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Dienas aprūpes centrs ir institūcija, 
kas dienas laikā nodrošina 
pilngadīgam personām ar garīga 
rakstura traucējumiem: 
 sociālās aprūpes pakalpojumus, 
 sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus,  
 sociālo prasmju attīstīšanu, 
 brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
 

Mērķis:  
 mazinot invaliditātes izraisītās 
sekas, dienas laikā nodrošināt sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus. Centrs veicina personu 
ar garīga rakstura traucējumiem 
dzīvošanu ārpus stacionāra, tādejādi 
sniedzot atbalstu arī klientu ģimenei. 
 
Nodarbību telpas: 

• Daiļrades studija; 
• Mākslas studija; 
• Mūzikas nodarbību telpa; 
• Datornodarbību telpa; 
• Virtuve. 

Nodarbību telpas ir aprīkotas ar visu 
nepieciešamo inventāru un 
aprīkojumu.  
 

Dienas aprūpes centrā sociālo aprūpi 
un sociālo rehabilitāciju nodrošina 
kvalificēti speciālisti:  

- sociālais darbinieks,  
- sociālais rehabilitētājs,  
- sociālie aprūpētāji, 
- aprūpētāji, 
- citi specialisti. 

Uzdevumi: 
 nodrošināt klientiem uzturēšanas 

iespējas nodarbību telpās darba dienās, 
no plkst. 8:00 līdz 17:00, kur klienti 
saņem speciālistu uzraudzību un 
atbalstu; 

 nodrošināt uzraudzību un individuālu 
atbalstu; 

 nodrošināt palīdzību pašaprūpē 
atbilstoši nepieciešamībai; 

 sniegt sociālā darba speciālistu 
konsultācijas atbilstoši 
nepieciešamībai; 

 nodrošināt kognitīvo spēju uzturēšanu 
vai attīstīšanu; 

 nodrošināt nodarbinātību veicinošo 
prasmju attīstīšanas nodarbības un 
patstāvīgās funkcionēšanas spēju 
attīstīšanu, sīkās motorikas un citu 
prasmju attīstību atbilstoši klienta 
funkcionālajam stāvoklim; 

 organizēt mākslas un mākslinieciskās 
pašdarbības spēju attīstīšanas 
nodarbības (zīmēšana, mūzika, 
pērļošana un citas); 

 organizēt fiziskās aktivitātes; 
 organizēt brīvā laika un relaksējošās 

nodarbības atbilstoši dienas ritmam; 
 organizēt klientu informēšanas un 

izglītošanas pasākumus atbilstoši 
nepieciešamībai; 

 sniegt speciālistu konsultācijas 
(fizioterapeits, psihologs u. c.) 
atbilstoši klienta vajadzībām; 

 organizēt pastaigas svaigā gaisā; 
 veicināt klientu iekļaušanos 

sabiedrībā, paplašinot sociālo 
kontaktu loku (organizēt ekskursijas 
un kultūras iestāžu apmeklēšanu). 
 
Dienas aprūpes centrs klientiem 
organizē divreizēju ēdināšanu un 
nodrošina autotransportu klientiem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuri 
nespēj pārvietoties ar sabiedrisko 
transportu.  

 
      Dienas aprūpes centra pakalpojums 

iedzīvotajiem, kuri ir deklarējuši 
savu dzīvesvietu Daugavpils 
pilsētā, ir bezmaksas. 


