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Apstiprināts  

ar Ozolnieku novada domes 2006.gada 

13.jūlija sēdes lēmumu Nr. 9.§, protokols Nr.7 

 

 

OZOLNIEKU  NOVADA  SPORTA  CENTRA  

 NOLIKUMS 

 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Jelgavas rajona Ozolnieku novada sporta centrs (turpmāk tekstā 

„Centrs”) ir Ozolnieku novada struktūrvienība, kura savā darbībā 

organizē un vada sporta darbu Ozolnieku novadā. 

1.2. Sporta nodarbībās piedalīties  var visi interesenti un tiem nav 

nepieciešama noteikta sagatavotība. 

1.3. Centra darbības mērķis – veselas, fiziski un garīgi attīstītas 

personības veidošana, veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida 

popularizēšana. 

1.4. Centra darbības uzdevumi: 

1.4.1. nodrošināt iespējas sporta meistarības pilnveidei un fizisko 

īpašību un spēju attīstībai. 

1.4.2. nodrošināt iespējas sporta centra apmeklētāju fiziskai un 

intelektuālai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, 

interešu, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un 

atpūtas organizācijai. 

1.4.3. organizēt un vadīt sporta pasākumus novadā, kā arī organizēt 

komandu piedalīšanos jebkura  mēroga sacensībās. 

 

II. Sporta centra tiesiskais statuss. 

 

2.1. Centru dibina, organizē vai pārtrauc tā darbību ar Ozolnieku novada 

domes lēmumu.. 

2.2. Centram saistoši Domes izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida 

veicināšanas komitejas lēmumi un izpilddirektora rīkojumi. 

2.3. Centrs savu darbību saskaņo ar Ozolnieku novada izpilddirektoru. 

2.4. Centrs organizē darbu, pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 

lēmumiem, Centra nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem 

un tiesību aktiem. 

2.5. Centra tiesiskais pamats ir Ozolnieku novada domes apstiprināts 

nolikums. 

2.6. Centrs ir Ozolnieku novada struktūrvienība ar savu zīmogu un 

veidlapām 
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III. Sporta centra darbības organizācija. 

 

3.1. Centrs patstāvīgi izstrādā darbības plānu ievērojot sabiedrības 

sociālo pieprasījumu, novada īpatnības, darba plānu apstiprina 

Ozolnieku novada dome. 

3.2. Centram Ozolnieku novada pašvaldības administrācijai saskaņošanai 

jāiesniedz centra lielās zāles, trenažieru zāles, aerobikas zāles, 

stadionu noslogojuma grafiku pa dienām un stundām, organizēt to 

izmantošanu. 

3.3. Ar Ozolnieku novada izpilddirektoru iepriekš jāsaskaņo pasākumi, 

kas notiek no grafikiem atšķirīgos laikos un atšķirīgās telpās. 

3.4. Centra pamatdarbības virzieni: 

3.4.1. nodarbību organizēšana; 

3.4.2. pasākumu organizēšana; 

3.4.3. koordinēt visas ar sportu saistītas lietas Ozolnieku novadā. 

3.4.4. regulāri papildināt Ozolnieku novada pašvaldības interneta mājas 

lapu ar jaunāko informāciju. 

3.4.5. sniegt dienesta viesnīcas pakalpojumus. 

 

3.5. Pirms pakalpojumu sniegšanas par summu, kas lielāka par Ls 300,-

(bez PVN), Centram organizēt līguma slēgšanu pakalpojuma 

ņēmējam ar Ozolnieku novada domi. 

3.6. Samaksu par pakalpojumiem Centram veikt Ozolnieku novada 

domes kasē vai ar pārskaitījumu. 

3.7. Pakalpojumu saņēmēji Centra telpās drīkst uzturēties tikai uzrādot 

veikto samaksu apstiprinošo dokumentu, kurā redzams, par ko 

maksāts, izcenojums un pakalpojuma saņemšanas laiks. 

3.8. Centra darba formas: 

3.8.1.sacensību un pasākumu organizācija un piedalīšanās tajā. 

 

IV. Sporta Centra direktors. 

 

4.1. Centru vada direktors (turpmāk tekstā direktors) saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un nolikumu. 

4.2. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Ozolnieku novada 

domes lēmumu, atbilstoši Darba likumdošanai. 

4.3. Direktors rekomendē pieņemt darbā Centra darbiniekus. 

4.4. Direktors personīgi atbild par Centra darba organizāciju. 

 

V. Finanses 

 

5.1. Ozolnieku novada dome nodrošina Centra uzturēšanu un materiāli 

tehniskās bāzes izveidi un attīstību saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Centra budžetu  veido arī maksas 

pakalpojumi, saimnieciskā darbība. 
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5.2. Direktoram darba algas, piemaksas apjomu par darba kvalitāti 

nosaka Ozolnieku novada dome saskaņā ar darba samaksas 

nolikumu. 

5.3. Centrs saskaņojot ar Ozolnieku novada domi ir tiesīga piedāvāt 

maksas sporta programmas. 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs /paraksts/  M.Ainārs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


