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Aizputes veselības un sociālās aprūpes centra nolikums 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1.  Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs (turpmāk tekstā Centrs) ir Aizputes novada 

domes dibināta pašvaldības iestāde, kura sniedz veselības un sociālās aprūpes 

pakalpojumus. 

1.2.  Centra juridiskā adrese ir – Atmodas iela 17, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456. 

1.3.  Centra darbību organizē centra vadītājs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus 

un pašvaldības lēmumus.  

 

2. CENTRA FUNKCIJAS,  UZDEVUMI UN TIESĪBAS 

2.1. Centrs sniedz šādus pakalpojumus: 

2.1.1. Dienas stacionārs; 

2.1.2. Veselības aprūpe mājās; 

2.1.3. Ilgstoša ārstniecība, atbilstoši ārstniecības speciālista novērtējumam; (grozījumi 

izdarīti ar 22.12.2020. lēmumu Nr.874) 

2.1.4. Kustamās mantas (palīgierīču) noma; (grozījumi izdarīti ar 22.12.2020. lēmumu 

Nr.874) 

2.2. Centrā uzņemtajām personām tiek nodrošināta naktsmītne. 

2.3. Centram ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra 

funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus.  

2.4. Centram ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus. 

 

3. CENTRA STRUKTŪRA UN AMATPERSONU KOMPETENCE 

3.1. Centru vada tā vadītājs/-a. Centra vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Aizputes 

novada dome. 

3.2. Centra amatu sarakstu apstiprina Aizputes novada dome. 

3.3. Centra vadītāja tiesības un pienākumi: (grozījumi izdarīti ar 22.12.2020. lēmumu Nr.874) 

3.3.1. vadītājs organizē Centra darbu un ir atbildīgs par tā darbību; 

3.3.2. vadītājs ir tiesīgs savas kompetences ietvaros pastāvīgi rīkoties Centra vārdā, 

vadītājs atbild par centra finanšu līdzekļiem un to ekonomisku un lietderīgu 

izmantošanu, plāno un iesniedz izskatīšanai novada domē gada budžeta pieprasījumu; 
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3.3.3. vadītājs atbild par Centra apsaimniekošanā nodotā pašvaldības kustamā īpašuma 

saglabāšanu un citu materiālo vērtību racionālu izmantošanu; 

3.3.4. veic nekustāmā īpašuma Atmodas ielā 17 apsaimniekošanu; 

3.3.5. nodrošina darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un 

citu normu ievērošanu Centra darbībā; 

3.3.6. nodrošina statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu 

valsts un pašvaldību institūcijām; 

3.3.7. izdod instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus Centra uzdevumu izpildei; 

3.3.8. veic citus pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu 

nosacījumiem un Aizputes novada domes rīkojumiem un norādījumiem 

3.4. Centram ir struktūrvienība “Oftalmologa kabinets” ar adresi Avotu iela 2, Aizpute, 

Aizputes novads. 

3.5. Centra finansējumu veido valsts un Aizputes novada domes piešķirtais budžeta 

finansējums un ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas.  

3.6. Centra grāmatvedības uzskaiti veic Aizputes novada domes Finanšu un grāmatvedības 

nodaļa.  

3.7. Centra personāllietvedību un dokumentu pārvaldību veic Aizputes novada domes 

Administratīvā nodaļa. (grozījumi izdarīti ar 22.12.2020. lēmumu Nr.874) 

 

4. CENTRA DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA 

4.1. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Vadītājs. 

4.2. Vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domē 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts 

citādi. Domes lēmumus var apstrīdēt Administratīvajā tiesā. 

 

5.  CENTRA DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI 

5.1. Centrs saskaņā ar iestādes nolikumu izstrādā darba kārtības noteikumus,  iekšējās kārtības 

noteikumus un darba drošības un ugunsdrošības noteikumus; 

5.2.  citus iestādes darbību reglamentējošos dokumentus pēc nepieciešamības. 

5.3. Visus Centra iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina vadītājs. 

 

6. CENTRA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

Centru var reorganizēt vai likvidēt Aizputes novada dome, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

 

Novada domes priekšsēdētājs      Aivars Šilis
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