Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes
paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Darba grupas
„Veselība un sociālie pakalpojumi”
Rezultātu apkopojums
Darba grupas darbības mērķis ir apzināt katras pašvaldības, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības
un nepieciešamības, veikt projekta idejas aprakstu, vienoties par kopīgiem projektiem veselības,
sociālo pakalpojumu jomā, tuvākajai nākotnei.
Dalībnieku viedokļi par Veselības un sociālo pakalpojumu esošo situāciju, attīstības
perspektīvām Preiļu un Riebiņu novados.

Veselība
Preiļu un Riebiņu novados iedzīvotājiem tiek nodrošināta sekojoša veselības aprūpe:
neatliekamā medicīniskā palīdzība, ambulatorā un stacionārā ārstēšana, stomatoloģijas un
protēzistu pakalpojumi. Pašvaldībās darbojas 16 ģimenes ārstu prakses, privātā poliklīnika
SIA „Lāzers”, 2 ārstu speciālistu privātprakses, 6 zobārstniecības un protezēšanas prakses,
SIA “Preiļu slimnīca” poliklīnika (10 ambulatoro ārstu-speciālistu kabineti, zobārstniecības
kabinets, radioloģijas kabinets ar ultrasonogrāfu, rentgenu, datorrtomogrāfu, endoskopijas
kabinets, plaušu funkcionālās diagnostikas kabinets, fizioterapijas kabinets,
ehokardiogrāfijas kabinets, elektrokardiogrammas kabinets, klīniskā un bioķīmiskā
laboratorija u.c.), diennakts stacionārs ar vispārējā profila un dzemdību gultām, kā arī
dienas stacionārs. LR Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošina NMP
sniegšanu pašvaldību teritorijās. Pašvaldībās darbojas vairākas aptiekas.
SIA „Preiļu slimnīca” turpmākā attīstība iezīmējama vairākos virzienos:
 rehabilitācija;
 diagnostika;
 aprūpe;
 neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļa;
 slimnieku profilakse.
SIA „Preiļu slimnīca” ir pieejams telpas visu iepriekšminēto virzienu attīstībai.
Nepieciešamības:
 Telpu remonts SIA „Preiļu slimnīca”;
 Informācijas izplatība, nepieciešama periodiska informācija presē, jauna mājas lapa SIA
„Preiļu slimnīca”;
 Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana;
 Jauno speciālistu piesaistīšana;
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Lauku ārstu prakšu attīstība – telpu remonts, dialoga veidošana ar ģimenēm’
Vairāk sporta aktivitāšu sabiedrības vidusslānī – veloceliņi, velomaršruti, trenažieri brīvā
dabā, slēpošanas trases, BMX trases attīstība Preiļos – nepieciešams BMX treneris.

Sociālie pakalpojumi
Abās pašvaldībās darbojas Sociālie dienesti, kas ir pašvaldības izveidotas iestādes, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldību iedzīvotājiem. Sociālie
dienesti sniedz likumā paredzēto sociālo palīdzību pabalstu veidā trūcīgām ģimenēm un personām
(pabalsts garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI), pabalsts pilngadību sasniegušiem
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pabalsts ārkārtas (krīzes) situācijā),
kā arī pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus, kurus piešķir un izmaksā pašvaldību sociālajai
palīdzībai paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.
Šobrīd sociālie pakalpojumi novados ir attīstīti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, labā kvalitātē,
ir plašs sociālo pakalpojumu piedāvājums, kas gadu no gada prasa ievērojamus finanšu resursus.
Nepieciešamības
 Censties saglabāt esošo sociālo pakalpojumu klāstu;
 Nepieciešams papildus remonts un vietas Preiļu pansionātā;
 Riebiņu novadā nepieciešams paplašināt telpas sociālās aprūpes centram „Rušona” vai
nepieciešamas papildus štata vienības Galēnos, sociālajā dzīvojamajā mājā „Rudenāji”;
 Izskaust apreibinošu vielu izplatību jauniešu vidū – darbs ar ģimeni, darbs skolā.

Projektu idejas
 SIA „Preiļu slimnīca” infrastruktūras sakārtošana:
o Energoefektivitātes uzlabošana;
o Telpu remonts;
o Katlu mājas rekonstrukcija;
 Trenažieru zāles izvietošana SIA „Preiļu slimnīca” telpās;
 Programmas izveide pašvaldībās - stipendija pret darbu Preiļos jaunajiem medicīnas
speciālistiem;
 Telpu remonts ārstu praksēm novadu lauku teritorijās;
 Jaunas mājas lapas izveide SIA „Preiļu slimnīca”;
 Telpu paplašināšana pansionātā „Preiļi”;
 Sadarbības tīkla aktivizēšana apreibinošo vielu lietošanas izskaušanai jauniešu vidū;
 Trenažieru uzstādīšana nodarbībām brīvā darbā

Rezultātu apkopojumu sagatavoja:
Līga Upeniece
SIA „MVS+”
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