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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” 
 
 

 

 

Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojums 

 
 

 
 

2014 

 

 
 

 

 

mailto:socdienests@skrunda.lv


 

Kādas personas saņem līdz 21 dienu 

ilgu sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu? 

 
 Personas darbspējīgā vecumā ar 

funkcionāliem traucējumiem (no 15 

gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai 

noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši 

likumam „Par valsts pensijām”); 

 

 Politiski represētās personas; 

 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieku un 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

rezultātā cietušo personas; 

 

 Personas ar prognozējamu invaliditāti 

darbspējīgā vecumā; 

 

 Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija pieaugušām personām un 

bērniem; 

 

 Sociālā rehabilitācija cilvēku 

tirdzniecības upuriem; 

 

 Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām 

vielām atkarīgiem pieaugušajiem un 

bērniem. 

 

 

Cik bieži var saņemt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu par valsts 

budžeta līdzekļiem? 

 
 Ja funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe 

paaugstinās, tad pakalpojumu var saņemt 

atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados, 

izņemot gadījumus, ja persona pakalpojumus 

pieprasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā. 

Atkārtotus pakalpojumus var saņemt 14 

dienas. 

 

 Politiski represētās personas pakalpojumus 

var saņemt reizi trijos gados; 

 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušās personas reizi gadā, atkārtoti - ne 

agrāk kā gadu pēc iepriekšējo pakalpojumu 

saņemšanas pabeigšanas; 

 

Personas ar prognozējamu invaliditāti 

darbspējīgā vecumā pakalpojumus var saņemt 

prioritāri vienu reizi komisijas noteiktajā 

prognozējamās invaliditātes termiņā. 

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu 

pakalpojumu: 

 
Personām ar funkcionāliem traucējumiem: 

 ģimenes ārsta atzinums, kurā tiek 

uzrādīts funkcionālo traucējumu 

izraisījušās pamatdiagnozes kods un 

blakus diagnozes kods, ir vai nav 

medicīniskās kontrindikācijas; 

 Ceļu satiksmes negadījumā cietušajām 

personām norāda, ka funkcionālie 

traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes 

negadījuma; 

 Vai pakalpojumi prioritāri nepieciešami 

personai ar prognozējamu invaliditāti; 

 Bartela indekss. 

 

Politiski represētajām personām, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušajām personām: 

 Rakstisku iesniegumu; 

  Politiski represētās personas  

apliecības kopiju; 

 Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 

apliecības kopiju; 

 Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas rezultātā cietušās personas 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

 

 Ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegtu 

izziņu par personas veselības 

stāvokli un medicīnisku 

kontrindikāciju neesamību 

pakalpojumu saņemšanai. 

 


