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Višķu pagasta Sabiedriskā centra  

REGLAMENTS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1.1. Višķu pagasta Sabiedriskais centrs (turpmāk tekstā – Sabiedriskais 

centrs) ir Daugavpils novada pašvaldības Višķu pagasta pārvaldes 

struktūrvienība, kura īsteno likuma “Par pašvaldībām” noteikto 

funkciju kultūras darbības nodrošināšanā - sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību savā teritoriālajā pārvaldē.  

1.2. Sabiedriskais centrs savā darbībā ir atbildīgs par Latvija Republikas 

likumu, Ministru Kabineta noteikumu, Daugavpils novada domes 

lēmumu un citu tam saistošu tiesību aktu un šī Reglamenta 

ievērošanu. 

1.3. Sabiedriskā centra darbu kontrolē Višķu pagasta pārvalde un 

funkcionālu uzraudzību veic Daugavpils novada domes Kultūras 

pārvalde. 



1.4. Sabiedriskā centra darbības nodrošināšanai tiek piešķirti līdzekļi no 

Daugavpils novada pašvaldības budžeta un to grāmatvedības 

uzskaiti veic Višķu pagasta pārvaldes grāmatvedība. 

1.5. Sabiedriskā centra juridiskā adrese: Skolas iela 17, Špoģu ciems, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481. Sabiedriskā centra 

faktiskā adrese: "18", Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5481 

 

II Sabiedriskā centra darbības mērķi 

2.1. Sabiedriskā centra darbības mērķis ir īstenot valsts un pašvaldības 

kultūrpolitiku savā teritoriālajā pārvaldē. 

2.2. Veidot un piedāvāt sabiedrībai kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, 

uzturēt un saglabāt kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un 

vietējās kultūras un tradīciju saglabāšanu, veicināt starp kultūru dialogu un 

veidot jaunradei, sociālajai līdzdalībai labvēlīgu vidi. 

 

III Sabiedriskā centra funkcijas 

3.1. Sabiedriskais centrs sava mērķa īstenošanai pilda šādas funkcijas: 
3.1.1. organizē kultūras un izglītojošus pasākumus; 

3.1.2. koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību; 

3.1.3. pārvalda Sabiedriskā centra valdījumā nodoto Višķu pagasta 

pārvaldes mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu; 

3.1.4. veicina lokālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

3.1.5. izplata informāciju par kultūru; 

3.1.6. koordinē un organizē profesionālās mākslas pieejamību Višķu 

pagasta iedzīvotājiem; 

3.1.7. dokumentē sabiedriskā centra radošo un saimniecisko darbību; 

3.1.8. sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 

 

IV Uzdevumi 
4.1. Realizēt valsts un pašvaldības kultūrpolitiku Višķu pagastā; 

4.2. Organizēt Višķu pagasta pašdarbības kolektīvu skates, konkursus, 

dažādus svētkus un sarīkojumus, pašdarbības kolektīvu koncertus un 

profesionālu mākslinieku viesizrādes; 

4.3. Koordinēt un nodrošināt Višķu pagasta Sabiedriskā centra tautas 

mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību; 

4.4. Atbalstīt Sabiedriskā centra darbinieku un amatiermākslas kolektīvu 

vadītāju profesionālo un radošo izaugsmi; 



4.5. Savu funkciju veikšanai sadarboties ar valsts, citu pašvaldību 

iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un privātajām struktūrām; 

4.6. Regulāri informēt par sabiedriskā centra darbību un kultūras 

pasākumu aktivitātēm; 

4.7. dokumentēt Sabiedriskā centra izglītojošo, radošo un saimniecisko 

darbību, izstrādāt mēneša un gada pasākumu plānus. 

 

 V Sabiedriskā centra tiesības 
5.1. Sabiedriskajam centram pildot Reglamenta 2.punktā noteiktos 

darbības mērķus ir tiesības: 

5.1.1. Patstāvīgi organizēt savu darbu un izstrādāt iekšējās kārtības 

noteikumus; 

5.1.2. Rīkoties ar Daugavpils novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem 

budžeta tāmes ietvaros, saskaņojot to Višķu pagasta pārvaldes 

vadītāju; 

5.1.3. Iegādāties, nomāt, saņemt bezatlīdzības lietošanā savai darbībai 

nepieciešamo mantu; 

5.1.4. Sagatavot, organizēt un vadīt Sabiedriskā centra  funkcijām 

atbilstošas programmas un projektus; 

5.1.5. Sadarboties ar privātpersonām un valsts pašvaldību iestādēm 

kultūras jomā; 

5.1.6. Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem; 

5.1.7. Saņemt ziedojumus, dāvinājumus, valsts un pašvaldību, ārvalstu 

finansiālo palīdzību; 

5.1.8. Slēgt līgumus ar iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un 

privātpersonām, lai nodrošinātu Sabiedriskā centra darbību; 

5.1.9. Rīkot konkursus un citas šī reglamenta 3.punktā minēto funkciju 

īstenošanai; 

5.1.10. Izstrādāt un iesniegt Višķu pagasta pārvaldei dokumentu 

projektus un priekšlikumus normatīvo dokumentu pilnveidošanai 

kultūras darba jautājumos; 

  

 

 VI Sabiedriskā centra darba organizācija un vadība 

6.1 Sabiedriskā centra  struktūru un amatu sarakstu apstiprina Višķu 

pagasta pārvaldes vadītājs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības; 

6.2. Sabiedriskā centra darbu vada un organizē centra vadītājs; 



6.3. Sabiedriskā centra vadītājs : 

6.3.1. organizē un plāno sabiedriskā centra darbu un ir atbildīgs par tā 

darbību, realizējot tā uzdevumus un tiesības; 

6.3.2. izstrādā un iesniedz Višķu pagasta pārvaldei sabiedriskā centra darba 

plānus, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo centra budžeta 

projektu; 

6.3.3. atbild par darba organizāciju, disciplīnas ievērošanu un darba 

drošības noteikumu ievērošanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai; 

6.3.4. atbild par lietošanā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu un 

racionālu izmantošanu centra telpās un teritorijā; 

6.3.5. nosaka amatiermākslas kolektīvu vadītāju un sabiedriskā centra 

darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; 

6.3.6. pārstāv Višķu pagasta sabiedrisko centru visās valsts un sabiedriskās 

iestādēs un organizācijas jautājumos, kas skar tā darbību, kā arī koordinē 

sabiedriskā centra darbu, saskaņojot ar Višķu pagasta pārvaldi. 

 

 

Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītājs:                        Jānis Belkovskis 

24.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


