
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuldīgas novada p/a „ Sociālais dienests” 

 

 

   SOCIĀLIE  

   PAKALPOJUMI 
 

            

   SENIORIEM 

 

 

Informāciju  

par sociālajiem pakalpojumiem senioriem  

sniedz un apmeklētājus pieņem 

 

Kuldīgas novada p/a „ Sociālais 

dienests” 

Dzirnavu iela 9, Kuldīga 

pieņemšanas dienās: 

    Pirmdienās  9.00 – 12.00 - 13.00-18.00                          

Ceturtdienās  9.00 – 12.00 – 13.00-17.00 

 

Sociālā darbiniece Inese Jaunzeme    

63350602, 27020734 

 inese.jaunzeme@kuldiga.lv 

                Sociālā darbiniece Ieva Rancāne 

63350602, 27020746  

ieva.rancane@kuldiga.lv 

 

                    

 

   
 

       

 Sasniedzot cienījamu vecumu,  

rodas dažādas grūtības un arvien biežāk 

trūkst spēka patstāvīgi veikt ikdienas 

sadzīves darbus bez citu palīdzības.  

Situācijas un vajadzības ir dažādas, 

jo katrs cilvēks ir atšķirīgs un unikāls. 

 

 

Pret Jūsu vajadzībām, mēs izturamies 

ar vislielāko cieņu. 

  

Mēs esam Jums blakus,  

lai sniegtu savlaicīgu sociālo aprūpi un 
atbalstu. 

mailto:ieva.rancane@kuldiga.lv


 senioru dienas 

             aprūpes centrs 
 

 APRŪPE MĀJĀS  APRŪPES centrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioru dienas aprūpes centra pakalpojums tiek 

sniegts, lai dienas laikā nodrošinātu uzraudzību 

senioriem, kuriem nepieciešams atbalsts sociālo 

prasmju uzturēšanai un attīstīšanai 

Senioru dienas aprūpes centrā tiek nodrošināts: 

o  sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

programmas 

o  individuālās konsultācijas 

o  grupu nodarbības prasmju uzturēšanai 

un attīstīšanai  

o atbalsts pašaprūpē  

o uzraudzību 4 stundas dienā līdz 5 darba 

dienām nedēļā 

o uzraudzību 8 stundas dienā līdz 5 darba 

dienām nedēļā 

o  nodrošinātas tējas pauzes un pusdienas 

 

Kuldīgas novadā Senioru dienas aprūpes centra 

pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu 

apvienība. 

Senioru dienas aprūpes centrs 

atrodas Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18. 

/vadītāja Anta Anševica, kontakttālrunis 

26103007/ 

   

 

Aprūpe mājās ir sociālais pakalpojums, kas 

palīdzēs nodrošināt iespēju dzīvot pēc iespējas 

neatkarīgi sev ierastajā vidē un sniegs atbalstu 

atbilstoši seniora funkcionēšanas spējām 

 

Aprūpe mājās sniedz: 

o atbalstu pašaprūpes nodrošināšanā 

o palīdzību personīgās higiēnas un 

ikdienas sadzīves darbu veikšanā 

o mobilās aprūpes aprīkojumu higiēnas 

nodrošināšanai (īpaši aprīkots 

transports, ar ko tiek nodrošināts - siltais 

ūdens, duša, veļas mašīna)  

o pēdu un nagu aprūpe  

 

Kuldīgas novadā Aprūpes mājās pakalpojumu 

nodrošina Latvijas Samariešu apvienība pēc 

individuāli izstrādāta aprūpes plāna.  

 

Samariešu atbalsts mājās 

 atrodas Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18 

/vadītāja Lolita Grīnvalde, kontakttālrunis 

25691384/ 

 

 

Senioriem, kuriem veselības stāvokļa dēļ ar 

pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams 

nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes 

apjomu, ir iespējams saņemt īslaicīgo vai 

ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 

sociālās aprūpes centros, kas nodrošinās 

dzīvesvietu, nepieciešamo ilgstošo sociālo 

aprūpi, ikdienas uzraudzību un kopšanu. 

drošības poga 

Drošības poga ir attālināta personas diennakts 

uzraudzība 24 stundas diennaktī 7 dienas 

nedēļā.  

 

o Senioram tiek nodrošinātas 

nepārtrauktas saziņas iespējas, 

informatīvais atbalsts un palīdzības 

organizēšana 24 stundas diennaktī 

 

Drošības pogas pakalpojums ir ērts lietošanā – 

krīzes brīdī atliek piespiest signālpogu un 

informēt par to, kas atgadījies. 

  Ja nepieciešams, situācijas risināšanā tiek 

iesaistīti operatīvie dienesti neatliekamā 

medicīniskā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji  


