
B I E D R Ī B A 
“ S V Ē T Ā J Ā Ņ A P A L Ī D Z Ī B A ” 

Dienas laikā klienti 

iesaistās dažādās 

sociālās, izglītojošās un 

radošās nodarbībās 

centra speciālistu vadībā, 

iespēju robežās apmeklē 

dažādus kultūras 

pasākumus un 

izbraukuma ekskursijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepieciešamības gadījumā ir pieejams 
centra transportlīdzeklis, lai no 
rīta nogādātu klientus centrā un 

pēc 

nodarbībām atpakaļ mājās. 

 

Kā pie mums nokļūt? 
 

2., 24., 29., 58. autobuss 

pietura: „Baltāsbaznīcas iela" 

 
      300. minibuss 

pietura: "Meldru iela" 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Dienas aprūpes centra apmeklējums 

BEZMAKSAS 
Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas 

pilsētas budžeta līdzekļiem 

D I E N A S A P R Ū P E S C E N T R S 

“ O Z O L A I N E ” 

 
ADRESE: Zandartu iela 2A, Rīga 

TĀLRUNIS: 26039913 

E-pasts: info@svjp.lv 

Dienas aprūpes 
centrs 

personām ar 
demenci 

“OZOLAINE” 

Dienas aprūpes centrs “Ozolaine” 

domāts pensijas vecuma personām, 

kurām ārsta noteikta diagnoze — 

demence ar vieglu vai vidēji 

smagu slimības gaitu. 

Vecmīlgrāvī, 

Zandartu ielā 2A 

 
Klients pirms dokumentācijas noformēšanas 

un pakalpojuma saņemšanas DAC 

„Ozolaine” var pavadīt 1—5 dienas, lai 

pārbaudītu savas spējas adaptēties dienas 

aprūpes centrā 

mailto:info@svjp.lv


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu 

pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis 

vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā 

dienesta teritoriālajā centrā. 

RSD informatīvais tālrunis uzziņām: 

67105048 

 
Lai iepazītos ar dienas centru un 

piedāvātajiem pakalpojumiem, 

aicinām apmeklēt mūs klātienē 

Vecmīlgrāvī, Zandartu ielā 2A, Rīgā 
 

vai zvanot uz dienas centra 

informatīvo tālruni: 

26039913 

Strādājam darba dienās no 

0900—1700 

SAVIEM KLIENTIEM PIEDĀVĀJAM: 

 
 Iespēju atrasties sabiedrībā 

 
 Kopīgas tējas pauzes un siltas 

pusdienas 
 

 Uzraudzību un atbalstu 
pašaprūpē 

 
 Sociālā darbinieka konsultācijas 

 

 Dažādas individuālas un grupas 
nodarbības 

 

 Katru rītu preses, žurnālu un TV 
ziņu pārskatu 

 
 Katru dienu veselības 

vingrošanu 
 

 Iespēju izmērīt asinsspiedienu 
 

 Iespēju izmantot veļas mašīnu, 
nomazgāties dušā 

 
 Reizi nedēļā mūzikas terapijas 

nodarbības 
 

 Atbalstu ģimenes locekļiem 
rūpēs par savu tuvinieku 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

 Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums 

 Ģimenes ārsta izziņa (forma 027/u) (k opija) 

 Invaliditāti apliecinošs dokuments (kopija), 

ja personai ir noteikta invaliditāte 

Biedrības “Svētā Jāņa Palīdzība” 

dienas aprūpes centrā personām 

ar demenci “Ozolaine” ir iespēja 

saņemt profesionālus sociālās 

aprūpes un rehabiltācijas 

pakalpojumus, būt sabiedrībā un 

saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Esam noslēguši sadarbības līgumu 

ar Rīgas Sociālo dienestu. 

Pakalpojums reģistrēts Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā. 

ĪPAŠI AICINĀM SENIORUS NO 

VECMĪLGRĀVJA, MANGAĻSALAS, 

MĪLGRĀVJA UN 

SARKANDAUGAVAS APKAIMĒM. 


