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1. Pamatinformācija
Sociālās aprūpes centra „Jelgava” (turpmāk SAC „Jelgava”) publiskais
gada pārskats par 2009.gadu sniedz ziņas par iestādes darbu šajā gadā, iezīmē
plānus un ieceres turpmākajam laikam.
1.1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads
SAC “Jelgava” vecā ēka tika celta 1900.gadā kā bērnu patversme “Ozoli”.
Pēc Otrā Pasaules kara līdz 1970.gadam mūsu iestāde bija veco ļaužu
pansionāts, kuru 1973. un 1974.gados pārveidoja par psihoneiroloģisko
pansionātu “Jelgava”. 1997.gadā iestādi pārveidoja par Specializēto valsts
sociālās aprūpes centru “Jelgava”. No 2004.gada 7.augusta Specializētais valsts
sociālās aprūpes centrs “Jelgava” tika nosaukts par Sociālās aprūpes centru
„Jelgava”
SAC „Jelgava” ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde, kura īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem).
2004.gada 3.augustā izdotajos Ministru kabineta noteikumos Nr.670
„Sociālās aprūpes centra „Jelgava” nolikums” ir noteiktas iestādes funkcijas,
uzdevumi un tiesības, struktūra un amatpersonu kompetence.
SAC „Jelgava” vada direktors, kurš veic Valsts pārvaldes likumā noteiktās
tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.
SAC „Jelgava” ir izveidotas 11 struktūrvienības. Tās ir noteiktas iestādes
reglamentā un to darbība tiek noteikta struktūrvienību nolikumos. SAC
„Jelgava” ir sekojošas struktūrvienības:
Personāla nodaļa;
Grāmatvedības un uzskaites nodaļa;
Rehabilitācijas nodaļa;
1.aprūpes nodaļa;
2.aprūpes nodaļa;
3.aprūpes nodaļa;
Pusceļa māja;
Medicīnas aprūpes nodaļa;
Ēdināšanas nodaļa.
Inženiertehniskā nodaļa;
Saimniecības nodaļa.
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1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem iestāde ir atbildīga
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums –
Pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav
nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis
neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes
mājās, dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu. (Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums – 28.pants 4.daļa).
1.3. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā
2009.gadā SAC „Jelgava” alternatīvās sociālās aprūpes formā - Pusceļa māja pakalpojumu uzsāka saņemt 9 klienti. Dzīvei tika sagatavoti 9 klienti un sāka
saņemt pakalpojumu Grupu dzīvokļos. Diemžēl Pusceļa mājas 4 klienti nespēja
apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, klienti atgriezās sociālās aprūpes
centrā.

2. Iestādes darbības rezultāti
2009.gada galvenās prioritātes un to īstenošana
SAC „Jelgava” galvenās prioritātes 2009.gadā:
2.1.1. alternatīvās aprūpes formas – Pusceļa mājas darbības turpināšana un
uzlabošana
Sociālā aprūpes centra „Jelgava” Pusceļa mājā uzturēties var 12 klienti, ar
kuriem strādā sociālā darba speciālisti:
nodaļas vadītājs
sociālais darbinieks
5 sociālie aprūpētāji
2 aprūpētāji (vada nodarbības rokdarbos un šūšanā), kā arī pieaicinātie
speciālisti, mediķi, psihologs u.c. pēc nepieciešamības.
Pusceļa mājā dzīvojošiem klientiem sociālā darba speciālisti attīsta dažādas
prasmes un iemaņas, tiek īstenota dzīves prasmju apmācības programma, kurā ir
iekļautas apmācības tēmas, kas būs nepieciešamas dzīvojot patstāvīgu dzīvi ārpus
ilgstošas aprūpes institūcijas Grupu dzīvoklī Jelgavas pilsētā.
2.1.

2.1.2. nākamo klientu sagatavošana dzīvei Pusceļa mājā
SAC „Jelgava” sociālā darba speciālisti novērtēja klientus un ar 12 no tiem sāka
intensīvu sagatavošanas darbu dzīvei Pusceļa mājā. Līdz 2009.gada
31.decembrim Pusceļa mājas pakalpojumu ir saņēmuši 40 klienti.
2.1.3. darbinieku tālākizglītības un profesionālās izaugsmes sekmēšana
Turpinājās iestādes vadības pozitīvā un atbalstošā politika attiecībā uz personāla
izglītošanās procesu. Tika piešķirti mācību atvaļinājumi, organizēti komandējumi
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uz semināriem un kursiem, organizētas darbinieku apmācības uz vietas Sociālajā
aprūpes centrā „Jelgava
2.2.

Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju izpildes
analīze

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)
(latos)
Nr.p.k.

Gada sākumā

Gada beigās

1.

Aktīvi

986622

938031

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

968233

912929

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

18389

25102

2.

Pasīvi

986622

938031

2.1.

Pašu kapitāls

885448

866957

2.2.

Kreditori

101174

71074

Pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem
(latos)

Nr.
p.k.

Ziedotāju
(dāvinātāju)
nosaukums

Naudā

krājumi

1
2

2.3.

Jelgavas invalīdu
biedrība
Evanģēliskā
luterāņu draudze
Kopā

Piezīmes
(ziedojuma
mērķis, krājumu,
pakalpojumu
nosaukums)

Natūrā

pakalpo pamatl
jumi
īdzekļi

7

Apģērbi, apavi

21

Apģērbi, apavi

28

Informācija par pakalpojumiem

4

0

0

SAC “Jelgava” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcija, kura nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi
(latos)

Nr.
Maksas
p.k. pakalpojumu veids
1

Maksa par personu
uzturēšanos soc.
aprūpes iestādēs
Citi ieņēmumi par
maksas
pakalpojumiem
Citi iepriekš
neklasificētie
maksas
pakalpojumi
Kopā

2
3

2.4.

Plāns

Naudas
plūsma

201356

201370

Izpilde pēc
uzkrāšanas
principa
201370

2686

2686

2770

1466

1466

1466

205508

205522

205606

Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā

2009.gadā SAC „Jelgava” paveikti plānotie un nepieciešamie remontdarbi klientu
sadzīves apstākļu uzlabošanai:
 Veļas žāvētavas nojumes izbūve - iebetonēti balsti, uzstādīta jumta








konstrukcija un uzklāts jumta segums.
Noliktavas ēkas remonts - nomainīts jumta segums.
Jumta seguma nomaiņa morga ēkai - nomainītas spāres un jumta segums.
Teritorijas nožogošana – iebetonēti sētas stabi un uzstādīts drāšu siets
teritorijas nožogošanai 50 m2
Durvju izgatavošana un uzstādīšana lifta noslēgšanai. Durvju uzstādīšana
lifta norobežošanai.
2. nodaļas vecā korpusa foajē kosmētiskais remonts - veikta griestu montāža,
sienu līdzināšana, grīdas seguma ieklāšana, griestu un sienu krāsošana.
2.nodaļas koridora (pie lasītavas) kosmētiskais remonts - veikta grīdas
seguma nomaiņa , sienu, griestu līdzināšana, tapešu līmēšana un krāsošana.
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 2.nodaļas slēgtā gala gaiteņa kosmētiskais remonts – veikta iekārto griestu

montāža, sienu griestu līdzināšana un krāsošana.
 2.nodaļas slēgtā gala vannas istabas kosmētiskais remonts – veikta griestu
krāsošana, sienu un grīdas flīzēšana.
 2.nodaļas 235; 236; 237; istabiņu kosmētiskais remonts – veikta griestu,
starpsienu montāža, griestu, sienu līdzināšana, slīpēšana un krāsošana.
Ieklāts jauns grīdas segums.
 Aktu zāles sienas kosmētiskais remonts – veikta sienas līdzināšana un
krāsošana.
 Nosiltināta ar siltuma izolācijas materiālu ēdināšanas bloka vadītājas
kabineta ārsiena un 2.nodaļas 225 B istabas ārsiena.
 3.nodaļas vannas istabas griestu labošana. Atjaunots krāsojums 3. nodaļas
vannas istabas griestiem.
 Drēbju skapja izgatavošana klientu vajadzībām. Nakts skapīšu un krēslu
montāža klientu vajadzībām.
Realizētie pasākumi ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanā iestādē:
 Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu – veikta pretuguns
sastāva apstrāde koka konstrukcijām starp jaunā un vecā korpusa bēniņu
koka konstrukciju.
 Darbinieku apmācība kā rīkoties ar rācijām klientu evakuācijai ugunsgrēka
gadījumā.
 Notiek nepieciešamo ugunsdzēšamo aparātu atjaunošana un papildināšana.
Veikta arī ugunsdzēšamo krānu un to aprīkojuma pārbaude, pārbaudīta
ūdenssūkņu darbība.
 Video novērošanas iekārtas papildināšana un atjaunošana SAC „Jelgava”
dzīvojamās mājās un teritorijā.
 Aprūpes centra darbiniekiem un klientiem notika atkārtotas teorētiskās
apmācības ugunsdrošībā.
Sociālais darbs ar klientiem un viņu integrācija sabiedrībā.
SAC „Jelgava” klientu aktivitātes 2009.gadā.
 Sociālie darbinieki, kopā ar katru klientu, divas reizes gadā veic
rehabilitācijas plānu izstrādi, sadarbojoties ar psihologu, sociālajiem
aprūpētājiem un citiem speciālistiem.
 Sociālie aprūpētāji, izvērtējot katra klienta spējas un resursus, strādā pie
plānoto rehabilitācijas procesu īstenošanas. Notiekošās aktivitātes regulāri
tiek atspoguļotas klientu kartēs.
 2009.gadā turpinājās iesāktās tradīcijas klientu brīvā laika organizēšanā.
Katru mēnesi tika atzīmētas klientu dzimšanas dienas, sagatavoti ielūgumi
svinībām. Klienti labprāt apmeklē diskotēkas, kuras organizē katru
ceturtdienu.
 2009.gadā kā svarīgākais sociālās rehabilitācijas jomā tika akcentēta klientu
iespēja iekļauties sabiedriskajās aktivitātēs Jelgavas pilsētā.
 Turpinājās klientu sadarbība ar Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba „Cerība” biedriem, kopā organizētas sacensības, svinēti svētki.
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 Klienti piedalījās zīmēšanas plenērā Irlavā, starptautiskajās futbola un
vieglatlētikas sacensībās „Seni Cup” Ozolniekos, invalīdu sporta spēlēs
Tērvetē.
 SAC „Jelgava” klienti jau ceturto gadu divas reizes mēnesī apmeklē radošo
domu un darbu centru „Svētelis”, kur viņiem notiek mākslas un darba
terapijas nodarbības.
 Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru
„Kultūra”, klientiem tiek piedāvātas brīvbiļetes uz koncertiem, teātra
izrādēm.
 SAC „Jelgava” klienti piedalījās Lielajā talkā, sapošot tuvāko apkārtni.
 2009.gadā 45 klienti apmeklēja Bauskas Kantrī mūzikas festivālu. Tika
organizētas ekskursijas uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Tērvetes
dabas parku, Trušu pilsētiņu, apmeklēti skaistākie Zemgales novada dārzi.
Tradicionāla jau kļuvusi atpūta pludmalē.
 Sociālās aprūpes centrā klientiem piedāvā iespējas piedalīties dziedāšanas,
dejošanas, zīmēšanas un relaksācijas nodarbībās. Reizi nedēļā notiek
nodarbības Latvijas vēstures apguvē.
 2009.gadā Latvijas pilsonību ieguva 11 aprūpes centra klienti, kurus svinīgi
sveica administrācija, darbinieki un citi klienti.
 Darbojas teātra pulciņš, ir neliela bibliotēka. Katru mēnesi organizētas
tematiskas nodarbības „Pie tējas tases”.
 Darbojas Bībeles studiju pulciņš. Reizi divos mēnešos ierodas Pareizticīgo
draudzes brīvprātīgā darbiniece, kura kopā ar sociālo aprūpētāju organizē
garīgas sarunas.
 Rokdarbu pulciņa dalībnieki ar saviem adījumiem piedalījās Jelgavas
Labdarības tirdziņā „Dāsnums mūžam neizsmeļams”. 2009.gadā aktīvi
veidoja paklājiņus, kurus ziedoja Jelgavas dzīvnieku patversmei. Lielu
popularitāti klientu vidū ieguvusi kolāžu veidošana.
 Reizi ceturksnī tiek organizētas klientu kopsapulces, kurās apspriesti
klientiem svarīgi jautājumi.
 Katru gadu septembra trešajā sestdienā, tiek organizēta viesu diena, aicinot
klientu tuviniekus, draugus. Viesiem bija iespēja noskatīties pašdarbības
koncertu, rokdarbu un foto izstādes, pārrunāt dažādus jautājumus ar
darbiniekiem, apskatīt telpas, nobaudīt tasi tējas.
Tiek pilnveidots sociālais darbs ar klientiem un viņu integrāciju sabiedrībā
arī „Pusceļa mājā” (turpmāk PC):
 Katru ceturksni notiek starpprofesionāļu komandas kopsapulces, lai izvērtētu
klientu gatavību dzīvei Grupu dzīvoklī. Klienti iesniedz iesniegumus par
vēlmi uzsākt dzīvi Pusceļa mājā. Lai izvērtētu jauno klientu piemērotību
patstāvīgai dzīvei, darba grupas kopsapulces notiek pēc nepieciešamības visa
gada garumā.
 Līdz 2009.gada 31.decembrim Pusceļa mājas pakalpojumu ir saņēmuši 40
klienti. 2009.gadā 9 mūsu klienti ir veiksmīgi apguvuši dzīves prasmju
apmācības programmu un pārcēlušies dzīvot uz Grupu dzīvokļiem Jelgavā.
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 2009.gadā 3 klienti, kuri pēc starpprofesionāļu komandas izvērtējuma tika
atzīti par nepiemērotiem uzsākt patstāvīgu dzīvi Jelgavas pilsētas Grupu
dzīvoklī , ir atgriezušies institūcijās no kurām iestājušies Pusceļa mājā.
 Visa gada garumā klienti regulāri piedalījās nodarbībās dzīves prasmju
apguvei. Tajā ietilpst: ēdienu gatavošana, cilvēka motivācija un vajadzības,
telpu uzkopšana un apģērbu mazgāšana, saskarsme un komunikācija, darbs
un nodarbinātība, cilvēktiesības, kvalitatīva brīvā laika pavadīšana, veselības
izpratne, savas personības un individualitātes apzināšana, konfliktsituāciju
risināšana, lasīt-rakstīt prasmes, grupas ietekme uz sevi un citiem, budžeta
plānošana, dokumentu noformēšana. Katra sociālā aprūpētāja atbild par
noteiktām tēmām. Klientu prasmes un iemaņas palīdz pilnveidot un attīstīt
Pusceļa mājas darbinieki – nodaļas vadītājs, sociālā darbiniece, 5 sociālie
aprūpētāji, 3 aprūpētāji (vada šūšanas un rokdarbu pulciņus), medicīnas
personāls un citi speciālisti pēc nepieciešamības dzīves prasmju apmācības
programmas ietvaros.
 Mūsu klienti apmeklē ne tikai pasākumus aprūpes centrā, bet arī Jelgavā un
ārpus tās. Visa gada garumā sociālā darba speciālisti palīdzēja klientiem
risināt viņu personīgās un sociālās problēmas, kā arī aizstāvēja klientu
intereses.
 Reizi ceturksnī notiek kopīga klientu un darbinieku sapulce, kurā izskata
visus aktuālos jautājumus, piemēram, iekšējās kārtības noteikumus, par
dežūrām virtuvē, u.t.t.
 Rosinām un atbalstām klientus uzņemties atbildību par viņu pieņemtajiem
lēmumiem, pašam līdzdarbojoties visos notiekošajos procesos.
 Notiek cieša sadarbība ar Jelgavas pašvaldības Grupu dzīvokļu klientiem un
darbiniekiem, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi un citu sociālo aprūpes centru
Pusceļa mājām. Ir notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi.
Sekmējam personāla izglītošanos un kapacitātes paaugstināšanās
procesu:
 Direktors G.Žilinskis

2009.gadā piedalījās ar psihiatriju saistītos
semināros un konferencēs, kas palīdz izprast klientus un labāk veikt
dažādus rehabilitācijas pasākumus. Ir ārsta psihiatra sertifikāts.
 Direktors G.Žilinskis no 2009.gada 19.aprīļa līdz 24.aprīlim piedalījās
Baltijas valstu organizētajā starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā
Polijā.
 Tiek veicināta arī darbinieku vēlme iegūt un papildināt izglītību dažādās
mācību iestādēs:
• 1 darbinieks pabeidza mācības Alberta koledžā un 1 darbinieks turpina
mācības Alberta koledžā–studiju programmā „Iestāžu darba organizācija
un vadība”.
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• 2 darbinieki mācās Psiholoģijas Augstskolā – studiju programmā
„Sociālais darbs”.
•

1 darbinieks beidza un 2 turpina mācības P.Stradiņa Veselības un
sociālās aprūpes koledžā – studiju programmā „Sociālā aprūpe”.

• 1 darbinieks beidza SDSPA „Attīstība” 2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programmā „Sociālais darbs”.
• 2 darbinieki beidza SDSPA „Attīstība” 2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs”.
•

Saskaņā ar MK 2003.gada 03.jūnija noteikumiem Nr.291 „Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, darbiniekiem jānodrošina regulāra
kvalifikācijas celšana, tāpēc 2009.gada martā aprūpes centrā uz vietas
noorganizēts SIA „Pašvaldības konsultāciju centra” izbraukuma
seminārs „Strīdu, nesaskaņu un konfliktu risināšanas iespējas”, kurā
piedalījās 66 darbinieki.

Sociālās aprūpes centrā ”Jelgava” darbojas zobārstniecības kabinets. Divas
reizes gadā kabinetā tiek pārbaudīta sterilitāte un vienu reizi gadā tiek pārbaudīts
dzīvsudraba daudzums gaisā. Ar SIA „Lautus” noslēgts līgums par medicīnas
atkritumu regulāru izvešanu.
2008. gada 30.jūnijā izsniegts sertifikāts Nr. A-2454, kas ārstniecības iestāžu
reģistrā reģistrēts ar Nr.0900-54501, par to, ka ambulatorā daļa ar psihiatra
kabinetu ir novērtēta un atzīta par atbilstošu MK 2002.gada 19.februāra
noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un
to struktūrvienībām”, un tai ir atļauts nodarboties ar ārstniecību atbilstošajās jomās.
2009.gadā klienti turpināja saņemt kompensējamo zāļu sarakstā iekļautos
medikamentus.
Noslēgts līgums ar Valsts Ieņēmumu dienestu (VID) par elektronisko
dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmas pakalpojumus. Tas dod iespēju ātri un ērti iesniegt nodokļu
pārskatus elektroniskā veidā. Tāpēc netiek pieļautas pārrakstīšanās un aprēķina
kļūdas, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude.
Lai nodrošinātos pret dažādiem nelaimes gadījumiem, esam apdrošinājuši
aprūpes centra ēkas un īpašumu pret uguns risku, dabas stihisko postu, šķidruma
vai tvaika noplūdes risku, trešo personu ļaunprātīgas rīcības gadījumiem un
sadursmes risku.
Sociālajam aprūpes centram „Jelgava” 2009.gadam piešķirtos iestādes
uzturēšanai un kārtējo izdevumu segšanai paredzētos līdzekļus galvenokārt
izlietojām turpinot iesāktos kosmētisko remontu darbus nodaļu istabiņās, koridoros
un vannas istabās. Veikti arī veļas mašīnu un citas tehnikas remonti un apkopes
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darbi, iegādāti medikamenti, pārtikas preces un inventārs. Segti arī izdevumi par
komunālajiem pakalpojumiem.
N. p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pasākums
Ls
Veļas žāvētavas nojumes izbūve
Noliktavas ēkas jumta remonts
Morga ēkas jumta seguma nomaiņa
2.stāva vannas istabas remonts
Apdrošinātas aprūpes centra ēkas un īpašumi pret uguns risku,

4615
2848
1210
764
2380

dabas stihisko postu, šķidruma vai tvaika noplūdes risku, trešo
personu ļaunprātīgas rīcības gadījumiem un sadursmes risku, lai
nodrošinātos pret dažādiem nelaimes gadījumiem
Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu
Digitālās video novērošanas sistēmas atjaunošana un remonts
Ugunsdzēsības signalizācijas atjaunošana
Ventilācijas sistēmas remonts
Kopā:

6.
7.
8.
9.

2.5.

1759
759
997
554
15886

Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai

2009.gadā Sociālās aprūpes centrs iekšējās darbības, kontroles sistēmas,
iespējamo korupcijas risku novēršanas, iekšējā audita uzlabošanai aktualizēja
izstrādātos iekšējos normatīvos aktus.

3. Budžeta informācija
Valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu skatīt Pielikumā.

4. Personāls
2009.gadā iestādē bija noteiktas 147,5 amata vietas. Faktiskais vidējo darbinieku
skaits bija 148 darbinieki. 2009.gadā darba attiecības tika uzsāktas ar 19
darbiniekiem, izbeigtas ar 16 darbiniekiem.
SAC „Jelgava” 2 sociālajiem darbiniekiem ir pirmā līmeņa profesionālā
augstākā sociālā darba izglītība, abi turpina iegūt otrā līmeņa profesionālā augstākā
sociālā darba izglītību.
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2009.gadā kvalifikācijas pilnveides kursus sociālajā darbā 656 stundu apjomā
ir izgājuši 58 darbinieki, t.sk.., 2 sociālie darbinieki (78 stundas), 10 sociālie
aprūpētāji (170 stundas), 42 aprūpētāji (336 stundas).

5. Komunikācija ar sabiedrību
Turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, 2009.gadā SAC „Jelgava” klienti ar saviem
rokdarbiem iesaistījās Sabiedrības integrācijas biroja un Jelgavas biedrību
organizētajā labdarības akcijā „Dāsnums mūžam neizsmeļams”, kas risinājās
tirdzniecības centrā „Pilsētas pasāža. ”
Klienti piedalās Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Cerība”
organizētajās sporta un brīvā laika aktivitātēs.
Bieži viesi sociālās aprūpes centrā ir Jelgavas Romas Katoļu, Vasarsvētku, Sv.
Sīmaņa un Sv. Annas Pareizticīgo draudžu pārstāvji, kuri sniedz garīgu atbalstu
klientiem.
Laba sadarbība izveidojusies ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru „Kultūra”,
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju. Klienti labprāt izmanto iespēju bez
maksas apmeklēt teātra izrādes un citus pasākumus Jelgavas pilsētā.

6.

Plāni 2010.gadam

6.1. Turpināt un uzlabot alternatīvās aprūpes formas – Pusceļa mājas darbību
6.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.746 „Par
Labklājības ministrijas pakļautībā esošo tiešās valsts sociālās aprūpes centru
reorganizāciju” , veiksmīgi iekļauties VSAC „Zemgale” reorganizācijas procesā .

VSAC „Zemgale”
filiāles „Jelgava” vadītājs

G.Žilinskis
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Pielikums

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Naudas plūsma (latos)
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2008.gada
(faktiskā
izpilde)

2009.gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1108489

979101

979115

1.1

dotācijas

951594

773593

773593

1.2

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

156895

205508

205522

1.3

ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi (kopā)

1108489

979101

979101

2.1

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1097467

977949

977949

2.1.1

subsīdijas un dotācijas,
tai skaitā iemaksas
starptautiskajās organizācijās

9255

20089

20089

2.1.2

pārējie uzturēšanas izdevumi

1088212

957860

957860

2.2

izdevumi kapitālieguldījumiem

11022

1152

1152

2.2.1

kapitālās iegādes

11022

1152

1152
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