
 
 
 

SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri’’ 

Veselības veicināšanas programmas LDzSA biedriem un viņu ģimenes 

locekļiem! 
 

Programmās iekļauts: 

 Izmitināšana 2-vietīgā standarta numurā, ēdināšana 3x dienā, ārsta konsultācija un 

uzraudzība 

Veselības veicināšanas programma: 

 

 

Veselības 

veicināšanas 

programma 

09.01. – 31.05.2023. 01.06.-31.08.2023. 

Standarta cena Cena ar 7% atlaidi Standarta cena Cena ar 7% atlaidi 

 

1. Ekspress 

kūre 

(2 dienas/1 nakts) 

133,00 EUR  -  

1 vieta 2-vietīgā 

standarta numurā 

 

123,69 EUR – 1 vieta 2-

vietīgā standarta  

numurā 

 

146,00 EUR  -  

1 vieta 2-vietīgā 

standarta 

numurā 

 

135,78 EUR – 1 vieta 

2-vietīgā standarta  

numurā 

 

 

2. Veselīgas 

dienas 

(3 dienas/ 2 naktis) 

192,00 EUR – 1 

vieta 2-vietīgā 

standarta numurā 

 

178,56 EUR - 1 vieta 2-

vietīgā standarta numurā 

 

205,50 EUR – 1 

vieta 2-vietīgā 

standarta 

numurā 

 

191,15 EUR - 1 vieta 

2-vietīgā standarta 

numurā 

 

3. Restartē 

veselību 

(5 dienas/ 4 naktis) 

 

387,00 EUR - 1 

vieta 2-vietīgā  

standarta 

numurā 

 

359,91 EUR - 1 vieta 2-

vietīgā standarta  

numurā 

 

409,00 EUR - 1 

vieta 2-vietīgā  

standarta 

numurā 

 

380,37 EUR - 1 vieta 

2-vietīgā standarta  

numurā 

 

4. Vesela 

mugura 

(7 dienas/ 6 naktis) 

 

406,00 EUR - 1 

vieta 2-vietīgā  

standarta numurā 

 

377,58 EUR - 1 vieta 2-

vietīgā  standarta 

numurā 

 

448,00 EUR - 1 

vieta 2-vietīgā  

standarta 

numurā 

 

416,64 EUR - 1 vieta 

2-vietīgā  standarta 

numurā 

 

 

 

*Minimālais medicīniskās rehabilitācijas kurss – 7 dienas. 

NUMURA TIPS         09.01 – 31.05.2023. 01.06.-31.08.2023. 

Standarta cena Cena ar 7% 

atlaidi  

Standarta cena Cena ar 7% 

atlaidi  

2-vietīgs standarta numurs  

(1 vieta) 

58,00 EUR 53,94 EUR 64,00 EUR 59,52 EUR 

 

 

Cenā ietilpst: 

· ārsta konsultācija un uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā; 

· 3 reizēja ēdināšana, ja nepieciešams uztura terapija 

Individuāls rehabilitācijas plāns, kurā atbilstoši medicīniskām indikācijām tiek nozīmētas šādas procedūras: 

 Balneo - dūņu terapija:  

o minerālūdens (sērūdeņraža vai broma) vannas vai kameru vannas (pārdienās) 

o dūņu aplikācijas vai elektrodūņas (pārdienās) 



 Fizioterapijas un veselības sporta aktivitātes:  

o fizioterapija grupā (ārstnieciskā vingrošana) (pārdienās) vai individuāli 

o fizioterapija baseinā vai fizioterapija baseinā ar/bez kaskādes masāžas (pārdienās) 

o nūjošanas apmācība un nūjošana/ dozētās pastaigas ar Smovey riņķiem 

o kardiotreniņš ar dozētu slodzi 

o rīta rosme (vasaras, pavasara un rudens sezonā – ārējā vidē, ziemas sezonā - iekštelpās) 

o pielāgotas fiziskās aktivitātes 

o medicīniskais Cigun 

 Ergoterapeita konsultācija un nodarbības; 

 Audiologopēda konsultācija un nodarbības; 

 Nodarbības veselības veicināšanai un veselības pratības uzlabošanai: 

o Psihologa izglītojošās nodarbības veselībpratības uzlabošanai (Relaksācijas nodarbība. Atbalsta grupa) 

o Uztura speciālista nodarbība veselībpratības uzlabošanai 

o Ergoterapeita nodarbība veselībpratības uzlabošanai 

o Fizioterapeita nodarbība veselībpratības uzlabošanai 

o Audiologopēda nodarbība veselībpratības uzlabošanai 

o Ājurvēdas speciālista nodarbība veselībpratības uzlabošanai 

 Fizikālā terapija: aeroterapija (saskaņā ar laikapstākļiem) 

 Dzeramā minerālūdens kurss 

 

 


