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Statistika
Klientu vietu skaits pirms pandēmijas - 263 vietas;
Periodā, kad institūcijā ir kāds Covid infekcijas gadījums (klients), klientu uzņemšana tika 
pārtraukta.
Faktiskais klientu skaits pandēmijas laikā - 193 klienti;
 Pārslimojuši klienti - 101;
 Miruši klienti (Covid+) – 14;
Darbinieki – 138;
 Pārslimojuši darbinieki – 88 (pirmais saslimšanas gadījums 27.11.2020., pēdējais 20.04.2022.); 
 Miris darbinieks – 1; 
 Siekalu un eksprestesti:  darbiniekiem (1-2 reizes nedēļā) un klientiem – ik 2 nedēļas;
 Nazofarengiālās un orofarengiālās analīzes darbiniekiem un klientiem – atbilstoši normatīvajiem 

aktiem;
 Vakcinēti darbinieki – 134; pārslimošanas sertifikāts – 4 darbiniekiem;
 Vakcinēti klienti – 187;
 Izlietoti finanšu līdzekļi Covid ierobežošanai, IAL, aprīkojums (bez medikamentiem, darbinieku 

piemaksām) – EUR 88527;
 Optimālais vakcinēto darbinieku īpatsvars – 80 %, lai institūcija saņemtu pašvaldības materiālo 

atbalstu (EUR 7 000).



Lielākie Covid laika izaicinājumi

 Normatīvie akti;

 Darba organizācijas izmaiņas;

 Veselības aprūpe un  analīžu ņemšana – klientiem un darbiniekiem;

 Darbs ar Covid pozitīvajiem klientiem, viņu kontaktpersonām un piederīgajiem;

 Darbinieku trūkums;

 Darbinieku pārslodze, psihoemocionālais stāvoklis;

 Individuālo aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma iegāde, komplektēšana;

 Darbinieku apmācība;

 Vakcinācijas organizēšana;

 Klientu ilgstošā izolētība no tuviniekiem un sabiedrības;

 Attālinātā komunikācija un darbs;

 Klientu veselības stāvokļa un psihoemocionālās labsajūtas pasliktināšanās.



Darba organizēšana
➢ Pakalpojumu nodrošināšana/nepārtrauktība – veselības aprūpe, sociālā aprūpe, profilaktiskie 

pasākumi), darbs ar klientu un dokumentiem paliek otrajā plānā;
➢ darbinieku trūkums – papildus resursu piesaiste, darbinieku pārprofilēšana atbilstoši 

nepieciešamībai
➢ IAL iepirkšana, komplektēšana;
➢ cenu aptauju organizēšana preču un pakalpojumu iepirkšanai;
➢ vizuālo uzskates līdzekļu gatavošana;
➢ darba vides izveide (tīrā ieeja/netīrā izeja; IAL uzvilšanas punktu izveide u.c.);
➢ inficēto atkritumu savākšana, uzglabāšana, izvešana;
➢ klientu veļas šķirošana, Covid+ klientu veļas mazgāšana paaugstinātas T režīmā;
➢ telpu, virsmu regulāra dezinfekcija (3 reizes dienā) un telpu vēdināšana;
➢ informācijas aprites nodrošināšana (sociālie tīkli, viedierīces, e-pasts, koplietošanas telpās, 

apziņošanas sistēma u.c.);
➢ izstrādāta klientu pienesumu kārtība, pienesumu dezinfekcija, pienesumu reģistrēšana;
➢ tikšanās vietu izveide (tikšanās telpas izveide, nojumes u.c.);
➢ attālinātās darbinieku sanāksmes vai attālinātā darba nodrošināšana;
➢ atbalsta sniegšana klientu saziņai ar piederīgajiem ar viedierīču palīdzību, tikšanās organizēšana;
➢ pakalpojumu sniedzēju vakcinācijas sertifikātu iztrūkums un atteikumi pakalpojumu sniegšanai;
➢ u.c.



Darbinieku un klientu veselības skrīnings, analīžu 
ņemšana, vakcinācija



Aizsargtērpu komplektēšana



Telpu aprīkojums un informācija



Darba vides sakārtošana



Tikšanās ar piederīgajiem
 Tikšanās telpa



Aprīkojums, 
inventārs

 Bezkontakta termometrs;

 oksimetrs; 

 skābekļa aparāts; 

 ozonators;

 gaisa jonizētājs;

 gaisa attīrīšanas iekārta;

 baktericīdā lampa; 

 CO2 gaisa kvalitātes mērītāji;

 ūdens aparāti klientu gaiteņos;

 atsevišķs uzkopšanas inventārs 
Covid+ klientu un 
kontaktpersonu gaiteņos;

 u.c.



Sadarbība ar NBS karavīriem
 Pavasara talka  Jāņu ielīgošana



Brīvprātīgie kā resurss
 Nevakcinēti brīvprātīgie

Var veikt darbu attālināti ar Centra darbinieku 
līdzdarbību – foto kolāžu pārskatu izveide, 
sarunas ar klientiem un nodarbību vadīšana 
izmantojot sociālo tīklu iespējas un viedierīces, 
dažādu nodarbību un pasākumu materiālu 
sagatavošana u.c.

 Vakcinēti brīvprātīgie

Var veikt dažādus palīdzošus darbus tiešā 
kontaktā ar Centra personālu un klientiem –
asistēt klientu pastaigās, ekskursijas nodarbībās 
individuālās sarunās u.c.



Relaksācijas telpas izveide



Klienti

➢ Klientu grupēšana (covid+, kontaktpersonas, veselie);
➢ veselības skrīnings;
➢ Covid+ klientu ārstēšana;
➢ analīžu ņemšana, siekalu un eksprestesti;
➢ profilaktiskie pasākumi (vakcinēšana, vitamīni, imunitātes celšana, vingrošana, 

pastaigas u.c.);
➢ nodrošināšana ar IAL un to lietošana;
➢ epidemioloģiskie pasākumi (apmācība, telpu vēdināšana, virsmu dezinfekcija, 

distancēšanās u.c.);
➢ attālināta komunikācija ar piederīgajiem;
➢ ierobežojumi (nav pasākumu, nodarbības, nevar tikties ar piederīgajiem, 

izolācija u.c.);
➢ profilaktiskie pasākumi klientiem (vakcinācija, vitamīni, imūnsistēmas 

stiprināšana, ārstnieciskā vingrošana, pastaigas u.c.);
➢ pakalpojumu saņemšana klientiem ārpus centra (pasu saņemšana, konsultācijas, 

deklarēšana, banku sniegtie pakalpojumi u.c.)



Klientu grupēšana



Klientu un piederīgo komunikācija



Tikšanās ar piederīgajiem
 Tikšanās terase



Klientu «stiprināšana», atbalsts



Klientu uzmundrināšana
 Dāvanu dalīšana

 Svētki un aktivitātes – svaigā gaisā



TV ziedošanas akcija

Tika saziedoti 82 televizori



Mākslas darbu akcija

 Radošās nodarbības piesaistot māksliniekus.

 Projekta «No dvēseles uz dvēseli» ietvaros saziedotas 65 
gleznas. Izvietoti mākslas darbi klientu istabās un 
koplietošanas telpās, mājīgai videi;



Svētku svinēšana
Zelta kāzas Starptautiskā sieviešu 

diena
100 gadu svinības



Svētku svinēšana



Ekskursijas klientiem



Darbinieki

 Darbs «pilnā ekipējumā», lai strādātu ar covid+ klientiem;

 apmācības (epidemioloģisko prasību ievērošana, darbs ar 
viedīerīcēm u.c.);

 attālinātās komunikācijas nodrošināšana (klientiem un 
darbiniekiem/piederīgajiem);

 klientu brīvā laika aktivitāšu organizēšana (individuāli vai mazās 
grupās);

 klientu tikšanās organizēšana ar piederīgajiem, procesa 
uzraudzība;

 klientu psihoemocionālais stāvoklis;

 darbs ar piederīgajiem;

 pārslodze, izdegšana;



Darbinieki gatavi darbam



Prasību ievērošana



Dalība projektos

 Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā  Enģeļu pasts



Darbinieku motivēšana

 Piemaksas par intensitāti un papildus darbu 
veikšanu (fiziskā darba veicējiem) – līdz 30%, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 Piemaksas par Covid-19 inficētu personu un šo 
personu kontaktpersonu aprūpi – līdz 50% - no 
Valsts budžeta (Izdevumi neparedzētiem 
izdevumiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 Naudas balvas par personīgo ieguldījumu,  
vakcinējoties.

 Pašvaldības atbalsts, institūcijai sasniedzot 80% 
vakcinēto darbinieku skaitu.

 Labāko darbinieku nominēšana, apbalvošana.

 Darbinieku supervīzija.

 Psiholoģiskais atbalsts.

 Saliedēšanas pasākumi (talka, pieredzes apmaiņa 
u.c.).



Ieguvumi

 Identificētas sociālās jomas problēmas (darbinieku trūkums, nepietiekams atalgojums, 
nepietiekami finanšu resursi u.c.);

 Apgūtas jaunas prasmes un iemaņas (viedierīces, attālinātais darbs u.c.);

 Jauna pieredze;

 Piesaistīts papildus finansējums (IAL, darbinieku piemaksas, u.c.) 

 Attālinātā darba iespējas;

 Brīvprātīgo piesaiste (attālināti, uz vietas SAC);

 Iesaistīšanās priekšlikumu gatavošanā saistībā ar Covid-19 ierobežošanu un nosūtīšana 
atbildīgajām institūcijām, kā rezultātā tapa izmaiņas ārējos normatīvajos aktos u.c.

 Dalība LM, VM, VI, LPS veidotās darba grupās (integrētās aprūpes modeļa izveide, darbs ar 
personām ar demenci, veselības punktu izveide SAC, ģimeniskas vides izveide SAC, vecākais 
aprūpētājs amata izveide);

 Dalīšanās pieredzē (LV, ārpus LV) semināros, starptautiskajās konferencēs, E.A.N. - European
Ageing Network;

 Sadarbība ar NBS (papildus darbaspēku resurss, talkas, pasākumi);

 Papildus finanšu resursu piesaiste – viedās uzraudzības sistēmu uzstādīšanai RSACos, pamatojoties uz 
pilotprojektu RSAC «Mežciems».



Novēlu veselību, izturību, atbalstu un 
sapratni no augstākstāvošās vadības un 

kontrolējošām institūcijām!
Stiprinām sevi!



Paldies par uzmanību!

solvita.rudovica@riga.lv

mezciems@riga.lv

www.mezciems.lv

Tel. nr. +37167181955
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