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Latvijas Lauksaimniecības universitātes
SPORTA CENTRA
NOLIKUMS
Jelgavā
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā LLU) Sporta centrs (turpmāk
tekstā Centrs) ir LLU ietvaros izveidota struktūrvienība, kas sagatavo un īsteno studiju
kursus „Sports”, veic praktisko un metodisko darbu apakšnozarē sporta pedagoģija
(nodrošina kompetenci sporta jomā).
1.2. Centra pilnais nosaukums ir: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta centrs,
saīsinātais nosaukums − LLU SC.
1.3. Centra nosaukums:
1.3.1. angļu valodā – Latvia University of Agriculture Sports Centre;
1.3.2. krievu valodā – Спортивный центр Латвийского Сельскохозяйственного
университета;
1.3.3. vācu valodā – Sportzentrum der Agraruniversität Lettland.
1.4. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, LLU Satversmi,
Konventa un Senāta lēmumus, citu koleģiālo institūciju lēmumus, LLU vadības
rīkojumus, norādījumus un šo nolikumu.
1.5. Centrs tiek izveidots pēc Studiju padomes ierosinājuma un atrodas tiešā LLU studiju
prorektora pakļautībā.
1.6. Centra līdzekļi ir patstāvīga daļa LLU budžetā. Centra manta ir LLU īpašums, kas
nodota Centra lietošanā.
1.7. Centra nolikumu apstiprina LLU Senāts pēc studiju padomes ieteikuma.
1.8. Centram ir sava simbolika un zīmogs.
1.9. Centra adrese ir: Jelgava, Raiņa ielā 1, LV – 3001
2. Sporta centra mērķi un galvenie uzdevumi
2.1. Sporta centra mērķis ir nodrošināt studējošo fiziskās sagatavošanas procesu, iegūstot
visas tās fiziskās sagatavotības kompetences un to kopumu, kas palīdz realizēt aktīvas
personības mērķus un uzdevumus, kā arī popularizējot veselīgu dzīvesveidu, sekmēt
racionālu brīvā laika izmantošanu.
2.2. Centra galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. piedalīties LLU studiju programmu īstenošanā (sporta nodarbības
studējošajiem) sagatavojot, piedāvājot un vadot savai darbības jomai atbilstošus
studiju kursus;
2.2.2. organizēt un vadīt LLU izlašu treniņu nodarbības un iespēju robežās nodrošināt
sportistu piedalīšanos Latvijas un starptautiskajās sacensībās;
2.2.3. plānot, organizēt un vadīt LLU sporta pasākumus un sacensības;
2.2.4. organizēt papildus sporta nodarbības ārpus nodarbību laika, radot iespējas
katram nodarboties ar piemērotām fiziskām aktivitātēm, ievērojot optimālo
slodzi;
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2.2.5. sadarbojoties ar LLU doktorātu, apkopot un analizēt studentu veselības
pārbaudēs iegūtos rezultātus;
2.2.6. organizēt kursus, seminārus un citus izglītojošus pasākumus;
2.2.7. organizēt un veicināt Centra speciālistu profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu, piedaloties profesionālās izglītības semināros un sporta
speciālistu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās;
2.2.8. veikt kompetentu sporta speciālistu piesaistīšanu ar augstāko izglītību sporta
pedagoģijā;
2.2.9. veicināt sadarbību ar citām profesionālajām organizācijām, sporta klubiem,
biedrībām, izglītības iestādēm un citām valstiskām, kā arī nevalstiskām sporta
organizācijām;
2.2.10. piedalīties ar sportu un veselību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;
2.2.11. ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus sporta izglītojošā un
organizatoriskajā darbā;
2.2.12. administrēt Centra kompetencē esošos līdzekļus LLU piešķirtā finansējuma
ietvaros, nodrošināt un kontrolēt to lietderīgu izlietošanu;
2.2.13. piesaistīt sabiedrisko un privāto fondu investīcijas sporta pasākumu atbalstam
un sporta bāzu attīstībai;
2.2.14. sadarboties ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;
2.2.15. apsaimniekot, attīstīt un sekmēt labiekārtošanu šādās sporta bāzēs:
2.2.15.1. LLU sporta nams ( Raiņa ielā 1, Jelgava, LV-3001);
2.2.15.2. Sporta zāle ( Tērvetes iela 91 d, Jelgava, LV-3001);
2.2.15.3. LLU stadions ( Raiņa ielā 1, Jelgava, LV-3001).
3. Centra struktūra, pārvalde, tiesības un pienākumi
3.1. Centrs, ievērojot LLU noteikto kārtību, veido savu iekšējo struktūru, organizē
lietvedību, komplektē personālu, izstrādā un pieņem savu uzdevumu veikšanai
nepieciešamos nolikumus un noteikumus jautājumos, kuros nav LLU vadības
institūciju izstrādātu ieteikumu.
3.2. Centru vada direktors, un tā darbību nosaka sapulce.
3.3. Centra direktors ir pakļauts LLU studiju prorektoram un saimnieciskajos jautājumos
LLU direktoram.
3.4. Direktors ir Centra oficiālais pārstāvis visās tā lietās un atbilstoši savai kompetencei
veic Centra operatīvo darbu.
3.5. Centra direktora kompetencē ietilpst visi jautājumi, kas saistīti ar administratīvo un
saimniecisko funkciju realizāciju, pedagoģiskā darba koordinēšanu un pienākumu
sadali darbiniekiem, kā arī Centra rīcībā esošo materiālo vērtību un naudas līdzekļu
izlietošanu.
3.6. Uz Centra direktora amatu var pretendēt persona ar augstāko izglītību sporta
pedagoģijā.
3.7. Centra direktora amata pretendentu konkursa kārtībā iesaka LLU Studiju padome.
3.8. Centra direktoru ieceļ un atbrīvo no amata LLU Rektors, pamatojoties uz LLU
Studiju padomes ieteikumu.
3.9. Centra direktora saimniecisko darbību un tā rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu
uzrauga LLU studiju prorektors.
3.10. Centra direktora tiesības un atbildība noteikta darba līgumā, amata aprakstā un
Centra iekšējās kārtības noteikumos.
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3.11. Centra augstākā pārvaldes institūcija ir personāla sapulce, kas darbojas atbilstoši
LLU Satversmei.
3.12. Centra personālu veido struktūrvienības akadēmiskais un vispārējais personāls.
3.13. Centra personāla sapulci sasauc ne retāk kā reizi mēnesī, sapulces ir atklātas.
Direktors vai cita pilnvarota persona nosaka darba kārtību, ko apstiprina, papildina
vai maina tās sākumā.
3.14. Centra personāla sapulci vada Centra direktors, viņa prombūtnes laikā cita
pilnvarota persona.
3.15. Sporta centra personāla sapulce:
3.15.1. izskata un apstiprina attīstības stratēģiju un ikgadējo rīcības plānu;
3.15.2. nosaka finansējuma un materiālo resursu izmantošanas pamatprincipus;
3.15.3. izskata priekšlikumus par personālsastāva pieņemšanu darbā un atbrīvošanu
no darba;
3.15.4. izskata jautājumus par studiju darba organizāciju, vadīšanu un kontroli;
3.15.5. izvirza jautājumus izskatīšanai LLU Senātā, Konventā, Studiju un
Saimniecības padomēs.
4. Centra finansējuma avoti, to izlietojums un kontrole
4.1. Centra finansējuma avoti ir:
4.1.1. LLU budžeta daļa;
4.1.2. ieņēmumi, kas gūti no Centra saimnieciskās darbības, sadarbības
programmām un projektiem;
4.1.3. fondu, organizāciju un privātpersonu dāvinājumi un ziedojumi;
4.1.4. maksas no studiju ieņēmumiem (kavētās nodarbības un maksa par
akadēmiskajiem parādiem);
4.1.5. citi LLU Satversmē un normatīvajos aktos paredzētie finansēšanas avoti.
5. Darba samaksas kārtība un sociālā aizsardzība
5.1. Centra personāla darba samaksas apjomu nosaka atbilstoši LR normatīvajiem aktiem,
LLU noteiktajiem darba samaksas principiem un reālajam darba apjomam.
5.2. Centra personāla sociālo aizsardzību nosaka LLU Senātā apstiprinātie darba samaksas
principi un LLU Darba koplīgums.
6. Centra reorganizācija un likvidācija
6.1. Jautājumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt SC personāla sapulce
LLU studiju vai saimniecības padome. Lēmumu par Centra reorganizāciju vai
likvidāciju pieņem LLU Senāts;
6.2. Centra reorganizācija vai likvidācija veicama LLU Senāta un LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
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