Aprūpes nams "Valtaiķi"
Adrese: Aprūpes nams "Valtaiķi", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3330
Tālrunis: 63353321
E-pasts: valtaiki@skrunda.lv
Amats
Direktore

Vārds, uzvārds
Gunita Bivbāne

Aprūpētāji

Telefons
63353321, 26114629

E-pasts
valtaiki@skrunda.lv

63354151

Piedāvājam bezrūpīgas un mierīgas vecumdienas
Aprūpes nams “Valtaiķi” ir aprūpes iestāde, kas izveidota ar mērķi sniegt ilgstošus
sociālās aprūpes pakalpojumus. Mūsu namā ir 45 klientu vietas. Uzņemam invalīdus un
pensionārus. Ģimenes cilvēkiem piedāvājam kopīgu istabiņu. Ir iespēja uzņemt ar
savām mēbelēm un sadzīves priekšmetiem. Ap aprūpes namu ir skaista un sakopta
lauku vide.
Atrašanās vieta
Aprūpes nams “Valtaiķi” atrodas Skrundas novadā, Rudbāržu pagastā, pie autoceļa
Skrunda–Aizpute, un pie mums var ērti nokļūt no Skrundas, Aizputes, Kuldīgas, Liepājas
un Rīgas. Autobusu pietura atrodas 10 m attālumā no parādes durvīm.
Iesniedzamie dokumenti
1. Iesniegums
2. Pase
3. Medicīniskā izziņa MK noteikumi 265, 73. pielikums
4. Izziņa par pensiju pēdējo 3 mēnešu laikā
5. Izziņa par apgādnieka izpeļņu
6. Līgums
7. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
*Ja ar sociālā dienesta starpniecību, tad – novērtēšanas karte.
Viena cilvēka uzturēšanās maksa aprūpes namā:
●
●

Skrundas novada iedzīvotājiem - 400.00 EUR mēnesī,
Citu pašvaldību iedzīvotājiem – 600.00 EUR mēnesī.

Klientus nodrošinām ar:

●

●
●

●

●

sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties
savā starpā un rast jaunus draugus;
vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu četrreizēju ēdināšanu;
neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta
pakalpojumiem (nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem), kā arī
klientiem nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – medikamentiem un higiēnas
piederumiem;
nepieciešamiem tehniskiem palīglīdzekļiem, atbilstoši funkcionālajam stāvoklim –
ratiņiem, staigulīšiem un izpalīdzīgām sociālā darbinieka un aprūpētāju rokām, lai
tiktu galā ar pašaprūpi, piedalītos pasākumos un nodarbībās un dodoties pastaigās;
elektroniski regulējamām funkcionālām gultām un pretizgulējuma matračiem
imobiliem (gulošiem) klientiem.

Regulāri notiek dievkalpojumi, svinam Jāņus, Ziemassvētkus un Lieldienas. Notiek
koncerti un teātra izrādes. Ir bibliotēka. Klientus apkalpo labi apmācīta un profesionāli
sagatavota komanda, sirsnīgi un zinoši mediķi. Rūpējamies par tīrību, siltumu un
kārtību. Var saņemt friziera, acu un ausu ārsta, masiera un pēdu aprūpes
pakalpojumus.
1,5 km attālumā no aprūpes nama atrodas Valtaiķu ev. lut. baznīca, kura celta 1792.
gadā. To rotā Latvijas krāšņākās vitrāžas. Kopskaitā 15 un tās izgatavotas 20. gs.
sākumā Itālijā pēc Kazdangas pils īpašnieka barona Kārļa fon Manteifela – Cēges
(Szöge) speciāla pasūtījuma un ir viņa dāvinājums Valtaiķu draudzei. Vitrāžās attēloti
bruņinieku tikumi un ainas no Jaunās derības. Vienlaicīgi, izmantojot heraldisko
simboliku un gadskaitļu valodu, tajās atspoguļota arī fon Manteifelu dzimtas vēsture.

