Piezīmes no Tematiskās darba grupas sanāksmes
- Veselības, sociālo jautājumu, sabiedriskās kārtības un drošības darba
grupa 2018. gada 17.augusts, Mazsalacas novads no plkst. 14.00 līdz 16.30
Dalībnieku skaits: 13
Veselības aprūpes pakalpojumi, veselības veicināšanas pasākumi
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Pieejamība – slimnīca, ambulatorie
pakalpojumi, divi feldšeru punkti,
ģimenes ārsts (operatīvi pieejams),
zobārsts
− Izbraukuma pakalpojumi
− Divas
aptiekas
(operatīvi
pieejamas)
− Uzņēmēji
piedāvā
masāžas,
skaistumkopšanas,
ārstnieciskās
vingrošanas pakalpojumus
− Kompetents atbalsta personāls
veselības veicināšanai
− Veselības dienas senioriem
− Paliatīvā aprūpe un tās kvalitāte
− E-veselība
(viegli
pieejamas
receptes, darba nespējas lapas)
− Neatliekamā medicīniskā palīdzība
24/7
− Plaši pieejams speciālistu loks
(zobārsts, ginekologs, ķirurgs,
sonogrāfs, rentgens, analīzes)
− Slimnīca strādā bez zaudējumiem,
nodrošina darba vietas

− Zobārsts nav pieejams pastāvīgi,
nav pieejamas rentgena iespējas
− Personāla novecošanās
− Speciālistu pieejamība (piem., acu
ārsts)
− Zema cilvēku iesaiste veselības
veicināšanas pasākumos

Kas jāmaina, kā?

− Digitalizēt vēsturiskos medicīniskos personu datus
− Piesaistīt jaunus speciālistus, rezidentus (pašvaldības
programma, dzīvojamās platības fonds)
− Uzstādīt āra trenažierus
− Jāpaplašina senioru gultas vietas aprūpē

stipendiju

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība, sociālā infrastruktūra
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Ir pieejams sociālais dienests
− Sociālais dienests aktīvi iesaistās
NVO projektos
− Pieejamība iestādēs personām ar
kustību traucējumiem
− Sakārtota
pabalstu
sistēma
(brīvpusdienas, malkas pabalsts)
− Paliatīvā aprūpe
− Iesaistīšanās deinstitucionalizācijas
projektā (cilvēku ar īpašām
vajadzībām
integrēšana
sabiedrībā)
− Ir pieejama aprūpe mājās
− Ir pieejams veļas mazgāšanas
pakalpojums
− Ir pieejama publiskā tualete
− Ir pieejama informācija par
pakalpojumiem, kas nav uz vietas
– NVA, VID, VSAA

− Nav psihologa kabineta
− Sociālais dienests nepietiekami
aktīvi iesaistās sociāli nelabvēlīgo
ģimeņu apsekošanā
− Pagasta pārvaldes ēkām, feldšeru
punktiem ciemos un muižas sānu
ieejai nav nodrošināta pieejamība
personām ar kustību traucējumiem
− Zema sabiedrības līdzatbildība
− Sabiedrībai
nepietiekama
informācija par sociālo atbalstu,
kas pieejams novadā
− Formāla
(ne
pietiekami
līdzcilvēciska)
attieksme
pret
klientiem

Kas jāmaina, kā?

− Infrastruktūras sakārtošana
− Aktīvāka sadarbība iestāžu starpā (pašvaldības policija, sociālais dienests,
bāriņtiesa, izglītības iestādes)
− Vairāk jāinformē sabiedrība par pieejamajiem sociālās palīdzības veidiem
un bīstamām situācijām
− Jāvairo sabiedrības līdzatbildība (publikācijas, inforgrafikas, utml.)
− Jāizvieto bukleti par sociālajiem pakalpojumiem sabiedriskās vietās
− Pansionāta izveide
− Izveidot grupu dzīvokļus, dienas centru, speciālistu kabinetus

Sabiedriskā kārtība un drošība
Kas labs?

Kas slikts? Nepilnīgs?

− Novadā ir pašvaldības policija
− Nav aizpildītas darba vietas
− Ieviestās iniciatīvas, piem. suņu
pašvaldības
policijā
(brīvas
vešana pastaigās pavadā utml.
vakances)
− Zems
noziedzības
līmenis, − Novada iedzīvotāji nav informēti
iedzīvotāji jūtas droši
par
pašvaldības
policijas
− Privātīpašnieki
sakopj
savus
sasniedzamību (darba laiku)
īpašumus (policijas preventīvais − Ieviestās
iniciatīvas
netiek
darbs)
kontrolētas

− Ātruma ierobežojošās zīmes Parka − Netiek
kontrolētas
izvietotās
ielā, ātruma ierobežojošais valnis
atkritumu urnas, to aizpildījums
− Nepietiekams
publiskais
apgaismojums tumšajā diennakts
laikā (darbības laiks, izvietojums)
− Valsts policijas un pašvaldības
policijas sasniedzamība
− Pietrūkst patruļas vakarā/ ārpus
darba laika
− Pieaugušie
pērk
alkoholu
mazgadīgajiem
(līdzcilvēku
bezatbildība)
Kas jāmaina, kā?

− Informēt iedzīvotājus par pašvaldības policijas darba laiku un funkcijām (lai
vairāk parādās ielās, nevis kabinetā)
− Jāuzlabo publiskā apgaismojuma infrastruktūra
− Jāievieš/jāaktualizē uzstādīto atkritumu urnu, to aizpildījuma kontrole un
laicīga izvešana
− Ieviest pašvaldības policijas patruļas vakaros
− Pašvaldības policijai izveidot automātisko atbildētāju, kas pēc darba laika
pieņem zvanus un informē par nepieciešamību sazināties ar valsts policiju

