LATVIJAS REPUBLIKA
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
ROPAŽU SPORTA CENTRS
Reģ. Nr. 90000029039, Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Tālr. 67186406, fakss 67186406, e-pasts evitaeglaja@inbox.lv
Ropažu novadā
APSTIPRINĀTS
Ar Ropažu novada domes 24.03.2010. lēmumu
Protok. Nr3,&___

ROPAŽU SPORTA CENTRA
NOLIKUMS
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Ropažu sporta centra (turpmāk Sporta centrs) nolikums reglamentē
Sporta centra darbību, nosaka pienākumus, tiesības un atbildību. Sporta centra
nolikumu (turpmāk – Nolikums) apstiprina Ropažu novada dome.
1.2.Sporta centra juridiskā adrese - Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV2135.
Sporta centrs ir Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde, kura
darbojas Pašvaldības pakļautībā un pamatojoties uz Latvijas Republikā( turpmāk
tekstā LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp, Ropažu novada
pašvaldības nolikumu, citiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Ropažu novada
domes priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem,
Ropažu novada domes lēmumiem, šo Nolikumu. Sporta centrs savā darbībā ievēro
politiskās neitralitātes principu, tajā netiek pieļauta jebkāda veida diskriminācija
attiecībā uz personas tautību, reliģisko piederību, dzimumu vai rasi.
1.3.Sporta centru dibina, reorganizē un likvidē Ropažu novada dome saskaņā
ar saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tostarp
Pašvaldībā noteikto kārtību.
1.4.Sporta centrs ir tiesīgs lietot savu zīmogu, veidlapu un simboliku, logo..
1.5.Sporta centra pārvaldījumā darbojas Ropažu sporta centra struktūrvienība Zaķumuižas sporta zāle - adrese Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV
2133.

2. TIESISKAIS STATUSS
2.1. Sporta centrs ir Pašvaldības iestāde. Tai ir savs zīmogs, veidlapa, var būt
sava simbolika, logo, Sporta centrs var lietot Ropažu novada pašvaldības simboliku.
2.2.Materiālo vērtību saņemšanai un iegādei lieto Pašvaldības rekvizītus un
Sporta centra zīmogu. Sporta centra zīmogs tiek lietots Sporta centra iekšējo
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dokumentu apstiprināšanai, Sporta centra dokumentiem un vēstulēm, materiālo
vērtību saņemšanai un derīgs tikai ar Sporta centra vadītāja parakstu.
2.3.Sporta centra darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, kas apstiprināts ar
Ropažu novada domes lēmumu. Izmaiņas vai papildinājumus Nolikumā izstrādā
Sporta centra vadītājs, apstiprina Ropažu novada dome.
2.4.Sporta centram ir saistoši Ropažu novada domes lēmumi un Ropažu
novada domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora rīkojumi.
2.5.Sporta centra iekšējos darba kārtības un drošības tehnikas noteikumus, kuri
ir saistoši ikvienam apmeklētājam, apstiprina Sporta centra vadītājs.
2.6.Kontroli un uzraudzību par Sporta centra darbību veic Ropažu novada
pašvaldības izpilddirektors.
2.7.Sporta centra nolikuma prasības ir obligātas visām iestādēm,
uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām, kuras veic jebkādu darbību Sporta
centra teritorijā.
3. SPORTA CENTRA MĒŖKIS UN UZDEVUMI
Sporta centra darbības pamatuzdevumi ir:
3.1.Ropažu novada iedzīvotāju sporta aktivitāšu un aktīvās atpūtas iespēju
popularizēšana, veicināšana, pilnveidošana un attīstīšana.
3.2.Sporta centra rīcībā esošo sporta būvju un sporta laukumu uzturēšana,
attīstīšana un pilnveidošana, atbilstoši sporta nodarbību, treniņu, sacensību un sporta
pasākumu prasībām un Sporta centra budžetam.
3.3.Sekmēt un atbalstīt sporta ētikas normu, Olimpiskās Hartas, godīgas spēles
(fair play) principu ievērošanu sportā.
3.4.Celt sacensību un sporta kultūras un izglītības līmeni, popularizēt sportisko
garu un interesi par sportu.
3.5.Nodrošināt profesionālās ievirzes interešu izglītībai sportā programmu
realizāciju, atbilstoši Ropažu novada pašvaldības piešķirtajam interešu izglītības
budžetam un tehniskajam aprīkojumam.
4. SPORTA CENTRA FUNKCIJAS
Sporta centrs savu pamatuzdevumu veikšanai izpilda šādas funkcijas:
4.1.Veic sporta kā aktīvās atpūtas un veselības popularizēšanu, veido
informatīvo datu bāzi, sporta vēsturiski - periodisko ekspozīciju.
4.2.Plāno, organizē, koordinē, realizē sporta aktivitātes Ropažu novadā (sporta
klubu, biedrību, kopu, grupu, komandu, un citu sporta organizāciju) un Ropažu
novada iedzīvotājiem, atbilstoši sacensību prasībām un nolikumiem.
4.3.Sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām,
sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, sporta federācijām, kā arī atsevišķām
personām.
4.4.Nodrošina dažāda ranga sacensību, sporta aktivitāšu finansiālās,
materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes.
4.5.Veido novada sportistu izlases, veido un nodrošina to periodiskās darbības.
4.6.Organizē sportistu, treneru, tiesnešu un sporta veterānu stimulēšanu, kā arī
tiesību un interešu aizsardzību.
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4.7.Organizē, plāno un realizē mācību treniņu darbu interešu izglītības
programmu sportā ietvaros u.c. ar likumu atļautos veidos.
4.8. Sniedz informāciju iedzīvotājiem par iespējām nodarboties Sporta centrā
4.9.Gatavo atskaites par Sporta centra darbu, sniedz informāciju valsts un
pašvaldību iestādēm.
4.10.Plāno un realizē sporta, aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošanu un
uzturēšanu Sporta centra budžeta ietvaros.
4.11.Veic saimniecisko darbību, maksas pakalpojumu sniegšanu, likumdošanā
noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Pašvaldības nolikumu, rīkojumiem un Ropažu novada
domes lēmumiem.
4.12.Sporta centrs nodrošina bez pakalpojuma maksas nodarbību laikus
Sporta centra sporta zālēs:
4.12.1. skolēnu mācību sporta stundām;
4.12.2.jauniešu un pieaugušo interešu izglītības grupām sportā;
4.12.3.skolas vecuma bērnu interešu izglītības sportā grupu nodarbībām darba
dienās līdz 18.30 un brīvdienās pēc nepieciešamības, saskaņā ar nodarbību grafiku;
4.12.4. iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;
4.12.5.Ropažu novada sporta veidu komandām - izlasēm, kuras pārstāv
Ropažu novadu oficiālās sacensībās, sporta zālē laikā posmā no septembra līdz
jūnijam;
4.12.6. Ropažu novada iedzīvotāju sporta nometnēm;
4.12.7.Ropažu novada sporta pasākumiem: turnīriem, čempionātiem, kausu
izcīņām;
4.12.8.Sporta organizācijām, kuras organizē, vada un rīko sporta aktivitātes
Ropažu novada iedzīvotājiem; sacensību („sabraukumu”, “mājas spēļu”,
čempionātu posmu u.c.) rīkošanai, saskaņā ar sacensību nolikumiem, un, kuros
piedalās Ropažu novada sportisti vai komandas;
4.12.9.Sporta centra darbiniekiem: izmanto Sporta centra telpas, sporta zāli;
trenažieru zāli, aerobikas zāli un pieejamo inventāru savas sportiskās formas
uzturēšanai bez maksas ārpus darba laika.
4.13.Sportisti, sporta aktīvisti, komandu pārstāvji, Ropažu novada iedzīvotāji,
kuri pretendē uz Ropažu novada pašvaldības Sporta centra atbalstu, iesniedz
nākamajam gadam sacensību (startu) kalendāru un paredzamos izdevumus, ne vēlāk,
kā tekošā gada 1. decembrī. Par neparedzētu sacensību finansiālu atbalstīšanu lemj
Ropažu novada dome, atkarībā no Sporta centra budžetā esošajiem līdzekļiem.
4.14.Sporta sacensības, kurām pēc nolikuma jānodrošina sporta zāle, kuras
nav iespējams nodrošināt komandai piešķirtajā treniņu laikā, sporta zāles noslogojuma
grafiks tiek mainīts uz konkrēto sporta pasākumu par labu sacensībām. Oficiālās
sacensības (starptautiskie, valsts, reģiona čempionāti; novada sacensības - novada
kausu izcīņas, novada turnīri) ir prioritāras, attiecībā uz regulāro treniņu procesu,
maksas pakalpojumu sniegšanu.
5. ROPAŽU SPORTA CENTRA STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. Ropažu sporta centrs sastāv no struktūrvienībām:
5.1.1.Ropažu sporta zāle (Ropažu āra sporta laukumiem: stadions, tenisa
korti, pludmales volejbola laukumi, basketbola laukums), adrese - Sporta iela 2,
Ropaži, Ropažu novads, LV-2135;
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5.1.2.Zaķumuižas sporta zāle, adrese Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu
novads, LV 2135.
5.2.Sporta centru vada Ropažu sporta centra vadītājs. Vadītājs darbojas tiešā
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā, saskaņā ar darba līgumu, LR
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tostarp domes lēmumiem, pašvaldības
saistošiem noteikumiem, rīkojumiem, amatu aprakstu un Ropažu sporta centra
nolikumu.
5.3.Priekšlikumus Sporta centra struktūrvienību štatu sarakstiem izstrādā
Ropažu sporta centra vadītājs un apstiprina Ropažu novada dome. Sporta centra
darbiniekus pieņem un atbrīvo no darba likumā paredzētajā kārtībā darbā Ropažu
novada pašvaldības izpilddirektors. Sporta centra darbinieki darbojas tiešā Sporta
centra vadītāja pakļautībā
5.4. Sporta centra vadītājs:
5.4.1.atbild par Sporta centra nolikumā noteikto pienākumu un funkciju
izpildi, saskaņā ar amatu aprakstu;
5.4.2.organizē un kontrolē struktūrvienību personāla darbību, nosaka sev
pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi, pienākumus;
5.4.3.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Sporta centru attiecībās ar valsts,
pašvaldību iestādēm un sabiedriskajām organizācijām jautājumos, kas skar Sporta
centra darbību;
5.4.4.izstrādā Sporta centra iekšējās kārtības noteikumus un instrukcijas,
dokumentāciju, tai skaitā sagatavo izmaiņas Ropažu Sporta centra nolikumā;
5.4.5.Sporta centra darbības realizācijai, sagatavo, virza un atbild par līgumu
izpildi, saskaņā ar „Noteikumiem par līgumu sagatavošanas, aprites un kārtību
Ropažu novada pašvaldībā”:
5.4.6.nodrošina Ropažu novada domē pieņemto lēmumu, kas saistīti ar Sporta
centra darbību, izpildi;
5.4.7.lieto Sporta centra zīmogu un veidlapas. Sporta centra zīmogu un
veidlapu paraugu apstiprina Ropažu novada priekšsēdētājs ar rīkojumu;
5.4.8.atbild par Sporta centram piešķirto finansiālo līdzekļu racionālu
izmantošanu un iestādei piederošās mantas saglabāšanu. Sagatavo Sporta centra
budžeta projektu kārtējam finansu gadam un analizē piešķirto budžeta līdzekļu sadales
lietderību, izlietojumu, norēķiniem ar pašvaldību, paraksta aktus un citus finanšu
dokumentus;
5.4.9.koordinē Ropažu novada Sporta centra struktūrvienību darbību, telpu,
sporta laukumu un resursu racionālu un ekonomisku izmantošanu;
5.4.10.izstrādā Ropažu novada sporta pasākumu Nolikumus, saskaņojot ar
Ropažu novada domes priekšsēdētāju.
5.4.11.Sporta centra darbības nodrošināšanai, izdod rīkojumus, kas ir saistoši
Sporta centra darbiniekiem.
5.5.Sporta centra pedagoģiski izglītojošo darbu skolēnu, jauniešu un
pieaugušo sporta izglītības grupām veic sporta pedagogi - treneri (turpmāk tekstā
treneri), atbilstoši amata aprakstam. Ropažu novada dome ir tiesīga noteikt un
apstiprināt interešu izglītības treneru atalgojumu. Treneriem, kuri uz treniņiem brauc
no citas pilsētas vai novada, var tikt kompensēti ceļa izdevumi. Uz visiem Sporta
centrā strādājošajiem treneriem attiecas Sporta likuma un Izglītības likuma prasības.
5.6.Saskaņojot savu darbību ar Sporta centra vadītāju, pieaugušo sporta
interešu grupu darba organizāciju un koordināciju veic, ja tāds ir - algots sporta
darbinieks vai treneris, komandu sporta veidos komandas pārstāvis un komandas
kapteinis, individuālajos sporta veidos - paši dalībnieki.
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5.7.Sporta pasākumu nodrošināšanai, atbilstoši sacensību nolikumiem un
prasībām, un citu konkrētu darbu veikšanai ar darba līgumu konkrētam darbam tiek
pieņemti darbā mediķi – pirmās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai; sacensību
sekretāri - sacensību protokolēšanai; informatori; tiesneši - sacensību tiesāšanai,
sporta pasākumu vadītāji utt., atbilstoši sacensību nolikumam un prasībām,
atalgojumu saņemot no Sporta centra budžeta. Konkrētā darba līgumus sagatavo
Sporta centra vadītājs, paraksts pašvaldības izpilddirektors.
5.8.Atbildību par pasākuma norisi, dalībnieku drošību, medicīniskās
palīdzības nodrošināšanu uzņemas pasākuma rīkotājs (privāta vai juridiska persona)
vai telpu izīrēšanas treniņiem gadījumā - grupas atbildīgais. Individuālo nodarbību
laikā par savu veselību atbildību uzņemas paši apmeklētāji, ko apliecina ar parakstu
apmeklētāju žurnālā.
5.9.Nepilngadīgajiem Sporta centrā atļauts nodarboties tikai pilngadīgas
personas atbildībā, ko pilngadīgā persona apliecina ar parakstu apmeklētāju žurnālos.
5.10.Uz visiem Sporta centrā strādājošajiem attiecas Sporta centra nolikums,
Sporta centra iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumi, Sporta centra vadītāja
rīkojumi, instrukcijas un norādījumi.
6.FINANSU LĪDZEKĻI
Sporta centra finansu līdzekļus veido:
6.1.Sporta centrs pamatbudžetu veido pašvaldības iedalītie līdzekļi.
6.2.Pašvaldībai piešķirtās dotācijas konkrētu Sporta centra mērķu vai
uzdevumu veikšanai.
6.3.Ienākumi no saimnieciskās darbības ( maksas pakalpojumiem).
6.4.Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un ir
saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumdošanu.
6.5.Sporta centrs var saņemt finanšu līdzekļus no ziedojumiem un
dāvinājumiem. Interešu izglītības programmu un sporta pasākumu finansēšanai var
tikt izmantoti citi juridisku un fizisku personu līdzekļi.
6.6.Sporta centra finansiālās un grāmatvedības operācijas ir centralizētas
Ropažu novada pašvaldības grāmatvedībā.
6.7. Sporta centra pamatbudžets paredz un nodrošina:
6.7.1.Sporta centra struktūrvienību darbu, esošo sporta zāļu, telpu un teritorijas
uzturēšanu, apsaimniekošanu, pilnveidošanu un attīstību, algoto darbinieku
atalgojumu;
6.7.2.nepieciešamā sporta inventāra un aprīkojuma regulāru iegādi,
atjaunošanu, un uzturēšanu, atbilstoši sacensību nolikumiem, drošības tehnikas
noteikumiem un sporta aktivitāšu attīstības nodrošināšanas vajadzībām;
6.7.3.sporta sacensību organizēšanu, nepieciešamo materiālu, aprīkojuma un
pakalpojumu iegādi sporta pasākumu organizēšanai.
6.8.Sporta centra budžeta ietvaros tiek paredzēti līdzekļi sportistu - Ropažu
novada iedzīvotāju, komandu finansiālajam atbalstam oficiālām sacensībām Latvijā
un ārvalstīs: Sacensību izdevumu segšanai - transportam uz un no sacensībām, ceļa un
naktsmītņu, inventāra, aprīkojuma iegādes un nomas izdevumu segšanai; sporta
formas tērpu iegādei Ropažu novada komandām un sportistiem ar Ropažu novada vai
Sporta centra simboliku
6.9. Sporta centra maksas pakalpojumi tiek apstiprināti Ropažu novada domē.
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7.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1.Nolikumā neparedzētus jautājumus Sporta centrs risina LR normatīvo aktu
noteiktā kārtībā un saskaņā ar pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem
7.2.Sporta centra vadītāja rīkojumus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Ropažu novada pašvaldības
Ropažu sporta centra vadītāja

Evita Eglāja
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Ropažu sporta centra ZĪMOGS:
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