
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā bukletā  

informējam Jūs par 

kārtību, kādā Skrundas 

novada iedzīvotāji var  

saņemt sociālo 

 palīdzību 

 

 

 

Skrundas novada 

 

Sociālais dienests 
 

Kalēju ielā 6, Skrundā 

 

Tālrunis: 63331295; 63331296 

 

e-pasts: socdienests@skrunda.lv 
 

 
 

Sociālie darbinieki:  

 

Raņķos – 63354519 

Rudbāržos – 63300893 

Nīkrācē – 63354523 

Skrundā – 63331296 

 

 
 

Klientu pieņemšanas laiki:  
 

Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00 

 

Trešdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00 

 

Ceturtdiena: 9.00-12.00; 13.00-17.00 

 

 

 

Skrundas novada pašvaldības 

aģentūra 

  

 

„Sociālais dienests” 
 
 

 

 

SADARBĪBA 
 

 

 
 

 
 

2014 
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Persona – 
 

 sniedz patiesas ziņas par savas 

dzīves situāciju un savlaicīgi ziņo 

par izmaiņām tajā; 

 

 piekrīt informācijas pārbaudei 
par saviem un likumīgo 

apgādnieku* ienākumiem, 

īpašumiem un naudas uzkrājumiem; 

 

 atļauj sociālajam darbiniekam 

apmeklēt savu dzīves vietu; 

 

 aktīvi iesaistās un līdzdarbojas 

savas problēmas risināšanā; 

 

 izpilda noteiktus uzdevumus savas 

sociālās situācijas uzlabošanai; 

 

 uz tikšanos ar sociālo darbinieku 

ierodas norunātajā laikā un vietā; 

 

 laicīgi brīdina sociālo darbinieku, ja 

nespēj ierasties norunātajā laikā; 

 

 uz tikšanos ar sociālo darbinieku 

ierodas skaidrā prātā nebūdams 

alkohola vai narkotisko vielu 

ietekmē; 

 

 nepieciešamības gadījumā sniedz 

informāciju par savu situāciju arī 

citām institūcijām. 

*likumīgie apgādnieki ir personas, kurām 

saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties 

par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, 

vecākiem un vecvecākiem. 

 

Sociālais darbinieks - 

 
 darbojas personas interesēs; 

 

 informē par sociālajiem pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību un kārtību, kādā to var 

saņemt; 

 

 izvērtē un pārbauda personas sniegto 

informāciju par saviem un likumīgo 

apgādnieku ienākumiem, un naudas 

uzkrājumiem; 

 

 ievēro personas intereses, gribu un tiesības 

pašam pieņemt lēmumus; 

 

 

 sniedz atbalstu personas dzīves situācijas 

uzlabošanā; 

 

 bez personas atļaujas neizpauž 
informāciju par viņa situāciju citām 

institūcijām, izņemot gadījumus, kad ir 

apdraudēta pašas personas vai kāda cita 

veselība vai dzīvība; 

 

 

 rīkojas ētiski, saskaņā ar Latvijas sociālo 

darbinieku ētikas kodeksu. 

 

 

 

Par personas un sociālā darbinieka 

pienākumiem un tiesībām var tikt 

noslēgta rakstiska vienošanās par 

sadarbību. 
 

 

 

                   ✎ 
 

 

Lai uzlabotu savu sociālo situāciju, 

persona kopā ar sociālo darbinieku 

nosaka risināmās problēmas 

sagaidāmo rezultātu. 

 

 

                 ✍ 
 

Tiek noteikti personas un sociālā 

darbinieka veicamie uzdevumi 

vēlamā rezultāta sasniegšanai. 

 


