
RSAC GAIĻEZERS

RSAC «Gaiļezers»
Informācija klienta

piederīgajiem



Rīgas sociālās aprūpes centrs 

„Gaiļezers”
ir ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās

rehabilitācijas institūcija.
Centrs nodrošina sociālo aprūpi,

sociālo rehabilitāciju un
pastāvīgu dzīvesvietu

pensijas vecuma personām,
t. sk. personām ar demenci,

un personām ar I un II grupas
invaliditāti.

67539453 / 67547750 / rsacgailezers@riga.lv / www.sacgailezers.lv



KO MĒS NODROŠINAM?

Veselības aprūpes pakalpojumi
• Ģimenes ārsts
• Speciālistu konsultācijas
• Zobu ārstēšana un protezēšana
• Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Sociālās aprūpes pakalpojumi
• Dzīves vieta
• Ēdināšana
• Palīdzība pašaprūpē

Sociālā darba pakalpojumi
• Konsultācijas un dokumentu kārtošana
• Psihosociālais atbalsts un konfliktu risināšana
• Kultūras pasākumi un nodarbības



SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI

Personīgās higiēnas priekšmeti
Zobu birste un zobu pasta (1gab. trijos mēnešos)

Šampūns (pēc nepieciešamības)
Ziepes (1gab. mēnesī)

Mazgāšanās sūklis (1gab. trijos mēnešos)
Tualetes papīrs (2 ruļļi mēnesī)

Skūšanās piederumi (pēc nepieciešamības)
Inkontinences piederumi - pamperi,

autiņbiksītes, ieliktņi (3 vienības diennaktī)

Dzīvesvieta
6m2 dzīvojamās platības 1 cilvēkam, kurā 

ietilpst gulta, skapis vai plaukti skapī, krēsls
un galds, skapītis personīgajām mantām.

Gultas veļa un dvieļi
Gultas veļu un dvieļus maina ik pēc 7-10 

dienām vai pēc nepieciešamības

Apavi, apģērbs un to remonts



VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI

Ģimenes ārsts
Lai apmeklētu ģimenes ārstu, nepieciešams 

pieteikties pie medicīnas māsas.

Speciālista konsultācija
Nepieciešams ģimenes ārsta 

nosūtījums

Zobu ārstēšana
Pēc nepieciešamības

Zobu protezēšana
Pēc nepieciešamības. Rindas kārtībā

Medikamenti
Centrs nodrošina medikamentus,

kurus nozīmējis ģimenes ārsts

Pārsienamais materiāls

Brilles
Pēc nepieciešamības/reizi 3 gados

Tikai ar acu ārsta izrakstītu briļļu recepti



CENTRA NODARBĪBAS

Vingrošana
Fizioterapeiti

Galda spēles
Olga Brokāne

Rokdarbi
Ilona Jance

Kustību terapija
Brıvprātīgā Anžela

Ceļotāju klubiņš
Lolita Sadoviča

Kulinārijas nodarbības
Sociālie darbinieki



CENTRA NODARBĪBAS

Rīta lūgšanas
Larisa Vēvere

Datorapmācība
Kristīna Kurjanoviča

Ansamblis “Jautrie iemītnieki”
Ināra Mača

Atpūtas pēcpusdienas
Sociālie darbinieki

Mūzikas draugu klubiņš
Lolita Sadoviča

Klubiņš «Zini to, ko nezinu»
Lolita Sadoviča



IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
KLIENTIEM

Centra klientiem nav atļauts

Lietot nedrošas elektroierīces un 
priekšmetus ar atklātu liesmu

Smēķēt dzīvojamās istabās un 
vietās, kurās tas nav atļauts

Lietot pārmērīgi alkoholiskos dzērienus 
un traucēt citiem iemītniekiem

Piegružot
Centra teritoriju



RSAC «GAIĻEZERS» KLIENTU 
PROMBŪTNES NOTEIKUMI

Klients nevar uzturēties ārpus Centra ilgāku laiku 
par trijiem mēnešiem viena gada laikā

Dodoties īslaicīgā prombūtnē (no vienas dienas 
līdz vienam mēnesim) klients raksta iesniegumu 
Centra direktoram vismaz divas darba dienas 

pirms plānotās prombūtnes

Dodoties ilgstošā prombūtnē (no viena 
mēneša līdz trijiem mēnešiem) klients raksta 
iesniegumu Centra direktoram vismaz piecas 

darba dienas pirms plānotās prombūtnes

Iesniegumā jānorāda klienta vārds, uzvārds, 
plānotais prombūtnes laiks, adrese, kurā plānots 
uzturēties, un kontaktpersonas telefons Centrs 
prombūtnes laikā nodrošina klientam ģimenes 

ārsta nozīmētos medikamentus



KLIENTU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

Ierodoties centrā, apmeklētājam 
jāreģistrējas pie dežuranta.

Klientus atļauts apmeklēt
laikā no 9.00 līdz 20.00

Nedrīksts ienest alkaholiskos 
dzērienus, produktus ar beigušos 
derīguma termiņu un medikamentus, 
nesaskaņojot to ar ģimenes ārstu. 

Ja vēlaties doties pastaigā ar savu 
tuvinieku, informējiet stāva aprūpētājus.

Ar savu klātbūtni un uzvedību 
nedrīkst traucēt citiem iemītniekiem.



KONTAKTI

Sociālie darbinieki
4.korpuss, 1. un 2. stāvi,

Larisa Vēvere, tālr. 67817058, 29540494
4.korpuss, 3.stāvs un 6. nodaļa,

Brigita Indulēviča-Freijere, tālr. 67817058, 29540494
4.korpuss, 4. un 5. stāvi,

Terēze Petrevica, tālr. 67817058, 29540494
3.korpuss,

Elīna Akmeņlauka, tālr. 67817058, 29540494

Sociālie aprūpētāji
4.korpuss, 1.stāvs, Gunta Jākobsone, tālr. 67817029
4.korpuss, 2.stāvs, Dzintra Vilčinska, tālr. 67817065

4.korpuss, 3.stāvs, Elita Romancēviča, tālr. 67817049
4.korpuss, 4.stāvs, Irēna Jēkabsone, tālr.67817024
4.korpuss, 5.stāvs, Astra Korsaka, tālr. 67817066

3.korpuss, Dace Klodža, tālr. 67817040

Direktors
Aldis Virbulis, tālr. 67817026 

II un V no 10.00 - 12.00
Sociālā darba nodaļas vadītāja

Ieva Dortāne, tālr. 67817041
I, V no 9.00 - 12.00, II,III,IV no 14.00 - 16.00

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja
Ilze Baltiņa - Mežgaile, tālr. 67817023

I, III, IV, V no 9.00 - 12.00, II no 14.00 - 17.00
Veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Zita Vonda, tālr. 67817043
I, III, IV, V no 9.00 - 12.00, II no 14.00 - 17.00

Saimniecības nodaļas vadītājs
Ints Miķelsons, tālr. 67536998

I, II, III, IV, V no 9.00 - 10.00



RSAC «Gaiļezers»

Kā nokļūt: braucot līdz pieturai «Mežciema pamatskola”

braucot no centra 14. un 18. trolejbuss
braucot no centra vai Imantas 21. autobuss un mikroautobusi 

braucot no Ķengaraga 15. autobuss

Hipokrāta iela 6, Rīga, LV-1079 www.sacgailezers.lv + 371 67539453


