uz 

minimālo dzīvojamās telpas platību – samazināts klientu skaits institūcijā no 67 

uz 63. 

3. Izvērtēts institūcijā esošais darbinieku skaits un kompetenču sadalījums 

ilgtermiņā – no 2018.gada 8.oktobra uzsāk darbu sociālais rehabilitētājs un 

nākamā gada amata vietu sarakstā tiks iekļauts vēl viens dienas aprūpētājs 

 

Attiecībā uz privātās dzīves neaizskaramību: 

1. Pārstrādāti un pilnveidoti iekšējie noteikumi. 

2. Tiek turpināts klientu istabu un koplietošanas telpu kosmētiskais remonts. 

3. Tiek turpināts sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu istabu individualizēšanai 

un iekārtošanai mājīgai videi. 

4. Tiek nodrošināts normatīvajos aktos noteiktās prasības klientu nodrošināšanai 

ar dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu 

apģērbu un apaviem individuālai lietošanai, regulāri izsniedzot klientiem 

apavus, tīru apģērbu, pēc nepieciešamības jaunu apģērbu un apavus. 

5. Veļas mazgātuvē remonts tiks veikts saskaņā ar ES projektu 2019.gadā. 

 

Attiecībā uz aprūpi un sociālo rehabilitāciju: 

1. Tiek veikti remontdarbi nodarbību / atpūtas telpā 1.stāvā, kā arī atbrīvotas vēl 

papildus piecas izremontētas telpas pirmajā stāvā ( pārtraukts līgums par telpu 

nomu policijai ) lai nodrošinātu atsevišķas telpas darbiniekiem nodarbībām ar 



klientiem, kā arī klientu vajadzībām priekš tikšanās ar piederīgajiem un 

apmeklētājiem. 

2. Nodarbības ar klientiem notiek saskaņā ar sastādītajiem plāniem atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

3. Tiek nodrošināti nepieciešamie apstākļi klientu saturīgai laika pavadīšanai. 

4. Tiek nodrošinātas regulāras pastaigas svaigā gaisā iesaistot klientus plānotajās 

aktivitātēs. 

5. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek nodrošināta korekta individuālās 

sociālās aprūpes/rehabilitācijas plānu dokumentēšana, atbilstoši klientu 

individuālajā funkcionālo spēju novērtējumā identificētajām problēmā. 

 

 

Pielikumā pievienoti attiecīgie dokumenti un fotogrāfijas. 
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