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2009.gada 25.novembrī
Olaines novadā

Nolikums Nr.29

Apstiprināts ar Olaines novada
domes 2009.gada 25.novembra
sēdes lēmumu (10.prot., 4.p.)
OLAINES SPORTA CENTRA
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.

Olaines Sporta centrs, (turpmāk tekstā – Centrs) ir Olaines novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iestāde, kuras pamatuzdevums ir
rūpēties par aktīva brīvā laika pavadīšanu un veselīga dzīvesveida attīstīšanu,
sporta pasākumu organizēšanu un Centra rīcībā esošās sporta bāzes
uzturēšanu, un darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, citiem Latvijas
Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Olaines novada domes
(turpmāk tekstā – Dome) lēmumiem, rīkojumiem un šo nolikumu.

1.2.

Centrs ir Pašvaldības iestāde ar juridiskas personas statusu, kurai ir iestādes
veidlapa un savs zīmogs. Iestādes finanšu un grāmatvedības uzskaiti veic
Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. Centrs finanšu līdzekļus
izlieto racionāli un lietderīgi, atbilstoši Domes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības budžetu un ņemot vērā normatīvos aktus,
Domes lēmumus un Pašvaldības rīkojumus.

1.3.

Centru izveido, reorganizē vai likvidē Pašvaldība, saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem un šo
nolikumu.

1.4.

Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus, Domes lēmumus un šo nolikumu.

1.5.

Centra darbības tiesiskais pamats ir nolikums, ko apstiprina Dome, kā arī LR
likumi un normatīvie akti. Izmaiņas vai papildinājumus Centra nolikumā
izstrādā Centra direktors, bet apstiprina Dome.

1.6.

Centra darbību kontrolē un uzrauga Dome.

1.7.

Centra juridiskā adrese:
Stadiona iela 2, Olaine, Olaines novads, LV – 2114.

1.8.
Centrs pārvalda sešus sporta objektus:
1.8.1. Olaines Peldbaseins,
Stadiona iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
1.8.2. Jaunolaines Stadions un skeitparks,
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV- 2127;
1.8.3. Olaines Stadions,
Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV- 2114;
1.8.4. Olaines Slidotava un skeitparks,
Kūdras iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
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1.8.5. Olaines 2.vidusskolas stadions,
Stadiona iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
1.8.6. Olaines Sporta nams,
Zemgales iela 33a, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
1.9.

Centrs savā darbībā ievēro politiskās neitralitātes principu, tajā netiek pieļauta
jebkāda veida diskriminācija attiecībā uz personas tautību, reliģisko piederību,
dzimumu vai rasi.
2. Darbības mērķi, funkcijas, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1.

Centra darbības mērķis ir līdzsvarots, kvalitatīvu sporta un atpūtas
pakalpojumu
pieejamības
nodrošinājums
visiem
Olaines
novada
iedzīvotājiem, izmantojot esošās sporta būves un nodrošinot to uzturēšanu
atbilstošā tehniskā stāvoklī.

2.2. Centram ir noteiktas šādas funkcijas :
2.2.1. koordinēt, plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes
sporta un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus Olaines novada
iedzīvotāju visu paaudžu un interešu grupām;
2.2.2. organizēt Olaines novada sportistu dalību Pierīgas novadu, valsts un
starptautiskos sporta pasākumos;
2.2.3. sadarboties ar Olaines novada sporta klubiem, kolektīviem, sporta sekcijām,
uzņēmumiem un iestādēm, NVO;
2.2.4. apsaimniekot Centra pārvaldīšanā nodoto Pašvaldības nekustamo īpašumu.
2.3. Centra darbības pamatvirzieni un uzdevumi:
2.3.1. sniegt pakalpojumus Olaines novada fiziskām un juridiskām personām sporta
darbības jomās;
2.3.2. iesniegt Domē priekšlikumus un budžeta tāmju projektus – sporta funkciju
realizācijai un struktūrvienību darbības nodrošināšanai ar nepieciešamo
finansējumu;
2.3.3. nodrošināt piešķirto Domes budžeta līdzekļu un citu finansējumu mērķtiecīgu,
racionālu un efektīvu izlietošanu;
2.3.4. izstrādāt ceturkšņa, mēneša un gada kalendāros pasākuma plānus,
perspektīvās attīstības plānus, saskaņojot ar Domi.
3. Pārvaldes struktūra
3.1.

Centru vada direktors, kuru ieceļ amatā Dome.

3.2.

Direktors ir atbildīgs par Centra darba organizāciju.

3.3.

Centra darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra direktors.

3.4.

Centra direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē.
4. Centra saimnieciskā darbība

4.1.

Centrs sniedz telpu nomu, interešu izglītības un citus maksas pakalpojumus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tas netraucē Centra pamatmērķu
īstenošanu.
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4.2.

Par preču piegādēm un pakalpojumiem Centrs patstāvīgi slēdz līgumus tieši ar
attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, un par saņemtajām precēm un
pakalpojumiem norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju. Radušos strīdus par
preču un pakalpojumu kvalitāti, cenām, apmaksas kārtību u.c. risina ar
pakalpojumu sniedzējiem normatīvajos aktos un noslēgtajos līgumos
noteiktajā kārtībā.
5. Centra finansējums

5.1.

Centra finanses veido Pašvaldības budžeta finansējums, ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem, fizisku un juridisku personu dalībmaksas un ziedojumi
ar norādītu mērķi, kā arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Pašvaldības
budžeta finansējumu Centrs saņem saskaņā ar Domes apstiprināto gada tāmi
ne retāk kā reizi mēnesī.

5.2.

Finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta atbilstoši pastāvošajai likumdošanai un
Domes apstiprinātajam nolikumam „Kārtība, kādā pašvaldības iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.

5.3.

Finanšu kārtība noteikta saskaņā ar Pašvaldības nolikumu un lēmumiem.

5.4.

Gada beigās Centra kontā esošo finanšu līdzekļu atlikums, kas nav izlietots un
radies no pašu ieņēmumiem, paliek Centra rīcībā un tiek izlietots nākamajā
budžeta gadā.
6. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Centrs šī nolikumā paredzētās darbības veikšanai izmanto
pārvaldīšanā Pašvaldības nodoto nekustamo īpašumu:
Olaines Peldbaseins
Stadiona iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Jaunolaines Stadions un skeitparks;
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV- 2127
Olaines Stadions
Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
Olaines Slidotava un skeitparks
Kūdras iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
Olaines 2.vidusskolas stadions
Stadiona iela 1, Olaine, Olaines novads, LV- 2114;
Olaines Sporta nams;
Zemgales iela 33a, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Centra

6.2.

Centrs pārvalda nodotos īpašumus Pašvaldības piešķirto līdzekļu apmērā,
nodrošinot īpašuma saglabāšanu un apkopi, sedzot izdevumus, kas saistīti ar
īpašumu pārvaldīšanu, tai skaitā arī kārtējo remontu izmaksas,
ugunsdzēsības un citu dienestu prasību izpildei nepieciešamos izdevumus.
Ēkām piesaistītās teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu veic atbilstoši
Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

6.3.

Centrs apmaksā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas u.c.
maksājumus, ar ko nekustamais īpašums tiek aplikts.
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6.4.

Centrs ir tiesīgs, rakstiski saskaņojot ar Domi, nodot ilgtermiņa (ilgāk par
vienu mēnesi) nomā pārvaldījumā nodotās un neaizņemtās telpas trešajām
personām.

6.5.

Slēdzot telpu nomas līgumu bez rakstiskas saskaņošanas ar Domi, vai arī
iznomājot īpašumu slēptā formā - uzdodot to kā aizņemtu savām
vajadzībām - Dome ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu.

6.6.

Līdzekļus, kas iegūti no telpu iznomāšanas, Centrs izmanto īpašuma
remontam, uzturēšanai nepieciešamo darbu un materiālu apmaksai,
un
materiālās bāzes pilnveidošanai.

6.7.

Ēku un telpu kapitālo remontu, pārbūvi vai pārplānošanu Centrs drīkst veikt
tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar Domi.

Olaines novada domes
priekšsēdētājs

J.Pavlovičs

5

Pielikums Nr.1 Olaines Sporta
centra nolikumam

OLAINES SPORTA CENTRA STRUKTŪRAS SHĒMA
OLAINES SPORTA
CENTRS

JAUNOLAINES
STADIONS UN
SKEITPARKS

OLAINES
SLIDOTAVA UN
SKEITPARKS

OLAINES
PELDBASEINS

OLAINES
STADIONS

OLAINES SPORTA
NAMS

OLAINES 2.VSK.
STADIONS

