
   

APSTIPRINĀTS 

ar 17.10.2012. Ķeguma novada domes  

sēdes  lēmumu Nr.435 (protokols Nr.23, 21.§) 

 

ĶEGUMA NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDES 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Kultūras institūciju likuma 13.pantu, 20.pantu un 24.pantu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir 

Ķeguma novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) iestāde, kas izveidota, 

lai īstenotu pašvaldības kompetenci kultūras un sporta jomās. 

1.2. Pārvalde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, pašvaldības 

nolikumu, Ķeguma novada domes (turpmāk tekstā – dome) lēmumus, citus 

pašvaldības iekšējos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.  

1.3. Pārvalde savu funkciju nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

izmanto noteikta parauga veidlapu. 

1.4. Lēmumu par Pārvaldes izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem dome.  

 

2. Pārvaldes darbības mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Pārvaldes darbības mērķi ir: 

2.1.1. koordinēt, pārraudzīt un organizēt pašvaldības darbu kultūras, sporta un 

tūrisma jomā Ķeguma novadā, veicināt šo nozaru attīstību, kā arī veikt darbu 

ar jauniešiem; 

2.1.2. veicināt Ķeguma novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu 

un popularizēšanu;  

2.1.3. organizēt novada iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus un 

daudzveidīgus kultūras, izglītojošus un sporta pasākumus un nodrošināt šo 

pasākumu pieejamību; 

2.1.4. veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu 

rīkošanā un norisē. 

2.2. Lai īstenotu darbības mērķus, Pārvaldei ir šādi uzdevumi: 

2.2.1. noteikt prioritātes kultūras, sporta un tūrisma jomā; 

2.2.2. izstrādāt priekšlikumus lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai par 

kultūras, sporta un tūrisma jautājumiem, šo nozaru attīstības veicināšanu un 

sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt to izpildi; 

2.2.3. iesniegt domei priekšlikumus un budžeta tāmes par Pārvaldes funkciju 

veikšanai nepieciešamo finansējumu, nodrošināt piešķirtā finansējuma 

mērķtiecīgu izlietojumu; 

2.2.4. veicināt investīciju piesaisti un vadīt projektus Pārvaldes kompetencē 

esošajās jomās; 

2.2.5. analizēt situāciju kultūras, sporta un tūrisma jomā, sagatavot informāciju 

publiskajam gada pārskatam par kultūras un sporta attīstību; 

2.2.6. izstrādāt un koordinēt kultūras, sporta un tūrisma pasākumu plānu novadā 

(valsts svētki, piemiņas dienas, koncerti, festivāli, sporta sacensības u.c.), 

īstenot šī plāna izpildi; 

2.2.7. nodrošināt bibliotēku pakalpojumu pieejamību; 
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2.2.8. vākt, analizēt, pētīt un popularizēt Ķeguma novada kultūras mantojumu; 

2.2.9. koordinēt pašdarbības kolektīvu darbību, sekmēt to piedalīšanos vietējos, 

valsts vai starptautiskos pasākumos un pieredzes apmaiņu; 

2.2.10. veicināt Ķeguma novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu; 

2.2.11. nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību Pārvaldes darbiniekiem, tautas 

mākslas kolektīviem, novada biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā 

jauniešu organizācijām, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo 

izaugsmi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes 

iepazīšanu; 

2.2.12. vadīt un kontrolēt Pārvaldes struktūrvienību darbību; 

2.2.13. nodrošināt informācijas pieejamību par Pārvaldes un tās padotībā esošo 

iestāžu un struktūrvienību darbību; 

2.2.14. kontrolēt pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību telpu noslogojumu; 

2.2.15. noteiktajā kārtībā saskaņot un virzīt apstiprināšanai pakļautībā esošo iestāžu 

un struktūrvienību sniegtos maksas pakalpojumu veidus, apjomu un 

pakalpojumu cenas; 

2.2.16. nodrošināt Pārvaldes, tās iestāžu un struktūrvienību sadarbību ar valsts 

institūcijām, pašvaldības institūcijām, pašvaldības sadarbības partneriem, 

starptautiskām organizācijām; kā arī informācijas apmaiņu starp valsts 

institūcijām, Domi un pakļautībā esošām iestādēm, struktūrvienībām,  citiem 

novadiem, biedrībām un nodibinājumiem. 

 

3. Pārvaldes tiesības 

3.1. Pārvaldei ir tiesības: 

3.1.1. patstāvīgi veikt darbības saskaņā ar šajā nolikumā fiksētajiem uzdevumiem, 

noteikt darbības virzienus; 

3.1.2. saņemt nepieciešamo informāciju no pašvaldības struktūrvienībām un 

iestādēm Pārvaldes darbības nodrošināšanai; 

3.1.3. sniegt maksas pakalpojumus un pārdot biļetes uz Pārvaldes organizētajiem 

pasākumiem; 

3.1.4. veicināt Pārvaldes un tās pakļautībās esošo struktūrvienību un iestāžu 

darbinieku profesionālo izaugsmi; 

3.1.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.  

 

4. Pārvaldes struktūra un amatpersonu kompetence 

 

4.1. Pārvaldes administratīvo un saimniecisko darbu organizē un vada pārvaldes 

vadītājs. Pārvaldes vadītāja amatā iecelšanu un atbrīvošanu no amata apstiprina 

dome. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju slēdz domes priekšsēdētājs. 

4.2. Darba līgumus ar Pārvaldes, tās struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem slēdz 

pašvaldības izpilddirektors, pēc Pārvaldes vadītāja ieteikuma. 

4.3. Pārvaldes, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieku saraksts ir iekļauts domes 

apstiprinātajā pašvaldības amatu sarakstā. 

4.4. Pārvaldē ir šādas struktūrvienības: 

4.4.1. Ķeguma tautas nams; 

4.4.2. Birzgales tautas nams; 

4.4.3. Tomes tautas nams; 

4.4.4. Birzgales muzejs. 

4.5. Pārvaldei ir padotas šādas iestādes:  

4.5.1. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām; 

4.5.1.1.Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiāle, 
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4.5.1.2.Ķeguma novada bibliotēkas Rembates filiāle. 

4.5.2. Birzgales bibliotēka.  
(Precizēts ar Ķeguma novada domes 21.11.2012. lēmumu Nr.463, protokols Nr.26,1.§) 

 

4.6. Pārvaldes vadītājs: 

4.6.1. ir atbildīgs par Pārvaldes darbu un nodrošina Pārvaldes darbības tiesiskumu; 

4.6.2. nodrošina kontroli pār Pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem doto 

uzdevumu izpildi; 

4.6.3. nodrošina domes lēmumu un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi; 

4.6.4. izstrādā Pārvaldes darbības un attīstības koncepciju, darbības plānu un 

budžeta tāmes projektu un iesniedz to apstiprināšanai domē; 

4.6.5. koordinē un pārrauga Pārvaldes pakļautībā esošo struktūrvienību budžeta 

pieprasījumu projektu izstrādi un seko līdzi to izpildei; 

4.6.6. atbild par Pārvaldei piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgu un racionālu 

izmantošanu; ne retāk kā reizi gadā sniedz izpilddirektoram atskaiti par šo 

līdzekļu izlietojumu; 

4.6.7. sagatavo motivētus priekšlikumus par Pārvaldes struktūru un personālu, t.sk. 

par struktūras izmaiņām, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā vai 

atbrīvošanu no amata, disciplinārsodīšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu 

u.tml.; 

4.6.8. atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu 

iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; 

4.6.9. savas kompetences ietvaros pārstāv Ķeguma novada pašvaldību. 

4.7. Darbinieki, kuri nav iekļauti kādā no Pārvaldes struktūrvienībām, ir pakļauti 

Pārvaldes vadītājam. 

4.8. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Pašvaldības 

izpilddirektora norīkots Pārvaldes darbinieks. 

4.9. Pārvaldes personāla dokumentācijas un grāmatvedības kārtošana tiek veikta 

centralizēti pašvaldībā. 

 

5. Pārvaldes finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums 

5.1. Pārvaldes finanšu resursi veidojas no Pārvaldei paredzētajiem pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, kuros iekļauti ieņēmumi no: 

5.1.1. pašvaldības mērķdotācijas no vispārējiem ieņēmumiem; 

5.1.2. valsts mērķdotācijas; 

5.1.3. ieņēmumiem par Pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības 

īpašuma, kas nodots Pārvaldes rīcībā apsaimniekošanas un Pārvaldes saimnieciskās 

darbības, kā arī citiem pašu ieņēmumiem, kas  tiek  ieskaitīti  Ķeguma  novada  

pašvaldības  pamatbudžeta kontā; 

5.1.4. juridisko un fizisko personu dāvinājumiem un ziedojumiem Pārvaldei, kas tiek 

ieskaitīts pašvaldības speciālā budžeta kontā; 

5.1.5. citiem likumos paredzētie ienākumiem. 

5.2. Uzskaites un atskaites kārtību Pārvaldē nosaka pašvaldības centralizētā 

grāmatvedība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

5.3. Pārvaldes rīcībā var būt  kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums. 

5.4. Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamos materiāli tehniskos līdzekļus 

nodrošina pašvaldība. Pārvaldes rīcībā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un 

remontu nodrošina pašvaldība. 

 

6. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana 
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6.1. Pārvaldes vadītājs izskata sūdzības par Pārvaldes darbiniekiem savas 

kompetences ietvaros. 

6.2. Sūdzības par Pārvaldes vadītāju izskata domes priekšsēdētājs. 


