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RUGĀJU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA 

 NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 8.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Rugāju novada sociālās aprūpes centrs (turpmāk – centrs) ir Rugāju novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienība, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un 

sociālā krīzē nonākušām personām. 

1.2. Centrs darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumu, likumu “Par 

pašvaldībām”, MK noteikumiem “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī 

saskaņā ar Rugāju novada domes (turpmāk – Dome) lēmumiem, rīkojumiem, saistošajiem 

noteikumiem un šo nolikumu. 

1.3. Centra juridiskā adrese (faktiskā atrašanās vieta) ir Kurmenes iela 8, Rugāji, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads, LV-4570. 

1.4. Centrs atrodas Rugāju novada pašvaldības pakļautībā. Centru reorganizē vai likvidē ar 

Rugāju novada domes lēmumu. 

1.5. Centra darbību finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts dotācijām, ieņēmumiem no 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī piesaistot citus finanšu avotus. 

1.6. Pildot savas funkcijas un uzdevumus, Centrs sadarbojas ar Rugāju novada pašvaldību, 

pašvaldības nozaru pārvaldēm, iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām 

un juridiskām personām, sabiedriskām un starptautiskām organizācijām un to apvienībām. 

 

2. Centra mērķi 

 

2.1. Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati 

saviem spēkiem. 
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2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, 

darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. 

 

3. Centra funkcijas 

 

3.1. Centa klientu diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un paleatīvā aprūpe atbilstoši 

prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 

3.2. Identificēt iemītnieku sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanu, lai pielāgotu 

viņus aprūpes centra sociālajai videi. 

3.3. Izvēlēties sociālajam gadījumam piemērotu risinājuma metodi, cenšoties atjaunot iemītnieka 

sociālo statusu un veidot sociālās vēstures. 

3.4. Centra klientu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klienta 

funkcionālajam stāvoklim un aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

3.5. Centra klientu nodrošināšana ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, 

apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem un citu inventāru. 

3.6. Racionālas ēdināšanas organizēšana centra klientiem, ņemot vērā klienta vecumu un 

veselības stāvokli. 

3.7. Sociālās rehabilitācijas pasākumu organizēšana Centra klientiem atbilstoši vecumam un 

veselības stāvoklim. 

3.8. Sniegt palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības 

gadījumā organizēt juridisko palīdzību. 

3.9. Veikt informatora un starpnieka lomu iemītnieku attiecībās ar tuviniekiem, citiem cilvēkiem 

un oficiālajām institūcijām. 

3.10. Organizēt kultūras un izklaides pasākumus, iepriekš izstrādāta plāna ietvaros. 

3.11. Nodrošināt iemītniekus ar periodiku un literatūru, veikt pārrunas par viņus interesējošām 

tēmām. 

3.12. Ievērot klienta cilvēktiesību normas un personīgās informācijas konfidencialitāti. 

 

4. Centra uzdevumi 

 

4.1. Veikt klientu medicīnisko aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu norādījumiem 

un, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko 

palīdzību.  

4.2. Vajadzības gadījumā organizēt klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas 

iestādēm un citām institūcijām.  

4.3. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus, nodrošināt to plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, 

ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret klientu.  

4.4. Ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu. 

4.5. Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izstrādāt un īstenot klientiem individuālos 

sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plānus.  

4.6. Nodrošināt iespēju Centra iemītniekiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un 

radiniekiem, saskaņā ar Centra direktora apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem.  

4.7. Nodrošināt iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai 

priekšlikumus par Centra darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti. 
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4.8. Iespēju robežās nodrošināt klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos 

palīglīdzekļus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4.9. Organizēt kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu. 

4.10. Pēc klienta vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai; 

4.11. Veic starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar cilvēkiem un oficiālajām iestādēm iemītnieku 

interesēs. 

4.12. Pēc Centra klientu rakstiska lūguma organizēt viņu vērtslietu un vērtspapīru uzglabāšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.13. Iepazīstināt klientus ar Centra ugunsdrošības un iekšējās kārtības noteikumiem. 

4.14. Īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos 

noteiktos uzdevumus. 

 

5. Centra kompetence 

 

5.1. Pārstāvēt klientu intereses citās institūcijās jautājumos, kas ir Centra kompetencē. 

5.2. Izvērtēt sociālā pakalpojuma kvalitāti, sagatavojot priekšlikumus par sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas jautājumiem. 

5.3. Veikt Centra darbības analīzi, paškontroli, pilnveidot Centra darbību, paaugstināt kapacitāti, 

uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti. 

5.4. Likumā noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un 

privātpersonām dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Centra uzdevumu veikšanai, pārbaudīt 

dokumentu pareizību un patiesumu. 

5.5. Atbilstoši kompetencei līdzdarboties Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu 

projektu īstenošanā. 

5.6. Noteikt klientam līdzdarbības pienākumus. 

5.7. Noslēgt līgumu ar klientu un/vai viņa apgādniekiem par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu 

un samaksu par pakalpojumu. 

5.8. Saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību. 

5.9. Nodrošināt un kontrolēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu 

ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības jomā.  

 

6. Centra direktora kompetence 

 

6.1. Centra darbību vada Centra direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumiem, MK 

noteikumiem, Centra Nolikumā minētajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Centra direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Rugāju novada pašvaldības lēmumu. 

6.3. Atbild par Centra darbību un uzdevumu izpildi. 

6.4. Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Centru, kā arī atbilstoši savai kompetencei izsniedz 

pilnvaras. 

6.5. Rīkojas ar Centram nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina Centra materiālo vērtību 

saglabāšanu. 

6.6. Plāno un organizē Centra darbu. 



4 
 

6.7. Atbild par personāla kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu. 

6.8. Dod rīkojumus un norādījumus Centra darbiniekiem. 

6.9. Nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu. 

6.10. Veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam un normatīvo aktu prasībām. 

 

7. Centra darbības uzraudzība 

 

7.1. Rugāju novada pašvaldība: 

     7.1.1. veic Centra darbības uzraudzību, 

     7.1.2. lemj par Centra izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu,  

     7.1.3. lemj par Centra Nolikuma apstiprināšanu un grozījumiem,  

     7.1.4. lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu,  

     7.1.5. lemj par Centra direktora iecelšanu vai atbrīvošanu no amata, nosaka tā amatalgu, 

     7.1.6. lemj par Centra direktora lēmumu atcelšanu, ja tie neatbilst LR likumdošanas prasībām,  

     7.1.7. lemj par Rugāju novada pašvaldības mantas nodošanu Centra valdījumā,  

     7.1.8. Izvērtē Centra darbības rezultātus, pieprasa no Centra direktora jebkuru informāciju par                           

Centra darbību,  

     7.1.9. lemj par Centrā sniegto maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu,  

     7.1.10. veic citas normatīvajos aktos noteiktas darbības.  

7.2. Centrs atrodas  Rugāju  novada pašvaldības priekšsēdētājas tiešā pakļautībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                R. Krēmere 


