Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām
Pakalpojuma apraksts
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju
gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav
pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu
pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši
personas funkcionālo traucējumu raksturam.

Iesniegumu veidlapa pieejama
Iestādē
Pašvaldības mājaslapā
• Iesniegums Sociālajam dienestam

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts
• Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem
traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
• Kurām nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trūcīga persona;
• Ja apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi
nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
• Kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atvasinājuma
līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura devējam
nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību
apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”, Kalēju ielā 4,
Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00,
Trešdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00,
Ceturtdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

Pieprasīt un
saņemt klātienē

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā
darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, Centra iela 4,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV–3324
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās: 9.00 – 12.00
Trešdienās: 14.00 – 17.00,
Ceturtdienās: 15.00 – 17.00.
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā
darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē, “Sākumskola”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323;
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdienās: 9.00 – 14.00.
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā
darbiniece Nīkrāces Saieta namā, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV – 3320.
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās: 14.00 – 17.00,
Trešdienās: 9.00 – 12.00.

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt
pa pastu

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”, Kalēju ielā 4,
Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pieprasīt
elektroniski

Nosūtot uz e–pastu socdienests@skrunda.lv, ar drošu
elektronisko parakstu parakstītu dokumentu.

Nepieciešamie dokumenti
Nepieciešamie dokumenti

• Personu apliecinošs dokuments
• Iesniegums Sociālajam dienestam;
• Ģimenes ārsta izraksts.

Pakalpojumu maksa
EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma
risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
• Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5.
panta, 3. punkta noteikto kārtību/

Pārsūdzības iespējas
Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada domē.

Reglamentējošie normatīvie akti
Saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Skrundas novadā”

Uzziņas, informācija, konsultācijas
• Tālr. 63331295; 63331296
• E-pasts: socdienests@skrunda.lv

