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OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

Reģ.Nr.90000024455,  Tālr.: 650-71160, fakss: 650-71161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Ogres novada domes 18.07.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.11; 42.§) 

Ar Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) 

grozījumiem 

 
 

OGRES NOVADA SPORTA CENTRA 

NOLIKUMS 
Ogrē 

  

Izdots saskaņā ar 

 Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Profesionālās izglītības likuma 15. un 17.pantu, 

Sporta likuma 7.panta otro daļu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 
  

 

Ogres novada sporta centrs 

Reģistrācijas Nr.4371902203 

Juridiskā adrese: Skolas iela 21, Ogre, Ogres novads, LV - 5001 

Dibinātājs: Ogres novada dome 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV - 5001 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Ogres novada sporta centrs (turpmāk – Sporta centrs) ir Ogres novada dome 

dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 

1.2. Sporta centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Ogres novada domes apstiprināts 

nolikums. 

1.3. Sporta centrs atrodas Ogres novada pašvaldības padotībā. Izglītības procesa 

uzraudzību, analizējot tā kvalitāti un sniedzot metodisko palīdzību, veic Ogres 

novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas stājas 

spēkā 18.12.2015.) 
1.4. Sporta centram ir savs budžets, kuru apstiprina Ogres novada dome, zīmogi, 

noteikta parauga veidlapa, sava simbolika, kā arī vienota sporta forma un emblēma. 

Sporta centra budžetu administrē Ogres novada pašvaldības centralizētā 

grāmatvedība. 
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1.5. Sporta izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības 

pakāpei atbilstoša iegūtā izglītība. 

1.6. Sporta centra izglītojamie ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam. 

1.7. Sporta centrs īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta 

politiku, realizē likumā “Par pašvaldībām” un Sporta likumā norādītās funkcijas – 

rūpēties par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanu visām 

iedzīvotāju vecuma grupām, sekmējot bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko 

audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi. 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas stājas 

spēkā 18.12.2015.) 
 

2. Sporta centra darbības mērķis, pamatvirziens un pamatuzdevumi 

 

2.1. Sporta centra darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu- veselas, 

fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas motivēta aktīvam, 

kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības 

veidošanas procesā. 

2.2. Sporta centra pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. Sporta centra 

pamatuzdevumi ir: 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas stājas 

spēkā 18.12.2015.) 
2.2.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, 

veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas  un vadības iemaņu 

veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas 

izvēlei, lietderīgai brīvā laika organizācijai; 

2.2.2. nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņa 

procesa nodrošināšana, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītības 

iespējas); 

2.2.3. nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas 

iespējas; 

2.2.4. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, plānojot un organizējot vietēja, 

valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumus. 

2.2.5. veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības 

iespējas; 

2.2.6. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas attīstību; 

2.2.7. racionāli izmantot piešķirtos finanšu līdzekļus; 

2.2.8. vadīt, organizēt un koordinēt sporta klubu, komandu un individuālo sportistu 

attīstības vajadzības; 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas 

stājas spēkā 18.12.2015.) 

2.2.9. koordinēt un vadīt metodisko darbu  sporta  jomā; 
 (Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas 

stājas spēkā 18.12.2015.) 
2.2.10. apsaimniekot Sporta centra sporta bāzes un objektus. 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas 

stājas spēkā 18.12.2015.) 
 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

 

3.1. Mācību treniņu darbību reglamentējošs dokuments ir licencētās sporta veidu 

programmas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu saturu un 

īstenošanu reglamentē Profesionālās izglītības likums. 



 3 

3.2. Sporta centrs īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:  

3.2.1. handbolā, programmu kodi 20V81300, 30V81300; 

3.2.2. futbolā, programmu kodi 20V81300, 30V81300; 

3.2.3. vieglatlētikā, programmu kodi 20V81300, 30V81300; 

3.2.4. orientēšanās sportā, programmu kodi 20V81300, 30V81300; 

3.2.5. svarcelšanā, programmu kodi 20V81300, 30V81300;  

3.2.6. mākslas vingrošanā, programmu kodi 20V81300, 30V81300. 

3.3. Pēc valsts, darba devēju, un vecāku ierosinājuma, Sporta centrs var īstenot 

personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības 

programmas un personas individuālās izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas 

interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju. 
(Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas stājas 

spēkā 18.12.2015.) 
 

4. Izglītības procesa organizācija 

 

4.1. Izglītības procesu Sporta centrā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības   likums, Darba likums, licencētā profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programma  un citi normatīvie akti. 

4.2. Sporta centra pamatdarbības virzieni ir sporta izglītība un metodiskais darbs. 

4.3. Sporta centra darbības formas ir: 

4.3.1. teorētiskā sagatavošana; 

4.3.2. mācību treniņu nodarbības; 

4.3.3. individuālās nodarbības; 

4.3.4. mācību treniņu nometnes; 

4.3.5. piedalīšanās sacensībās; 

4.3.6. talantīgāko audzēkņu atlase; 

4.3.7. audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšana; 

4.3.8. sacensību un masu pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos. 

4.4. Treniņu nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās 

 ievirzes sporta izglītības programmā nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteikto 

maksimālo stundu skaitu nedēļā attiecīgajā izglītības ieguves  posmā.  

4.5. Atbilstoši Sporta centrā īstenotajām sporta izglītības programmām, izglītojamos 

uzņem sporta veidu mācību treniņu grupās atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem.  

4.6. Sporta centrs sākuma sagatavošanas, mācību treniņu apmācības grupu, sporta 

pilnveidošanas, augstākās sporta meistarības grupu vārdiskos sastāvus Valsts 

izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4.7. Izglītojamie, kuri apguvuši Sporta centrā īstenoto sporta izglītības programmu, 

saņem „Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību”. 

4.8. Mācību gada sākumu un beigas, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta 

noteikumi. Sporta centrs nodarbības organizē visu kalendāro gadu.  

4.9. Realizējot sporta programmas, Sporta centrs sadarbojas ar vispārizglītojošām 

skolām, to  klašu audzinātājiem, vecākiem, nevalstiskām organizācijām, sporta 

izglītības iestādēm un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs.  

4.10. Veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Sporta centrā nodrošina ārstniecības 

personāls un Valsts Sporta medicīnas centrs.  

4.11. Sporta centrā darbojas pedagoģiskā padome, kura ir direktora padomdevējs. Tajā 

darbojas visi pedagogi un direktora vietnieks;  

4.12. Sporta centrā var darboties izglītojamo pašpārvalde. To pēc savas iniciatīvas veido 

izglītojamie. Tās darbību reglamentē iestāde; 
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4.13. Sporta centra izglītojamo sarakstā tiek iekļauti arī tie izglītojamie, kuri ir uzņemti 

Murjāņu sporta ģimnāzijā vai specializētajos sporta veidu centros. Viņi sacensībās ir 

tiesīgi pārstāvēt Sporta centru; 

 

5. Sporta centra vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Sporta centru vada direktors saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

iestādes nolikumu. 

5.2. Direktoru darbā pieņem un no darba atbrīvo dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Direktors pieņem darbā darbiniekus atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosaka 

darbinieku pienākumus.  

5.4. Direktors vada Sporta centra attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības 

programmu īstenošanu.  

5.5. Sporta centra direktora tiesības: 

5.5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Sporta centra intereses valsts, pašvaldības 

un nevalstiskajās institūcijās; 

5.5.2. Sporta centra vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos  

dokumentus; 

5.5.3. pieņemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, slēdzot ar viņiem darba 

līgumus, un atbrīvot darbiniekus no darba normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

5.5.4. rīkoties ar Sporta centra mantu un finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

5.6. Sporta centra direktora pienākumi: 

5.6.1. nodrošināt Sporta centra vadību un atbildēt par tās darbību kopumā; 

5.6.2. nodrošināt likumu, citu normatīvo aktu, Ogres novada domes lēmumu un 

pašvaldības rīkojumu izpildi Sporta centrā; 

5.6.3. atbildēt par izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzību Sporta centrā; 

5.6.4. nodrošināt Sporta centra darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu 

izstrādāšanu un to izpildi; 

5.6.5. nodrošināt Sporta centru ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem un 

pedagogiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām profesionālās 

kvalifikācijas prasībām; 

5.6.6. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības un darba samaksu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem; 

5.6.7. nodrošināt izglītības procesa organizāciju un atbildēt par pedagoģiskā darba 

kvalitāti Sporta centrā;  

5.6.8. organizēt Sporta centra saimniecisko darbību; 

5.6.9. nodrošināt Sporta centra finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu 

un atbildēt par mantas saglabāšanu; 

5.6.10. nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību, darba aizsardzības un ugunsdrošības 

normu ievērošanu Sporta centrā; 

5.6.11. nodrošināt Sporta centra un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā; 

5.6.12. sniegt atskaites par Sporta centra darbību Ogres novada pašvaldībai un Sporta 

centra padomei. 

5.7. Sporta centra pedagogu tiesības: 

5.7.1. būt ievēlētam un darboties Sporta centra padomē; 

5.7.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu; 

5.7.3. izteikt priekšlikumus Sporta centra attīstībai; 

5.7.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu; 

5.7.5. saņemt Darba likumā, Darba aizsardzības likumā, Darba koplīgumā un citos 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības. 
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5.8. Sporta centra pedagogu pienākumi: 

5.8.1. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību praktiskajās, teorētiskajās 

nodarbībās un rīkotajos sporta pasākumos; 

5.8.2. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

5.8.3. ievērot iekšējās un darba kārtības noteikumus, darba līgumā un amata 

aprakstā noteiktos pienākumus. 

5.9. Sporta centra citu darbinieku pienākumi ir noteikti darba kārtības noteikumos, 

darba līgumā un amatu aprakstos. 

5.10. Sporta centra saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības: 

5.10.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo 

mēneša darba algu (amatalgu); 

5.10.2. saņemt valsts garantēto apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

5.10.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem; 

5.10.4. izteikt priekšlikumus Sporta centra attīstībai. 

 

6. Izglītojamā tiesības un pienākumi 
 

6.1. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums un tie ir precizēti Sporta centra iekšējās kārtības noteikumos un 

nolikumā. 

6.2. Izglītojamā pienākumi ir: 

6.2.1. ievērot Sporta centra nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

6.2.2. uzņemties personisku atbildību par uzvedību mācību, treniņu, sacensību, 

nometņu un citu Sporta centra organizēto pasākumu laikā; 

6.2.3. mērķtiecīgi apgūt sporta veidu programmas, veicināt savu sportisko 

izaugsmi; 

6.2.4. uzņemties atbildību par personiskā lietošanā nodotā inventāra lietošanu un 

saglabāšanu; 

6.2.5. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības- mērķtiecību, 

gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā. 

6.3. Izglītojamā tiesības ir: 

6.3.1. iegūt profesionālās ievirzes izglītību izvēlētajā sporta veidā; 

6.3.2. izglītības procesā brīvi izteikt savu viedokli, paust uzskatus, neaizskarot citu 

brīvību; 

6.3.3. pārstāvēt Sporta centru dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un 

interesēm; 

6.3.4. saņemt motivētu  savu spēju, zināšanu un iemaņu novērtējumu; 

6.3.5. izrādīt iniciatīvu izglītības procesa laikā; 

6.3.6. saņemt treneru un Sporta centra darbinieku palīdzību sporta veidu 

programmas apguvē. 

 

7. Sporta centra pašpārvalde  
 

7.1. Sporta centrā ir izveidota Sporta centra padome, kurai ir konsultatīvs raksturs un tās 

darbību reglamentē padomes nolikums. 

7.2. Sporta centra padomes sastāvā ir: 

7.2.1. Sporta centra direktors; 

7.2.2. pedagogu pārstāvis; 

7.2.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvis; 

7.2.4. izglītojamo pārstāvis; 

7.2.5. citu organizāciju pārstāvis. 

7.3. Sporta centra padomes funkcijas: 
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7.3.1. ieteikt perspektīvos Sporta centra darbības virzienus un izteikt priekšlikumus 

attīstības plānošanai; 

7.3.2. izskatīt priekšlikumus Sporta centra budžeta un citu finansiālo līdzekļu 

izlietojumam; 

7.4. Sporta centrā darbojas Pedagoģiskā padome, kas risina ar mācību un audzināšanas 

darbu saistītus jautājumus un ir direktora padomdevējs. Tās darbību reglamentē 

Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada Sporta centra direktors. 

Tās sastāvā ir visi sporta centra pedagoģiskie darbinieki, to sasauc ne retāk kā reizi 

semestrī, un sēdes norisi protokolē. 

 

8. Sporta centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 
 

8.1. Sporta centrs saskaņā ar nolikumu izstrādā: 

8.1.1. Sporta centra iekšējās kārtības noteikumus; 

8.1.2. darba kārtības noteikumus; 

8.1.3. Sporta centra attīstības programmu; 

8.1.4. darba kolektīva un administrācijas koplīgumu; 

8.1.5. pedagoģiskās padomes reglamentu; 

8.1.6. Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas nolikumu; 

8.1.7. Sporta centra padomes reglamentu; 

8.1.8. metodisko komisiju reglamentu; 

8.1.9. izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību; 

8.1.10. citus Sporta centra iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus pēc 

nepieciešamības. 

8.2. Visus sporta centra iestādes iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina 

Sporta centra direktors. 

 

9. Finansēšanas avoti un kārtība 
 

9.1. Sporta centra finansēšanas avoti: 

9.1.1. valsts mērķdotācijas; 

9.1.2. pašvaldības finansējums;  

9.1.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;  

9.1.4. ziedojumi un dāvinājumi;  

9.1.5. dibinātāja apstiprinātās mācību maksas; 

9.1.6. citi ieņēmumi. 

9.2. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Ogres novada 

pašvaldības Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Ogres novada pašvaldības budžeta iestādēs. 

9.3. Finanšu līdzekļu uzskaites un atskaites kārtību nosaka spēkā esošie Latvijas 

Republikas normatīvie akti. 

 

10. Saimnieciskā darbība 
 

10.1. Sporta centra saimniecisko darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti. 

10.2. Sporta centra direktors, pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros, rīkojas ar Sporta 

centra finanšu līdzekļiem, nodrošinot finanšu un materiālo līdzekļu racionālu 

izlietošanu. 

10.3. Direktors ir tiesīgs slēgt nomas līgumus par telpu iznomāšanu ar fiziskām un 

juridiskām personām, par dažādu Sporta centram nepieciešamo darbu veikšanu un 

citiem pakalpojumiem ar fiziskām un juridiskām personām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 
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10.4. Sporta 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, kā arī ziedojumu un 

dāvinājumu līdzekļi izlietojami Sporta centra vajadzībām. 
 (Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. sēdes lēmuma (protokols Nr.19; 46.§) redakcijā, kas 

stājas spēkā 18.12.2015.) 
 

11. Sporta centra nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 
 

11.1. Sporta centrs, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, izstrādā Sporta centra 

nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs. 

11.2. Grozījumus, papildinājumus Sporta centra nolikumā var izdarīt pēc Ogres novada 

domes, direktora vai Sporta centra padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā 

apstiprina dibinātājs. 

 

12. Sporta centra izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 
 

12.1.  Sporta centra direktora izdotos administratīvos aktus un citus lēmumus un faktisko 

rīcību var apstrīdēt Ogres novada domē. 

12.2.  Sporta centra darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Sporta centra direktoram. 

 

13. Noslēguma noteikumi 

 

13.1. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ogres novada sporta centra nolikums, 

kas apstiprināts ar Ogres novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumu „Par Ogres 

sporta centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.8; 10.§). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         E.Bartkevičs 

 


