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Apstiprināts ar Ozolnieku novada 

domes 2006.gada 14.septembra 

lēmumu Nr.9 (protokols Nr.9) 

 

OZOLNIEKU  NOVADA  SPORTA  KOMPLEKSA  „MĀLZEME” 

NOLIKUMS 

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE  NOTEIKUMI 

 

1.1. Jelgavas rajona Ozolnieku novada sporta komplekss „Mālzeme” ir 

Ozolnieku novada budžeta struktūrvienība. 

1.2. Sporta kompleksa darbības mērķis – veselīgas, fiziski un garīgi 

attīstītas personības veidošana, veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida 

popularizēšanai. 

1.3. Sporta kompleksa darbības uzdevumi: 

1.3.1. iesaistīt pagasta iedzīvotājus, bērnus un pusaudžus regulāri 

nodarboties ar sportu; 

1.3.2. attīstīt fiziskās atveseļošanas un masu sporta organizatoriskās 

darba formas; 

1.3.3. nodrošināt sporta kompleksa efektīvu izmantošanu. 

 

 

2. SPORTA  KOMPLEKSA  TIESISKAIS STATUSS. 

 

2.1. Sporta kompleksu dibina, organizē vai pārtrauc tā darbību ar 

Ozolnieku novada domes lēmumu. 

2.2. Sporta kompleksam saistoši Domes izglītības, kultūras, veselīga 

dzīvesveida veicināšanas komitejas lēmumi un izpilddirektora 

rīkojumi. 

2.3. Sporta komplekss savu darbību saskaņo ar Ozolnieku novada 

izpilddirektoru. 

2.4. Sporta komplekss organizē darbu, pamatojoties uz Ozolnieku  

novada domes lēmumiem, sporta kompleksa nolikumu un citiem 

spēkā esošiem normatīviem un tiesību aktiem. 

2.5. Sporta kompleksa tiesiskais pamats ir Ozolnieku novada domes 

apstiprināts Nolikums. 

 

 

3. SPORTA  KOMPLEKSA  DARBĪBAS  ORGANIZĀCIJA 

 

3.1. Sporta komplekss patstāvīgi izstrādā darbības plānu, ko apstiprina 

Ozolnieku novada dome. 

 

3.2. Sporta kompleksa pamatdarbības virzieni: 
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3.2.1. nodarbību organizēšana; 

3.2.2. vadīt ar sportu saistītas nodarbības Ozolnieku novada Ānes ciemā; 

3.2.3. papildināt Ozolnieku novada pašvaldības interneta mājas lapu ar jaunāko 

informāciju par notiekošo sporta kompleksā. 

 

3.3. Sporta komplekss ir tiesīgs: 

3.3.1. iesaistīt trenerus, pasniedzējus, sabiedriskos aktīvistus un sporta 

instruktorus, medicīnas darbiniekus, organizēt sporta darbu; 

3.3.2. dibināt maksas sekcijas; 

3.3.3. dibināt sporta un tūrisma inventāra maksas nomas punktus; 

3.3.4. iznomāt sporta kompleksu citām organizācijām ar īres maksu noteiktajos 

apmēros; 

 

4. SPORTA  KOMPLEKSA  DIREKTORS 

 

4.1. Sporta kompleksu vada direktors saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un Nolikumu. 

4.2. Sporta kompleksa direktoru darbā pieņem un atbrīvo no darba ar 

Ozolnieku novada domes lēmumu atbilstoši darba likumdošanai. 

4.3. Direktors personīgi atbild par Sporta kompleksa darba organizāciju. 

4.4. Sporta kompleksa direktors rekomendē pieņemt darbā kompleksa 

darbiniekus. 

 

5. FINANSES 

 

5.1. Sporta kompleksa direktoram darba algas, piemaksas apjomu par 

darbu nosaka Ozolnieku novada dome saskaņā ar darba samaksas 

nolikumu. 

5.2. Sporta komplekss saskaņojot ar Ozolnieku novada domi ir tiesīgs 

piedāvāt maksas sporta programmas. 

5.3. Samaksu par pakalpojumiem Sporta kompleksam veikt Ozolnieku 

novada domes kasē vai ar pārskaitījumu. 

5.4. Pakalpojumu ņēmēji Sporta kompleksā var uzturēties tikai uzrādot 

veikto samaksu apstiprinošo dokumentu. 

 

Novada domes priekšsēdētājs      M.Ainārs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 


