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Par cilvēktiesību nodrošināšanu   

Sociālās aprūpes centrā - pansionātā “Pērle” 

 

 Limbažu novada pašvaldībā saņemta tiesībsarga vēstule, reģistrēta pašvaldības lietvedības 

sistēmā 12.11.2021. ar Nr. 4.12.1/21-2/3278, kurā tiek lūgts informēt par tiesībsarga 

rekomendāciju izpildi un plānotajām aktivitātēm to izpildei Sociālās aprūpes centrā - pansionātā 

“Pērle”. 

 Pansionāts “Pērle” ilgstošās uzturēšanās pakalpojumus sniedz divās vietās (adresēs), 

Sporta iela 4, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads un filiālē U. Sproģa iela 9, Umurga, 

Limbažu novads. Jāatzīmē, ka neviena no ēkām nav sākotnēji būvēta kā sociālās aprūpes centri, 

tās laika gaitā tika pielāgotas šīm vajadzībām, līdz ar to atklājas arvien jaunas vajadzības telpu 

lietošanā. 

 Virkne no rekomendācijām tika ieviestas nekavējoši: 

1. Pelējums vannas telpās iespēju robežās likvidēts. Telpas nodrošinātas ar aizkariem, 

aizslietni un ierīkotas slēdzamas durvis. 

2. Vairākās klientu istabās 2022.gadā plānots veikt kosmētisko remontu. 

3. Pansionātā darbojas automātiskā ventilācijas sistēma, kā arī telpas tiek dabīgi vēdinātas. 

4. Izolācijas telpām ir atsevišķa ieeja no pagalma puses. Nepieciešamības gadījumā pie 

Covid-19 saslimšanas, iespējams nodrošināt klientiem TV skatīšanos, radio klausīšanos. 

Darbinieki, kuri strādās ar Covid-19 inficētiem klientiem nodrošinās nodarbības, 

vingrošanu un āra pastaigas, izvērtējot katra klienta stāvokli. Saziņa ar tuviniekiem tiktu 

nodrošināta izmantojot telefonu vai planšetdatoru. 

5. Klientu personīgās higiēnas pasākumus nodrošina katru dienu. Klienti, kuri var veikt 

pašaprūpi – personīgo higiēnu veic paši, tie kuri nevar veikt pašaprūpi – veic aprūpētājs. 

6. Rehabilitācijas plāni tika pievienoti klientu lietām. Ir izstrādāti individuālie sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas plāni, kurā ietver risināmās problēmas plānu, sociālās 

rehabilitācijas vai sociālās aprūpes ilgtermiņa mērķus, sociālās rehabilitācijas vai sociālās 

aprūpes uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo 

personu. Mērķi tiek formulēti precīzāk, atbilstoši katram klientam. Aprūpes plāna 

sastādīšana tiek veikta katram klientam pēc vajadzībām un pašaprūpes spējām. 

Limbažu novada pašvaldība informē, ka pašreiz projektēšanas stadijā ir energoefektivitātes 

palielināšanas jautājumu risināšana abās ēkās. Paredzot ēku siltināšanu, logu nomaiņu, apkures 

sistēmas pārbūvi un nodrošinot pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 



Pēc 2022.gada budžeta apstiprināšanas plānots veikt arī projektēšanu iekštelpām. Paredzot 

remontus sanitārajās telpās, koplietošanas telpās, koridoros un istabās.  
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