
Pielikums Nr. 2 

  
 

APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS  

  

Ādažos, 20____.gada___.___________                                                                              

 

 

 

Persona  __________________________________________ 

                              (vārds, uzvārds) 

 

PERSONAS RAKSTUROJUMS  

  

Sociālā aktivitāte:   □ aktīvs      □ vidēji aktīvs        □  neaktīvs          

 

Saskarsme:   □ normāla      □ traucēta  

 

Izmaiņas ar iepriekšējo apsekošanas reizi:  

    □  bez būtiskām izmaiņām          □  stāvoklis uzlabojies        □  stāvoklis pasliktinājies  

 

Radu, kaimiņu, draugu vai paziņu līdzdalība aprūpē:   

    □  nav             □  morāls atbalsts  

    □ daļēja palīdzība aprūpē  _______________________________________ 

    □ cita atbilde _________________________________________________ 

 

Īpašās vajadzības, kuras šobrīd netiek apmierinātas:  

 □ tādas nav  □  ir _____________________________________________      

  

PERSONAI SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS NOVĒRTĒJUMS  

  

Dienas, kurās tiek sniegta aprūpe:   

□  pirmdiena   □  otrdiena   □  trešdiena   □  ceturtdiena   □  piektdiena  □  katru dienu 

□  nevar iepriekš pateikt    □  vienojās pa tālruni par nākamo reizi, vai ziņo, kad 

nepieciešama palīdzība  

 

Personas  vērtējums par saņemto pakalpojumu:  

□  pilnībā apmierina     □  apmierina daļēji   □  neapmierina   

 

Dzīvokļa sakoptība apsekošanas laikā: □  sakopts     □  daļēji sakopts          □  nesakopts    

 



Pakalpojums  

Personas vērtējums  
Sociālā darbinieka 

vērtējums 

 

Labi 

 

Vidēji 

 

Slikti 

 

Labi 

 

Vidēji 

 

Slikti 

Personīgā higiēna un rūpes par izskatu             

Sejas  higiēnas nodrošināšana, matu 

sakārtošana 

            

Mutes higiēnas nodrošināšana             

Bārdas skūšana             

Matu griešana (nolīdzināšana)             

Ķermeņa augšdaļas apmazgāšana             

Ķermeņa apakšdaļas apmazgāšana, intīmās 

higiēnas nodrošināšana (inkontinences 

līdzekļu nomaiņa)  

            

Tualetes /tualetes krēsla lietošana              

Roku nagu apgriešana              

Kāju nagu apgriešana             

Mazgāšanās             

Palīdzība iekāpt/izkāpt no 

vannas/dušas/bļodas 

            

Mazgāšana vannā/dušā/gultā/bļodā             

Matu mazgāšana             

Uzraudzība mazgāšanās laikā              

Ģērbšanās             

Apģērba sagatavošana              

Virsdrēbju/āra apavu uzvilkšana/novilkšana             

Ķermeņa augšdaļas apģērbšana/noģērbšana                                                          

Ķermeņa apakšdaļas 

apģērbšana/noģērbšana  

            

Ortozes/ protēzes pielikšana/noņemšana             

Ēdināšana             

Ēdiena gatavošana              

Ēdiena uzsildīšana             

Ēdiena pasniegšana             

Barošana             

Dzeršana              

Trauku mazgāšana              

Plīts sakopšana              

Pozicionēšana/pārvietošana             

Pozicionēšana       

Fiziska vai mehāniska palīdzība iekļūstot 

gultā, izkļūstot no gultas  

      

 

  

 



Pakalpojums  

Personas vērtējums  
Sociālā darbinieka 

vērtējums 

 

Labi  

 

Vidēji  

 

Slikti  

 

Labi  

 

Vidēji  

 

Slikti  

Palīdzība mājas darbu veikšanā un 

sadzīvē 

            

Produktu, medikamentu u.c. ikdienas preču 

iegāde un piegāde                   

            

Palīdzība medikamentu lietošanā             

Ūdens ienešana telpās, iznešana no telpām                               

Kurināmā piegāde telpās             

Krāsns, plīts kurināšana              

Gultas veļas nomaiņa                                            

Veļas mazgāšana veļas mašīnā              

Veļas nodošana/saņemšana veļas 

mazgātavā         

            

Dzīvojamo telpu uzkopšana             

Logu mazgāšana       

Dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu 

pēc vajadzības kārtošana 

            

Starpnieka  un pavadoņa pakalpojumi              

Uzraudzība             

Periodiska uzraudzība (gadījumos, kad 

netiek paredzēti citi veicamie darbi) 

            

 

SLĒDZIENS PAR APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA  KVALITĀTI 

 

□   pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā laba - pilnībā atbilst personas vajadzībām;  

□ pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā vidēja - ir vērsta uz personas vajadzību 

apmierināšanu;  

 □ pakalpojuma kvalitāte ir vērtējama kā slikta - formāla, trūkst ieinteresētības personas 

problēmu risināšanā  

□ cits___________________________________________________________________ 

 

 

Persona  ____________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Sociālais darbinieks ___________________________________________  

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 


