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APSTIPRINĀTS 

ar Rugāju novada domes  
2015.gada 21.maija lēmumu Nr.71   

 

 

RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU - INTEREŠU CENTRA NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un  

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Nolikums nosaka Rugāju novada domes (turpmāk – dome) iestādes – Rugāju Jauniešu 

iniciatīvu - interešu centra (turpmāk – centra) funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru un darba 

organizāciju. 

 

2. Centrs ir domes pakļautībā esoša struktūrvienība, kuras darbības pārraudzība un koordinācija, 

metodiskā vadība noteikta Rugāju novada Izglītības pārvaldes pārziņā. 

 

3. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikā un Rugāju novada administratīvajā teritorijā 

spēkā esošo normatīvo aktu normas, domes lēmumus, izpilddirektora rīkojumus.  

 

4. Centra juridiskā adrese ir: Kurmenes iela 69, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570. 

 

5.  Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara un atzīst par spēku zaudējušu Rugāju novada 

dome. 

 

6. Centra darbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus Rugāju novada jauniešu pašiniciatīvai un 

līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. 

 

7. Centram ir šādas funkcijas: 

7.1. nodrošināt interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un attīstību; 

7.2. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas. 

 

II. CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA UN UZDEVUMI 

 

8. Centrs savu darbu organizē noteiktā mērķa un uzdevumu ietvaros saskaņā ar valsts jaunatnes 

politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un nostādnēm, Rugāju novada 

attīstības plānošanas dokumentiem un Rugāju novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 

piešķirtā budžeta, noslēgto līgumu un savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 
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9. Centra darbības uzdevumi ir: 

9.1. sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot  dažādus 

neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas; 

9.2. radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai; 
9.3. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un  

brīvprātīgajā darbā; 
9.4. sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu  vienaudžu vidū; 
9.5. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām; 

9.6. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām. 

 

10. Centram ir tiesības: 

10.1. piedalīties pašvaldības, reģiona, valsts līmeņa, kā arī starptautiskajos jaunatnes politikas 

attīstības projektos;  

10.2. izstrādāt un organizēt nodarbības (atklātās nodarbības, radošās dienas, darbnīcas u. c.); 

10.3. iesniegt priekšlikumus domei jaunatnes politikas programmām;  

10.4. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par karjeras izvēles iespējām, citām 

daudzveidīgām jauniešiem nozīmīgām tēmām;  

10.5. organizēt kultūras, izglītojošus un sporta pasākumus;  

10.6. organizēt domes apstiprinātus maksas pasākumus;  

10.7. pasākumu organizēšanai var tikt piesaistīti speciālisti, ar tiem noslēdzot darba līgumu. 

 

III. CENTRA STRUKTŪRA, VADĪTĀJA UN KOORDINATORA TIESĪBAS 

UN PIENĀKUMI 

 

11. Centru vada tā vadītājs. Centra vadītājs ir jaunatnes lietu speciālists, kuram saskaņā ar 

Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu 

apmācības kārtība” noteikto kārtību divu gadu laikā no amatā stāšanās dienas jāapgūst jaunatnes  

lietu speciālista apmācības programma.  

 

12. Centra vadītāju ieceļ un atbrīvo no amata Rugāju novada dome.  

 

13. Centra darbinieki ir: Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītājs, koordinators, divi 

saimnieciskie darbinieki.  

 

14. Centra vadītāja pienākumi:  

14.1. nodrošināt likumu un citu tiesību aktu ievērošanu centrā;  

14.2. atbildēt par darbinieku kvalifikāciju;  

14.3. vadīt centra saimniecisko darbību;  

14.4. nodrošināt kārtību centrā un tās apkārtnē;  

14.5. atbildēt par centram piešķirto līdzekļu lietderīgu un racionālu izlietošanu;  

14.6. personīgi atbildēt par darba drošību centrā un tās organizētajos pasākumos;  

14.7. organizēt centra darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi un nodrošināt to izpildi; 

14.8. pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot jaunatnes lietu speciālistiem un 

jauniešu centru vadītājiem paredzētās apmācības un seminārus.  

 

15. Centra vadītāja tiesības:  

15.1. deleģēt darbiniekiem konkrētu pienākumu vai uzdevumu;  

15.2. savu pilnvaru ietvaros lemt par centra intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālo 

izlietošanu;  

15.3. pārstāvēt centra intereses valsts un pašvaldības institūcijās.  

15.4. pieprasīt informāciju par informatīvā punkta darba plānošanu un darbības organizēšanu.  
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IV. CENTRA FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

16. Centra finanšu resursus veido tam piešķirtie Rugāju novada domes budžeta līdzekļi, 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ziedojumi un dāvinājumi, valsts programmās un dažādu 

fondu projektos piesaistītie līdzekļi un investīcijas. 

  

17. Centra manta ir pašvaldības īpašums, kas atrodas centra valdījumā un atbildībā.  

 

18. Centra finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar domes apstiprināto 

ieņēmumu un izdevumu tāmi, domes lēmumiem, izpilddirektora rīkojumiem.  

 

19. Centra vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedībā iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem 

aktiem, nodrošinot racionālu un lietderīgu finanšu resursu izlietojumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                            S. Kapteine 


