LATVIJAS REPUBLIKA

P r e i ļ u n o v a d a L a b kl ā j ī b a s p ā r v a l d e
Pansionāts „Preiļi”
Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV-5301, tālr. 65381226, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģ.nr. 657 no 11.11.2010.

Preiļos

Darba un kultūras pasākumu plāns 2019.gadam
/precizēts uz 30.04.2019./
Nr.
p.k.
1.
2.

3.

4.

Aktivitāte
Jaunais 2019.gads
Pansionāta “Preiļi”
2019.gada budžeta
projekts
Pansionāta klientu
lūgšanas Zvaigznes
dienai, Ziemassvētkiem
Pareizticīgo un
vecticībnieku
Ziemassvētki

5.

Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās 2019.gada
janvārī

6.

Jaunā gada labdarības
koncerti

7.

Jaunā 2019.gada
labdarības koncerti

8.

Apmācības
darbiniekiem

9.
10.

Sveču diena un Agates
diena
Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās 2019.gada
februārī

11.

Veselības inspekcijas
plānotā pārbaude

Rādītājs

Aktivitātes
laiks
Jaunā 2019.gada apsveikums pansionāta
Janvāris
“Preiļi” iemītniekiem
2019.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta 06.01.2019.
“Preiļi” 2019.gada budžeta projekta izskatīšana
Preiļu novada domā
Zvaigznes diena – katoļticīgo lūgšanās
Pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētku
06.01.2019.
lūgšanās
Pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētku
pasākums kopā ar draudzes pārstāvjiem.
07.01.2019.
Klientu apsveikšana Ziemassvētkos- dāvanu
pasniegšana klientiem no mācītāja un draudzes
biedriem
Senioru sumināšana dzimšanas dienās:
Stanislava Plociņa – 71 gads;
06.janvāris
Staņislava Mičule – 80 gadi;
14.janvāris
Valentīna Gurska – 73 gadi;
16.janvāris
Tatjana Indrina – 74 gadi
22.janvāris
Brīvprātīgo rūķu komanda labdarības akcijā
13.01.2019.
“Laimīga sirds” pansionātā Preiļi ar
dalībniekiem Lauru Pliču un Mariju Mizulu
Preiļu 2.vidusskolas audzēkņu un pedagogu
labdarības koncerts Jaunajā 2019. gadā:
14.01.2019.
skolēnu vokālais ansamblis, 8., 9-12.klašu
Plkst.14.00
skolēnu teātra izrādes un skolotāju trio koncerts
Uztura speciālistes Anitas Siliņas (ex
17.01.2019.
Kažemākas) lekcija ESF fonda “Pasākumi
plkst.15.00
Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros
Katoļticīgo sveču svētīšana un Agates maizes
02.02.2019svētība
05.02.2019.
Senioru sumināšana dzimšanas dienās:
Tekla Vaidere – 89 gadi;
01.februāris
Tekla Sola – 85 gadi;
04.februāris
Viktors Pūdžs – 82 gadi
15.februāris
Kazimirs Guzs – 81 gads
18.februāris
Antoņina Gribuška – 74 gadi
27.februāris
Veselības inspekcijas pārbaude PN LP
pansionātā „Preiļi”

06.02.2019.

Izpilde

12.

Dievkalpojums

Preiļu Romas katoļu draudzes mācītāju Mise
Grēksūdze _Dievkalpojums /slimnieku diena/

12.02. 2019.

13.

Gada atskaites
sagatavošana

Līdz
20.02.2019.

14.

Frizieru diena
pansionātā

15.

Aktivitātes sociālās
rehabilitācijas ietvaros

16.

Gada pārskats

Iesniegšana LM Soc.iekļaušanās un sociālā
darba politikas departamentā – Valsts
statistikas Pārskats par ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu pansionātā ”Preiļi”2018.gadā
Pansionāta klientu frizēšana – frizē Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienības “Preiļi” audzēkņi un pedagogi
Aktivitātes klientiem: Priekšā lasīšanas akcijapaaudžu solidaritātes, bērnu lasīt prasmes
veicināšanai un senioru brīvā laika kavēšanai
2018. Gada pārskata sagatavošana un
iesniegšana Preiļu novada domē

17.

Atpūtas pēcpusdiena
pansionāta klientiem

Pansionāta klientu sveikšana – „Padomju
armijas”- Vīriešu dienā : dāvaniņas
Svētku pārsteigums – pansionāta apsveikums
vīriešiem; darbinieču koncerts
Praktisks profesionālās kompetences pilnveides
seminārs- Sociālā darba klienta personas datu
aizsardzība
Pansionāta senioru sumināšana dzimšanas
dienu jubilejās:
Genovefu Fiļimonovu-Sondori – 89 gadi
Tereziju Utināni – 84 gadi
Broņislavu Gurgāni – 91 gads
Jāzepu Kažemāku – 59 gadi
Helēnu Puduli – 95 gadi
Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaude
pansionātā “Preiļi”
Pansionāta iemītnieču sveikšana Starptautiskā
Sieviešu dienas pasākumā 8.martā
( ziedi, svētku kūkas) –
Muzikāls labdarības pasākums
Labdarības apvienību pārstāvji no Norvēģijas ,
ciemiņu uzņemšana pansionātā “Preiļi’
sadarbības ietvaros
Iestādes vadītājas piedalīšanās LPS sociālās
aprūpes institūciju apvienības kopsapulcē SAC
“Mežciems”
Vispasaules sociālā darba diena – svinīgs
pasākums pansionātā “Preiļi”-darbinieku
sumināšana svētkos
Iestādes vadītājas piedalīšanās sociālā darba
speciālistu konferencē “Resursi sociālajā
darbā” Rīgā
* Pansionāta noformēšana Pūpolsvētdienai un
2019.gada Lieldienām (pansionāta uzkopšana,
telpu ģenerāltīrīšana)
Senioru sumināšana dzimšanas dienās:
Stepans Semjonovs – 76 gadi
Valērija Desjatņikova – 77 gadi
Veronika Brice – 91 gads
Aloizs Gavars – 64 gadi

23.02.
2019.

18.
19.

20.
21.

Darbinieku
kvalifikācijas
paaugst.apmācības
Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās 2019.gada martā

Pārtikas un veterinārā
dienesta pārbaude
Svētku pasākums
Starptautiskā Sieviešu
dienā

22.

Sadarbības partneru
uzņemšana pansionātā

23.

Darbinieku
prof.kompetences
pilnveidošana
Svētku Pasākums
sociālā darba veicējiem

24.

25.

26.

27.

Darbinieku
prof.kompetences
pilnveidošana
Sagatavošanās
Pūpolsvētdienai un
Lieldienām
Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās 2019.gada aprīlī

Febr-Marts
2019
2019.g.
februāris
2019.g.
Februāris

01.03.
2019.

01.marts
02.marts
11.marts
16.marts
22.marts
04.03.2019.

08.03.2019.
plkst.14.00
2019. gada
11.marts
14.03.2019.

2019.gada
18. marts
22.03.2019.

08.04.2019.
- 12.04.2019.
03.aprīlis
06.aprīlis
06.aprīlis
09.aprīlis

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Pūpolsvētdienas
Dievkalpojums
Lielās talkas aktivitātes

Preiļu Romas katoļu draudzes mācītāju
mise_Grēksūdze_Dievkalpojums
Pansionāta darbinieku piedalīšanās Lielās
talkas aktivitātēs - telpu ģenerāltīrīšana, āra
apkārtējās teritorijas uzkopšana.
Pansionāta klientu (mirušo) kapiņu sakopšana
pavasarī.
- Vārkavas novada senioru biedrības,
t.sk. deju kopas svētku koncerts ar
dāvinājumiem pansionāta iemītniekiem;
- Preiļu 1.pamsskolas 2C un 2 B klašu
audzēkņu ciemošanās pansionātā ar
apsveikumiem un Lieldienu olām
senioriem
Preiļu Romas katoļu draudzes priesteru un
draudzes locekļu _Dievkalpojums - Svētku
Mise, pansionāta iemītnieku sveikšana

15.04.2019.

Labdarības pasākumi
pansionātā “Pavasaris
mūsu sirdīs”

* Lieldienu svētku pasākums pansionātā
Svētku koncerts, dziesmas – MAZĀS
LĀSĪTES

23.04.2019.
plkst.14.00

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
apmācības

Praktisks profesionālās kompetences pilnveides
seminārs pansionāta darbiniekiem“Pacientu ar
kustību traucējumiem un demenci aprūpe
(higiēna) medmāsas praksē stacionārā un
aprūpes iestādē”I.Sīka internās aprūpes māsa
Pareizticīgo un vecticībnieku draudzes
pārstāvju Lieldienu apsveikums LieldienāsSvētku mise pansionāta iemītniekiem
Pansionāta ciemiņi ar apsveikumiem, mīklām,
anekdotēm, dejām, krāsotām olām - Biedrība
“Mūsmājas” un senioru deju kopa “Brūklenājs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanai veltīta pēcpusdiena pansionāta
iemītniekiem
Rušonas pamatskolas audzēkņu un pedagogu
veltījums pansionāta iemītniekiem “Dāvāsim
prieku sievietei”
Pansionāta senioru sumināšana dzimšanas
dienās maijā:
Nikolajs Ivanovs - 88
Broņislava Leimane – 96 gadi
Elizabeta Pīzele – 81 gads
Praktisks profesionālās kompetences
pilnveides seminārs pansionāta darbiniekiem

Labdarības pasākumi
pansionātā “Pavasaris
mūsu sirdīs”

Lieldienu
dievkalpojums

Lieldienu svētki
pareizticīgajiem un
vecticībniekiem
Labdarības pasākumi
pansionātā “Pavasaris
mūsu sirdīs”
Latvijas Republikas
Neatkarības
deklarācijas diena
Labdarības pasākumi
pansionātā
Pansionāta klientu
sveikšana maija mēneša
dzimšanas dienās

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
apmācības
Frizieru diena
pansionātā
Aktivitātes sociālās
rehabilitācijas ietvaros
Aktivitātes sociālās
rehabilitācijas ietvaros

Pansionāta klientu frizēšana – frizē Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienības “Preiļi” audzēkņi un pedagogi
Pansionāta klientu un darbinieku kopīgs
pasākums – teātra izrādes apmeklējums Preiļu
novada Kultūras centrā
Kopīgs pārgājiens pansionāta iemītniekiem pa
Preiļu pilsētu un parku

2019.g.15.-18.aprīlis

17.04.2019.
plkst.14.00

18.04.2019.
plkst.14.30

21.04.2019.

24.04.2019.
plkst.1400

29.04.2019.
plkst.13.00
30.04.2019.

03.05.2019.
plkst.13.30
13.05.2019.
plkst.14.00

09.maijs
23.maijs
29.maijs
2019.g.
maijs-jūnijs
2019.
maijsjūnijs
Aprīlis-maijs
2019.
30.05.2019.

43.

Vasaras svētki

44.

Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās jūnija mēnesī

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

Kristus Vissvētās
Miesas un asins
Svētkos
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienai
veltīts pasākums
Līgo svētku pasākums
Radošā darbnīca
pansionātā
Pansionāta klientu
sveikšana jūlija mēneša
dzimšanas dienās
Pansionāta klientu
ekskursija
Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās

53.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
apmācības
Aktivitātes sociālās
rehabilitācijas ietvaros

54.

Pansionāta klientu
frizēšana

52.

55.

Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās

56.

Sadarbības partneru
uzņemšana pansionātā

57.

Starptautiskā Veco
ļaužu diena

Preiļu Romas katoļu draudzes
priesteru_Dievkalpojums - Svētku Mise
Pansionāta senioru sumināšana dzimšanas
dienu jubilejās:
Marija Utināne – 93 gadi;
Aļģimants Vežausks – 68 gadi;
Feodosija Mihailova – 68 gadi;
Janna Erele – 86 gadi;
Aleksandrs Puduls-85 gadi
Jānis Brics – 89 gadi
Aleksandrina Limane – 88 gadi
Svētku procesija pa Preiļu pilsētu. Apstāšanās
pie pansionāta “Preiļi’, svētība pansionāta
klientiem un klātesošajiem.
Pansionāta senioru piedalīšanās Preiļu kultūras
centra rīkotajā pasākumā

Jāņu ielīgošana - Pansionāta klientu Jāņu
sumināšana vārda svētkos – Jāņu dienā!
Aktivitātes klientiem- darbošanās radošajā
darbnīcā sociālās rehabilitācijas ietvaros
Jūlija mēnesī dzinušo pansionāta klientu
sumināšana dzimšanas dienās:
Ārija Anna Ozoliņa – 89 gadi
Anna Rivča – 83 gadi;
Pansionāta 9 gadu darbības jubilejā – klientiem
veltīta vienas dienas ekskursija
Pansionāta seniora sumināšana dzimšanas
dienu jubilejās augustā:
Leontīna Manuilova – 73 gadi;
Jevdokija Grigorjeva – 77 gadi;
Staņislavs Kovaļevskis – 80 gadi
Praktisks profesionālās kompetences pilnveides
seminārs pansionāta darbiniekiem
Aktivitātes klientiem: Priekšā lasīšanas akcijapaaudžu solidaritātes, bērnu lasīt prasmes
veicināšanai un senioru brīvā laika kavēšanai
Pansionāta klientu frizēšana – frizē Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienības “Preiļi” audzēkņi un pedagogi
Pansionāta seniora sumināšana dzimšanas
dienu jubilejās septembrī:
Veronika Skutele-92 gadi
Jānis Lauskis – 78 gadi
Labdarības apvienību pārstāvji no Norvēģijas ,
Zviedrijas – ciemiņu uzņemšana pansionātā
“Preiļi’ sadarbības ietvaros
Starptautiskās Veco ļaužu dienas pasākums
pansionātā ar Svētku kūkām – Labdarības
svētku pasākums. Piedalās Preiļu novada
domes deputāti un mākslinieki

09.06.2019.

07.jūnijs
08.jūnijs
10.jūnijs
12.jūnijs
15.jūnijs
17.jūnijs
18.jūnijs
2019.jūnijs
14.06.2019.

25.06.2019.
Jūnijs
2019.

05.jūlijs
25.jūlijs
Jūnijs-jūlijs
2019.

10.augustā
15.augustā
30.augustā
Augustsseptembris
2019.
Augustsseptembris
2019.
Septembris
2019.

28.septembris
30.septembris
Septembrisoktobris
2019.
01.10.2019.

58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

Darba pieredzes
apmaiņas brauciens
Pansionāta iemītnieku
piemiņas diena

Pansionāta “Preiļi’ darbinieku darba pieredzes
apmaiņas brauciens
Pansionāta klienti un darbinieki apmeklē Preiļu
kapus, pieminot aizgājušos iemītniekus ( kapu
kopiņu sakopšana, svecīšu, ziedu nolikšana)

Sept-oktobris
2019.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
apmācības
Pārtikas un veterinārā
dienesta pārbaude
Lāčplēša dienas
pasākums
Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena
Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienas
pasākums

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas
apmācības pansionātā – semināri, kursi
pansionāta darbiniekiem
Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaude
pansionātā “Preiļi”
Pansionāta kopīgs Lāčplēša dienas notikumu
atceres un pārrunu pasākums
* Pansionāta noformējums un gatavošanās
svētkiem
Svinīgs pasākums pansionātā “Preiļi’ ar domes
deputātu un folkloras kopu dalībnieku
piedalīšanos

OktobrisNovembris
2019.
OktobrisNov.2019.
12.11.2019.

Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās

Pansionāta iemītnieku sumināšana dzimšanas
dienās novembrī :
Afanasijs Kitajevs – 78 gadi
Anna Onufrijeva- 76 gadi
* Pansionāta noformēšana – klientu aktīvās
atpūtas pasākumi, darbošanās radošajā darbnīcā
sociālās rehabilitācijas ietvaros: Adventes
vainagu pīšana , izrotāšana
Labdarības koncerts un dāvinājumi pansionāta
iemītniekiem : adventes vainadziņi, saldumi,
kārumi no Pelēču pamatskolas skolēniem,
vecākiem un pedagogiem
Pansionāta klientu frizēšana – frizē Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
struktūrvienības “Preiļi” audzēkņi un pedagogi

66.

Gatavošanās Adventei

67.

Adventes ieskaņas

68.

Pansionāta klientu
frizēšana

69.

Pansionāta klientu
sveikšana dzimšanas
dienās

70.

71.

72.

73.

74.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
apmācības
Gatavošanās
Ziemassvētkiem

Pansionāta iemītnieku sumināšana dzimšanas
dienās decembrī :
Anna Ogurcova – 91 gads;
Voldemārs Ivanāns – 59 gadi
Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas
apmācības pansionātā – semināri, kursi
pansionāta darbiniekiem
* Pansionāta noformēšana, rotāšana
Ziemassvētkiem

Oktobris
2019.

11.11.2019.15.11.2019.
19.11.2019.

20.novembris
24.novembris
25.11.2019.29.11.2019.

25.11.2019.29.11.2019.
NovembrisDecembris
2019.

05.decembris
31.decembris
Decembris
2019.
09.12.2019.
- 14.12.2019.

Preiļu novada
Labklājības pārvaldes
pansionāts „Preiļi”
Dievkalpojums
pansionātā

Ziemassvētku labdarības koncerti pansionātā:

12.12.2019. –
20.12.2019.

Preiļu Romas katoļu draudzes priesteru
mise_Grēksūdze_Dievkalpojums

16.12.2019. –
20.12.2019.

Ziemassvētku
Dievkalpojums
ticīgajiem

Preiļu Romas katoļu draudzes priesteru _
Dievkalpojums Ziemassvētku cienasti ar
piparkūkām un kliņģeriem Pansionāta
klientiem

25.12.2019.

75.

Svētku labdarības
koncerti pansionātā
“Preiļi”
Pansionāta ”Preiļi” vadītāja

* Ziemassvētku un Vecgada labdarības
koncerti pansionātā

Inga Vilcāne

23.12.2019.30.12.2019.

