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Grozījumi Lielvārdes novada sporta centra 2014.gada 26.novembrī
apstiprinātajā Lielvārdes novada sporta centra nolikumā
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembrī apstiprinātajā Lielvārdes novada
Sporta centra nolikumā šādus grozījumus:
1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. 1.
Lielvārdes novada Sporta centrs (turpmāk – Sporta centrs) ir Lielvārdes
novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta sporta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde ar juridiskas personas statusu, kas reģistrēta Izglītības un zinātnes
ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā. Iestāde veic šādas funkcijas:
1.1. nodrošina sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu;
1.2. īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku, nodrošina
kvalitatīvus pakalpojumus Lielvārdes novada iestādēm, organizācijām,
iedzīvotājiem un ar savu darbību veicina veselas un fiziski attīstītas sabiedrības
veidošanu.”
2. papildināt 2.punktu aiz vārda “centra” ar vārdu “darbības” un aizstāt vārdu “un” ar vārdiem
“tai skaitā”;
3. aizstāt 4.punktā vārdus ” Finanšu un grāmatvedības” ar vārdiem “Finanšu un ekonomikas
nodaļas un Centralizētās grāmatvedības”;
4. izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:
“9.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi sporta profesionālās ievirzes
izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanai, veicinot izglītojamo
vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības
pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā
virzienā, vienlaikus nodrošinot iespēju Lielvārdes novada iedzīvotājiem apmeklēt
citas sporta aktivitātēm paredzētās sporta zāles (piem., trenažieru zāle, aerobikas
zāle);”
5. 11.punktā:
5.1. papildināt 11.10.apakšpunktu aiz vārda “izglītojamiem” ar vārdiem “un novada
iedzīvotājiem”;
5.2. izteikt 11.13. punktu šādā redakcijā:
“11.13. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, organizējot veselīga brīvā laika
pavadīšanas pasākumus novada iedzīvotājiem, vietēja, valsts un starptautiska
mēroga sporta pasākumus un sacensības;”

5.3. papildināt ar 11.13.1 līdz 11.13.9 punktiem šādā redakcijā:
“11.13.1 sniegt priekšlikumus prioritātēm sporta jomā, veidot un attīstīt sporta tradīcijas
novadā;
11.13.2 organizēt Lielvārdes novada sporta darba plāna izstrādi, nodrošināt tā īstenošanu
piešķirtā finansējuma ietvaros;
11.13.3 vadīt, organizēt un koordinēt novada sporta klubu, komandu un individuālo
sportistu attīstības vajadzības;
11.13.4 organizēt Lielvārdes novada sportistu dalību Latvijas jaunatnes un pieaugušo
olimpiādēs;
11.13.5 koordinēt novada sporta infrastruktūras izmantošanu sporta pasākumu un
sacensību organizēšanai;
11.13.6 sadarbībā ar citiem novadiem un Lielvārdes novada izglītības iestāžu
pedagogiem koordinēt skolu sportu;
11.13.7 apkopot novada sportistu, komandu sasniegumus sportā, sniegt priekšlikumus
Lielvārdes novada Domei sporta attīstības politikas veidošanai novadā;
11.13.8 koordinēt Pašvaldības un valsts iestāžu sadarbību sporta jautājumos;
11.13.9 izstrādāt iekšējos normatīvos aktus sporta jomā;”
5.4. izteikt 11.16. punktu šādā redakcijā:
“sniegt maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.”;
6. papildināt 24.punktā aiz vārda “programmās” ar vārdiem “vienā profesionālās ievirzes
izglītības programmā un interešu izglītības programmās”;
papildināt ar 50.1 šādā redakcijā:
“50.1 Sporta centrs atrodas Lielvārdes novada domes padotībā”;
7. izteikt 54. un 55.punktu šādā redakcijā:
“54.Sporta centra finanšu līdzekļus veido:
54.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai;
54.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
54.3.papildus finanšu līdzekļi:
54.3.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
54.3.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kurus apstiprina Lielvārdes novada
dome.
55. Nolikuma 54.3.apakšpunktā noteiktie papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Lielvārdes
novada pašvaldības kontā un izmantojami tikai:
55.1. Sporta centra attīstībai;
55.2. sporta inventāra iegādei;
55.3. Sporta centra aprīkojuma iegādei;
55.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai;
55.5. ziedojumu vai dāvinājumu līgumos norādītajam mērķim.”
8. papildināt ar 56.1 , 56.2 , 56.3, punktu šādā redakcijā:
“56.1Sporta centra saimnieciskās darbības un to sniegto maksas pakalpojumu rezultātā
gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības
budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi izlietojami Sporta centra
vajadzībām. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietojami norādītajam mērķim.
56.2 Sporta centra darbības nodrošināšanai pašvaldība nodalījusi un nodevusi
pārvaldībā un apsaimniekošanā noteiktu pašvaldības mantu.
56.3 Sporta centra direktors nodrošina izglītībai paredzēto finanšu resursu un Sporta
centra darbības nodrošināšanai nodotās pašvaldības mantas likumīgu, racionālu un
lietderīgu izmantošanu.”
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