
 

 

 
RUGĀJU NOVADA DOME 

RUGĀJU SPORTA CENTRS 

Reģistrācijas numurs 4271902812, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālrunis 27868617, e-pasts: sportacentrs@rugaji.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Rugāju novada domes 

2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr. 192 
 

RUGĀJU SPORTA CENTRA NOLIKUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā 

 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 

 pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.pantu 

un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rugāju sporta centrs (turpmāk tekstā – Sporta centrs) ir Rugāju novada domes (turpmāk arī – 

Pašvaldība/Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāde, Reģistrācijas Nr. 4271902812, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas. 

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

Sporta likums, šis nolikums un citi spēkā esošie normatīvie akti. 

3. Sporta centra juridiskā adrese: Kurmenes ielā 87A, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 

LV-4570. 

4. Sporta centrs ir juridiska persona. Reģistrācijas Nr. 4271902812. Sporta centrs ir tiesīgs lietot 

zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu, atbilstoši likumam par “Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Sporta centram ir noteikta parauga veidlapa un logo. 

5. Sporta centrs savu darbību veic Pašvaldības vadībā, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas 

norādījumus. 

 

II. Sporta centra darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi 

 

6. Sporta centra darbības mērķis ir veidot un attīstīt sporta izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – 

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

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda persinības veidošanas procesā. 

7. Sporta centra darbības pamatvirzieni ir: 

7.1.  Bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana. 

7.2.  Interešu izglītības sporta programmu īstenošana. 

7.3.  Sporta aktivitāšu organizēšana. 

8. Sporta centra darbības pamatuzdevumi: 

8.1.  Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas 

un prasmes. 
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8.2.  Nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas. 

8.3.  Koordinēt un organizēt treneru un tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un        

izglītojošo darbu. 

8.4.  Popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida, lietderīga brīvā laika izmantošanas un 

atpūtas veidu. 

8.5.  Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas izveidi. 

8.6.  Racionāli izmantot sporta izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus, kā arī materiālos, 

personāla un informācijas resursus. 

8.7.  Sadarboties ar audzēkņu vecākiem/aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās 

ievirzes sporta izglītības ieguvi visiem audzēkņiem. 

8.8.  Nodrošināt iespējas audzēkņu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības 

uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, 

interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā 

laika un atpūtas organizēšanai. 

8.9. Nodrošināt talantīgu audzēkņu augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas 

sportā. 

8.10. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

8.11.  Nodrošināt audzēkņiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību mācību – 

treniņu, sacensību un Sporta centra organizēto sporta pasākumu laikā. 

8.12. Sporta centra darbībā ievērot demokrātijas, humānisma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas un sistemātikuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

9. Rugāju novada sporta dzīves organizācijas galvenie uzdevumi: 

9.1. Plānot un organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes sporta un sporta 

aktivitāšu pasākumus Rugāju novadā. 

9.2.  Organizēt un iespēju robežās atbalstīt atpūtas, izklaides, veselīga brīvā laika 

pavadīšanas sporta pasākumus Rugāju novadā. 

9.3. Pārstāvēt Rugāju novada intereses reģiona, valsts un starptautiskos sporta 

pasākumos un organizācijās. 

9.4.  Sniegt publiskos pakalpojumus Rugāju novada teritorijā sporta un fizisko 

aktivitāšu jomā. 

9.5. Apzināt, izvērtēt un analizēt sporta komandu un individuālo sportistu problēmas, 

sagatavot novada Domei priekšlikumus to risināšanai, uzturēt sporta darba datu bāzi 

atbilstoši Sporta centra kompetencei. 

9.6. Izstrādāt plānus, projektus un programmas sporta un sportisko aktivitāšu jomā, kā 

arī koordinēt un vadīt to realizāciju. 

9.7. Koordinēt un organizēt treneru un sporta tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanas 

darbu Rugāju novadā, veikt metodisko un izglītības darbu. 

9.8. Sniegt konsultācijas un ieteikumus ieinteresētām personām un institūcijām 

konkrētu sporta veidu jautājumu  risināšanā, veicināt informācijas apmaiņu. 

9.9. Sniegt ierosinājumus novada Domei par līdzekļu piešķiršanu sporta pasākumu 

rīkošanai, sporta komandu un individuālo sportistu atbalstam. 

9.10. Informēt sabiedrību ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību par aktualitātēm sportā un 

Sporta centra darbā. 
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III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Sporta centrs īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta 

izglītības un interešu izglītības programmas, saskaņojot ar Pašvaldību. Sporta izglītības 

programmas ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojošo darbību 

reglamentējoši dokumenti. 

11. Izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības normatīviem un standartiem izstrādā Sporta 

centrs. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ir brīvprātīgas. 

12. Sporta centrs ir tiesīgs īstenot vairākas sporta izglītības programmas. 

13. Sporta centrs īsteno šādas sporta programmas: 

13.1. Bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 

13.1.1. Basketbols, programmas kodi: 20V 813 00; 30V 813 00. 

13.1.2. Vieglatlētika, programmas kodi: 20V 813 00, 30V 813 00. 

13.2. Sporta interešu izglītības programmas. 

14. Sporta centrs var izstrādāt un īstenot citas licencētas Profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas. 

15. Sporta centrs, kā Pašvaldības dibināta izglītības iestāde, ir tiesīgs īstenot interešu izglītības 

programmas bez licences saņemšanas.  

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

16. Izglītības procesa organizāciju Sporta centrā nosaka Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, uz to pamata izdotie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un 

citi normatīvie akti, licencētās un akreditētās programmas. 

17. Audzēkņu uzņemšana Sporta centrā, atbilstoši licencētajai un akreditētajai programmai, 

pārcelšana nākamajā mācību-treniņu grupā, atskaitīšana no grupas notiek saskaņā ar Sporta 

centra iekšējiem noteikumiem, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

18. Mācību gads  sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31.augustā. 

Jaunu mācību – treniņu grupu komplektēšana notiek no 1. – 30.septembrim vai pēc attiecīgā 

finansējuma saņemšanas. 

19. Nepieciešamības gadījumā audzēkni drīkst uzņemt Sporta centrā arī pēc 1.septembra, visā 

mācību gada laikā. Audzēkņus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai 

apmācību gada grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību – treniņu grupās 

ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo mācību etapu. 

20. Vienas mācību – treniņu nodarbības ilgums 40 minūtes. 

21. Sporta centrā mācību – treniņu nodarbības ir bezmaksas. 

 

 

V. Sporta centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

22. Sporta centrs, saskaņā ar Nolikumu, izstrādā un direktors apstiprina iekšējos normatīvos 

aktus bez saskaņošanas ar Pašvaldību. 

22.1. Iekšējās kārtības noteikumus. 

22.2. Darba kārtības noteikumus. 
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22.3. Sporta centra padomes reglamentu. 

22.4. Novada Sporta padomes reglamentu. 

22.5. Pedagoģiskās padomes reglamentu. 

22.6. Kārtību, kādā tiek vērtēti audzēkņu sasniegumi. 

22.7. Audzēkņu personas datu aizsardzības kārtību. 

22.8. Video novērošanas  datu apstrādes aizsardzības kārtību. 

22.9. Kārtību, kādā Rugāju sporta centrā uzturas svešas personas. 

22.10. Kārtību, kas nosaka izglītojamo drošību Sporta centra būvēs un ēku apkārtējā 

teritorijā. 

22.11. Lietu nomenklatūru. 

22.12. Citus normatīvos aktus saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām. 

 

VI. Audzēkņu, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

23. Audzēkņu tiesības, pienākumi un atbildība noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

24. Sporta centra darbības tiesiskumu nodrošina direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

Pašvaldība, kā iestādes dibinātājs likumdošanas noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

25. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldība. 

26. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības 

likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu aizsardzības likumā, Darba 

likumā un citos nornatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts. 

27. Sporta centra pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem konkrētu 

uzdevumu veikšanu. 

28. Sporta centra pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikti Izglītības likumā, 

Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un 

pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

29. Sporta centra citu darbinieku teisības, pienākumi un atbildība noteikti Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Sporta centra citu darbinieku 

tiesības un pienākumus un atbildību precizē Darba līgums un amata apraksts. 

 

VII. Sporta centra finansēšanas kārtība un saimnieciskā darbība 

 

30. Sporta centra finansēšanu nodrošina novada Dome. 

31. Sporta centra finansēšanas avoti: 

31.1. Valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”. 

31.2. Pašvaldības budžets. 

31.3. Maksas pakalpojumi. 

31.4. Citi ieņēmumi. 

31.5. Līgumus, akceptējot Sporta centra darbības finansēšanas mērķus, slēdz pašvaldība. 
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31.6. Sporta centrs var sniegt telpu iznomāšanas vai citus maksas pakalpokumus Rugāju 

novada domes noteiktajā kārtībā, ja tie netraucē sporta izglītības programmu īstenošanu. 

31.7. Sporta centra saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu, stadiona un 

teritorijas apsaimniekošana. 

 

VIII. Citi noteikumi 

 

32. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Sporta centrs kārto lietvedību un arhīvu. 

33. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto izglītības iestāžu pārskatu formām, 

Sporta centrs sagatavo un iesniedz atskaites Dibinātājam, Izglītības un zinātnes 

ministrijai.  

34. Sporta centrs nodrošina, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, ugunsdrošības 

noteikumu, sanitāro normu, darba drošības noteikumu un drošu apstākļu uzturēšanu 

audzēkņiem Sporta centrā. 

35. Sporta centrs savā darbībā ievēro Latvijas republikā spēkā esošus normatīvos aktus. 

36. Sporta centra grāmatvedības uzskaites kārtošanu veic Rugāju novada domes Finanšu 

nodaļa.  

 

IX. Sporta centra reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

 

37. Sporta centru reorganizē un likvidē Rugāju novada dome, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

X. Noslēguma jautājumi 

 

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Rugāju novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumus 

“Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “RUGĀJU SPORTA 

CENTRS” nolikums”. 

 

 

 

 

Rugāju sporta centra direktors                                                    L.Krēmers 
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