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OZOLNIEKU NOVADA KULTŪRAS NODAĻAS 

NOLIKUMS 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Ozolnieku novada Kultūras nodaļa (turpmāk tekstā - Nodaļa) ir Ozolnieku novada 

domes pakļautībā esoša struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības autonomo funkciju 
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību Ozolnieku novadā. 
1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Ozolnieku novada 

pašvaldības nolikumu, Ozolnieku novada domes lēmumus un citus pašvaldības 

normatīvos aktus. 
1.3. Nodaļas bāzes adrese ir Ozolnieku Tautas nams, Ozolniekos, Rīgas ielā 23. 

1.4. Lēmumu par Nodaļas izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ozolnieku 
novada dome.  

 

2. Nodaļas darbības mērķi, uzdevumi un tiesības 
 

2.1. Nodaļas darbības mērķi ir: 
2.1.1. izstrādāt Ozolnieku novada kultūrvides līdzsvarotības un ilgspējīgas attīstības 

koncepciju un rīcības plānu; 
2.1.2. popularizēt kultūras iespējas Ozolnieku novadā, veidojot Ozolnieku novada 

kultūras tēlu; 

2.1.3. padziļināt izpratni un veidot jaunu attieksmi par kultūras nozīmību, veicinot 
sadarbību starp pašvaldības institūcijām, uzņēmējiem, citā organizācijām un 

visām sabiedrības grupām kopīgu interešu saskaņošanai un mērķu realizācijai; 
2.1.4. sekmēt kultūras procesu attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem daudzveidīgu, plašu 

un kvalitatīvu kultūras pieejamību Ozolnieku novadā; 

2.1.5. nodrošināt metodisku un organizētu atbalstu novada kultūras struktūrvienību 
darbības uzlabošanai; 

2.1.6. veicināt Ozolnieku novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un 
popularizēšanu; 

2.1.7. nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīciju tālāknodošanas procesu; 

2.1.8. stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta uz 
latviskām kultūras vērtībām. 

 

2.2. Nodaļas uzdevumi: 

2.2.1. noteikt prioritātes kultūras jomā novadā; 
2.2.2. veicināt ilgtermiņa kultūrvides attīstības projektu realizēšanu; 

2.2.3. veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu rīkošanā 
un norisē; 

2.2.4. koordinēt, pārraudzīt un realizēt kultūras pasākumu plānu novadā;  
2.2.5. organizēt Valsts svētku, latviešu gadskārtu tradicionālo  svētku norisi; 

2.2.6. īstenot integrācijas projektus kultūrā, balstītus uz Latvijas tradīcijām un vērtībām; 

2.2.7. organizēt koncertus, izrādes, izstādes, izklaides un personības izaugsmes 
pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem; 

2.2.8. nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību; 
2.2.9. koordinēt un nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un kursu darbību, sekmēt to 

piedalīšanos vietējos, valsts vai starptautiskos pasākumos un pieredzes apmaiņu, 

veicinot mākslinieciskās jaunrades attīstību un izaugsmi; 



2.2.10. atbalstīt, sniegt konsultācijas un nodrošināt metodisko palīdzību kultūras darba 

speciālistiem, amatiermākslas un kursu kolektīvu vadītājiem, veicinot profesionālo 

tālākizglītību un radošo izaugsmi; 
2.2.11. sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, nodrošinot informācijas sniegšanu par 

pasākumiem un norisēm;  
2.2.12. attīstīt kultūras infrastruktūru un ieviest modernas tehnoloģijas; 

2.2.13. nodrošināt bibliotēku līdzdalību kultūras koncepcijas novadā realizēšanā; 

2.2.14. saglabāt un nodrošināt esošo Ozolnieku novada bibliotēku sistēmas  
funkcionalitāti un attīstības iespējas; 

2.2.15. veidot elektronisko novadpētniecības datubāzi novada kultūrvēsturisko vērtību 
apzināšanai, saglabāšanai un popularizēšanai; 

2.2.16. iesniegt priekšlikumus un budžeta tāmes par Novada funkciju veikšanai 
nepieciešamo finansējumu, nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu 

izlietojumu; 

2.2.17. izstrādāt priekšlikumus lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai saistībā ar 
kultūras nozares darbību, attīstību un sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt to 

izpildi;  
2.2.18. analizēt situāciju kultūras jomā, sagatavot informāciju gada pārskatam par 

kultūras attīstību; 

2.2.19. kontrolēt pakļautībā esošo struktūrvienību telpu noslogojumu; 
2.2.20. noteiktajā kārtībā saskaņot un virzīt apstiprināšanai pakļautībā esošo 

struktūrvienību sniegtos maksas pakalpojumu veidus, apjomu un pakalpojumu 
cenas; 

2.2.21. nodrošināt Nodaļas un tās struktūrvienību sadarbību ar valsts institūcijām, 
pašvaldības institūcijām, pašvaldības sadarbības partneriem u.c. organizācijām. 

 

2.3. Nodaļai ir tiesības: 
2.3.1. Sagatavot, vadīt un organizēt Nodaļas  funkcijām atbilstošus pasākumus un 

projektus; 
2.3.2. saņemt no pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko 

nodrošinājumu uzdevumu izpildei; 

2.3.3. saņemt nepieciešamo informāciju no pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm 
Nodaļas darbības nodrošināšanai; 

      3.3.4    veikt saimniecisko darbību Nodaļas uzdevumu nodrošināšanai; 
2.3.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.  

 

3. Nodaļas organizatoriskā struktūra un vadība 
 

2.4. Nodaļas darbību organizē un vada Nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no 
amata Ozolnieku novada dome. Darba līgumu ar Nodaļas vadītāju slēdz pašvaldības 

izpilddirektors. 
2.5. Nodaļas darbu realizē: 

2.5.1. Nodaļas vadītājs – Ozolnieku tautas nama direktors; 

2.5.2. Nodaļas vadītāja vietnieks - Ozolnieku tautas nama direktora vietnieks; 
2.5.3. Salgales kultūras darba speciālists; 

2.5.4. Muzeju krājumu glabātājs;  
2.5.5. Moto sporta krājumu glabātājs. 

2.6. Darba līgumus ar Nodaļas darbiniekiem slēdz pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot 

ar Nodaļas vadītāju. 

2.7. Nodaļas darbinieku saraksts ir iekļauts Ozolnieku novada domes apstiprinātajā amatu 

sarakstā. 

2.8. Nodaļai ir sekojošas struktūrvienības: 

2.8.1. Ozolnieku Tautas nams; 
2.8.2. Ānes kultūras nams; 

2.8.3. Ozolnieku novada centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes, Jaunpēternieku un Garozas 

filiālēm. 

2.9. Nodaļas struktūrvienības ir pakļautas Nodaļas vadītājam.  

2.10. Nodaļas vadītājs organizē un vada struktūrvienību darbu, sadala pienākumus, dod 
rīkojumus darbiniekiem un kontrolē viņu pienākumu izpildi. 



2.11. Nodaļas struktūrvienību darbu vada struktūrvienību vadītāji, kuri pēc Nodaļas 

vadītāja rīkojuma sniedz pārskatu par attiecīgās struktūrvienības darbību. 

2.12. Nodaļas personāla dokumentācijas un grāmatvedības kārtošana tiek veikta 
centralizēti Ozolnieku novada pašvaldībā. 

 
4. Nodaļas finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums.  

4.1. Nodaļas finanšu resursi tiek veidoti no:  

4.1.1. pašvaldības budžeta; 
4.1.2. Valsts budžeta transfertiem; 

4.1.3. juridisko un fizisko personu dāvinājumiem un ziedojumiem; 
4.2. Uzskaites un atskaites kārtību Nodaļa nosaka pašvaldības centralizētā grāmatvedība 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
4.3. Nodaļas valdījumā var būt  kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums. 

4.4. Nodaļas darbības nodrošināšanai nepieciešamos materiāli tehniskos līdzekļus nodrošina 

pašvaldība. 
    

5. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana 
 

5.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs. 

5.2. Nodaļas vadītājs izskata sūdzības par Nodaļas darbiniekiem savas kompetences ietvaros. 
5.3. Nodaļas vadītāja lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ozolnieku novada domē 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 
 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     P.Veļeckis  

 
 


