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Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta “Lauciene”
NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
28. pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” (turpmāk – Pansionāts) ir Talsu
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kuras
mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas
vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādē, kas vērsta uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir
objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.
2. Pansionāts atrodas Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
3. Pansionāts darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
Pašvaldības domes lēmumiem, Pansionāta nolikumu un Pašvaldības iekšējiem normatīviem
aktiem.
4. Pansionāts grāmatvedības uzskaiti veic patstāvīgi.
5. Pansionāta adrese ir – ”Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285.
6. Pansionātam ir apaļais zīmogs ar Pansionāta pilnu nosaukumu valsts valodā, kura vidū
atrodas uzraksts PANSIONĀTS LAUCIENE, un pa apli uzraksts *LATVIJAS
REPUBLIKA * TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE*.
7. Pansionāts iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Pašvaldības apstiprinātu noteikta parauga
veidlapu. Parakstīt dokumentus uz Pansionāta veidlapas ir tiesīgs Pansionāta direktors vai
viņa prombūtnes laikā – Pansionāta direktora vietnieks vai ar Pašvaldības rīkojumu noteikts
cits Pansionāta direktora pienākumu izpildītājs.
8. Pansionāts ir reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā.
9. Pansionātam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Pašvaldības domes
lēmumiem.

II. Pansionāta funkcijas, uzdevumi
10. Pansionāta funkcijas un uzdevumi:
10.1. sniegt pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes
pakalpojumus pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem (turpmāk –
Klients), nodrošinot šīm personām diennakts aprūpi, mājokli, sociālo rehabilitāciju, ja
klientam nav attiecīgo spēju un atbalstu Klienta problēmu risināšanā;
10.2. nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju
pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē;
10.3. nodrošināt Klientu ar viņa dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem,
apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī dvieļiem un personīgās higiēnas
priekšmetiem;
10.4. nodrošināt nepieciešamos apstākļus Klientu saturīgai laika pavadīšanai;
10.5. nodrošināt Klientu uzturēšanos piemērotās telpās, iespēju lietot atbilstoši viņu
funkcionālajam stāvoklim iekārtotu sanitāro telpu;
10.6. nodrošināt Klientam atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim nepieciešamos
tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.7. nodrošināt Klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk
kā 4 reizes dienā;
10.8. nodrošināt Klientu apģērba un apavu individuālu lietošanu;
10.9. veikt sociālās aprūpes un/vai rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra
Klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
10.10. veidot Klientu lietas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.11. nepieciešamības gadījumā organizēt palīdzību Klienta individuālo sociālo
problēmu risināšanā;
10.12. sniegt priekšlikumus Pašvaldībai par Pansionāta darbības attīstību, kā arī par
citiem, ar Pašvaldības darbu sociālajā jomā saistītiem jautājumiem un realizējamiem
projektiem;
10.13. veikt citus pienākumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Pašvaldības domes
lēmumiem.
III. Pansionāta tiesības un pienākumi
11. Pansionātam, pildot Nolikumā noteiktās funkcijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir
tiesības:
11.1. pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju, dokumentus no Pašvaldības,
no citām juridiskām un fiziskām personām, Pansionāta funkciju un uzdevumu veikšanai;
11.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā sniegt informāciju juridiskām un
fiziskām personām par Pansionāta kompetencē esošiem jautājumiem un pakalpojumiem;
11.3. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Pansionāta funkciju un
uzdevumu nodrošināšanai;
11.4. piedalīties Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs, kā arī komisiju
un darba grupu sanāksmēs;
2

11.5. patstāvīgi lemt par Pansionāta kompetencē esošajiem jautājumiem un veikt
darbības, kas nodrošina Pansionātam noteikto uzdevumu izpildi, nepieciešamības gadījumā
saskaņojot tos ar Pašvaldības domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru;
11.6. Pansionāta darbības uzlabošanai izstrādāt, realizēt un vadīt projektus un
programmas;
11.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, saskaņā ar Pašvaldības noteikto kārtību;
11.8. rīkoties ar Pansionāta valdījumā esošo nekustāmo īpašumu un kustāmo mantu
saskaņā ar Nolikumu, Pašvaldības noteikto kārtību un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
11.9. atbilstoši Pašvaldības pilnvarojumam (ja tāds ir nepieciešams) pārstāvēt Pansionātu
valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos u. c. organizācijās, ja normatīvajos aktos nav
noteikts savādāk;
11.10. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
12. Pansionātam ir pienākums:
12.1. atbilstoši noteiktajiem mērķiem nodrošināt Pansionātam noteikto uzdevumu un
funkciju kvalitatīvu izpildi;
12.2. pēc pieprasījuma sniegt Pašvaldībai informāciju par Pansionāta darbību;
12.3. nodrošināt Pansionāta budžeta līdzekļu mērķtiecīgu, efektīvu un precīzu izlietošanu;
12.4. iepazīstināt Klientus ar Pansionāta Iekšējās kārtības noteikumiem;
12.5. iepazīstināt Pansionāta darbiniekus ar Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem,
darba drošības un ugunsdrošības un citiem iekšējiem normatīviem aktiem;
12.6. nodrošināt Pansionāta darbiniekiem sociālās garantijas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
12.7. piedalīties Pansionāta gada budžeta izstrādē Pašvaldības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
12.8. sadarboties ar Pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un citām institūcijām
nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;
12.9. nodrošināt Pansionāta darbinieku regulāru apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu
ar darba specifiku saistītos jautājumos apstiprinātā budžeta ietvaros;
12.10. sniegt atskaites normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
12.11. ievērot citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un prasības.
IV. Pansionāta struktūra un darba organizācija
13. Pansionāta darbību, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, organizē
Pansionāta direktors (turpmāk – Direktors), kurš rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata
aprakstu.
14. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldības dome. Pamatojoties uz Pašvaldības
lēmumu, direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības izpilddirektors. Direktors ir
tieši pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram.
15. Direktors rīkojas ar finanšu līdzekļiem atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātam
budžetam.
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16. Direktors atbilstoši Pašvaldības pilnvarojumam (ja tāds ir nepieciešams) pārstāv Pansionātu
valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos u. c. organizācijās, ja normatīvajos aktos nav
noteikts savādāk.
17. Direktors savas kompetences ietvaros saskaņā ar Pašvaldības izpilddirektora apstiprinātu
amata aprakstu un darba līgumu atbilstoši Pansionāta nolikumam:
17.1. nosaka Pansionāta uzdevumus, nosaka nepieciešamo darbinieku skaitu, plāno un
organizē Pansionāta un tā struktūru darbību, un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
17.2. nodrošina Pansionāta finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un
lietderīgu izmantošanu, regulāri seko budžeta izpildei;
17.3. slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Pansionāta darbības
nodrošināšanai;
17.4. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;
17.5. nodrošina Pansionāta darbības regulējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādi;
17.6. atbild par Pansionāta sniegto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un kvalitāti;
17.7. izdod rīkojumus un dod norādījumus, kas ir saistoši visiem Pansionāta
darbiniekiem;
17.8. pieņem darbā un atbrīvo no darba Pansionāta darbiniekus saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
17.9. nodrošina Pansionāta darbinieku amata aprakstu izstrādi;
17.10. saskaņo ar Pašvaldības izpilddirektoru Pansionāta amatu sarakstu;
17.11. nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba
aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās;
17.12. izstrādā Pansionāta Nolikumu, kā arī sagatavo izmaiņas tajā, iesniedz Talsu
novada domei apstiprināšanai;
17.13. nodrošina Pansionāta Klientiem pensijas saņemšanu Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
17.14.iesniedz tiesā prasības pieteikumus par parādu piedziņu, kā arī pārstāv citas
Pansionāta intereses tiesā;
17.15. lai sekmētu Klientu tiesību ievērošanu, izveido sociālās aprūpes padomi. Sociālās
aprūpes padomē darbojas Klienti, Klientu radinieki, Pansionāta darbinieki, Pašvaldības
pārstāvji.
18. Pansionāta sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina:
18.1. sociālais darbinieks;
18.2. sociālais aprūpētājs;
18.3. sociālais rehabilitētājs;
18.4. aprūpētājs;
18.5. ārstniecības persona;
18.6. medicīnas māsa;
18.7. citi darbinieki.
V. Pansionāta darbības tiesiskuma nodrošināšana
19. Pansionāta darbības tiesiskumu nodrošina Direktors.
20. Pansionāta darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
Direktoram.
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21.Direktora faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldības
izpilddirektoram;
22. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
23. Domei ir tiesības atcelt nelikumīgus un nelietderīgus Pansionāta lēmumus.
VI. Pansionāta finansēšanas avoti
24. Pansionāta finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Pašvaldības domes
apstiprinātu ieņēmumu un izdevumu tāmi.
25. Pansionāts tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un citu pašvaldību
maksājumiem par Pansionāta sniegtajiem pakalpojumiem, valsts budžeta dotācijām, Klienta vai
Klienta pārstāvja privātajiem līdzekļiem.
26. Pansionāta papildus finanšu līdzekļus veido:
26.1. līdzekļi projektu īstenošanai;
26.2. fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi;
26.3. citi ieņēmumi.
27. Papildus iegūtie finanšu līdzekļi izmantojami Pansionāta attīstībai un saskaņā ar
ziedojuma/dāvinājuma nosacījumiem.
28. Pansionāts finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
Pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, Pašvaldības domes priekšsēdētāja, Pašvaldības
izpilddirektora rīkojumiem.
VIII. Pansionāta reorganizācija un likvidācija
29. Lēmumu par Pansionāta reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Pašvaldība dome.
30. Pansionāta reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Pašvaldība, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.

Domes priekšsēdētājs

D. Karols
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