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Izdots saskaņā ar 

Valles pamatskolas nolikuma 68. punktu 
 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 

1. Valles pamatskolas Valles Sporta halle (turpmāk tekstā – Valles Sporta halle) ir  

Valles pamatskolas struktūrvienība (turpmāk tekstā – Skola), kuras galvenais 
mērķis ir kvalitatīvas kvalitatīvas sporta izglītības un vides veidošana un 

uzturēšana Skolā, Valles pagastā un Vecumnieku novadā;  
2. Šis regaments nosaka Valles Sporta halles finansēšanas avotus un darbību, kas 

vērsta uz sporta izglītības un vides saglabāšanu un papildināšanu..  
3. Valles Sporta halle darbojas saskaņā ar Sporta likumu, šo reglamentu, kā arī 

citiem normatīviem aktiem.  
4. Valles Sporta halle, atbilstoši savas darbības pamatmērķim, veic šādas 

funkcijas: 4.1. veic sporta izglītības darbu;  
4.2. organizē sporta pasākumus; 

4.3. rosina sabiedrības interesi par sportu un tās sportiskās vajadzības; 

4.4. veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sportot. 

5. Valles Sporta halles norēķinu kontus apkalpo Skola  
. 

 

2. Valles Sporta halles darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

6. Valles Sporta halle veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Skolu, Valles 
pagasta pārvaldi, Vecumnieku novada Domi, kā arī citām valsts un pašvaldības 
institūcijām;  

6.1. Sporta halle, atbilstoši savas darbības pamatmērķim, veic šādas funkcijas: 
6.1.1. veic izglītojošo darbu sporta nodarbībās;  
6.1.2. organizē valsts, novada, pagasta un Skolas ar sportu saistītos 

pasākumus;  
6.1.3.  organizē ar sportu saistītus informatīvus un izglītojošus pasākumus; 
6.1.4. sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām 

personām un institūcijām konkrētu sporta pasākumu organizēšanā;  
6.1.5. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem;  
6.1.6. rosina sabiedrības interesi par sportu un veicina tās sportiskās 

vajadzības;  
6.1.7. veicina jebkura iedzīvotāja iespēju sevi attīstīt fiziski, un piedāvā 

dažādas sportiskās aktivitātes, dažādos sporta veidos. 



 

7. Veic patstāvīgu saimniecisko darbību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 
aktu atļautā kārtībā un apstiprinātā budžeta ietvaros, sniedzot telpu īres un citus 
maksas pakalpojumus, ko apstiprinājusi Vecumnieku novada Dome. 

 

 

3. Valles Sporta halles darbības procesa organizācija 

 

8. Valles sporta halle mērķu realizācijai savu darbību organizē pēc iepriekš sastādīta 
plāna.  

9. Valles sporta hallē strādājošo darbinieku skaits un to algu apmērs ir noteikts Valles 
Sporta halles darbinieku sarakstā, ko apstiprina Skolas direktors.  

10. Stundu nodarbību un treniņu darba laiki Valles Sporta hallē tiek saskaņoti ar Skolas 
direktoru;  
10.1. Stundu un interešu pulciņu darba laikus nosaka sasakņo sporta skolotājs;  
10.2. Treniņu, sacensību, un Vecumnieku novada Sporta skolas nodarbību 

laikus Saskaņo Valles sporta darba organizators.  
11. Valles Sporta halles bāzē ietilpst Valles Sporta stadions. 

 

 

4. Valles Sporta halles darbinieki 

 

11. Valles Sporta hallei kā struktūrvienībai nav vadītāja. Sporta politiku hallē realizē 
Valles sporta darba organizators, kurš ir pakļauts Skolas direktoram.  

12. Valles Sporta halles darbinieki tiek pieņemti darbā, slēdzot darba līgumus. Darba 
līgumu neatņemama sastāvdaļa ir izstrādāti amatu apraksti, atbilstoši 
ieņemamajam amatam, ar kuru katrs darbinieks tiek iepazīstināts individuāli.  

13. Valles sporta darba organizatora pienākumi un tiesības ir noteikti darba līgumā un 
amatu aprakstā;  

14. Valles sporta halles darbinieku pienākums ir ievērot Valles pamatskolas iekšējās 
darba kārtības noteikumus;  

15. Valles sporta halles darbiniekiem ir tiesības uz darba samaksu, kas nav mazāka 
par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša algu;  

16. Valles Sporta halles darbiniekiem ir tiesības saņemt apmaksātu ikgadējo 
atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;  

17. Valles Sporta halles darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Valles Sporta 
halles attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai. 

 

 

5. Valles Sporta halles finansēšanas kārtība 

 

15. Valles Sporta halles darbība tiek finansēta no Skolas līdzekļiem Valles halles 
reglamentā noteikto funkciju veikšanai.  

16. Valles Sporta halle var saņemt finansu līdzekļus no: 

16.1. valsts vai pašvaldību pasūtījumiem; 

16.2. ziedojumiem un dāvinājumiem; 



16.3. un citiem ar savu darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu 
un programmu īstenošanai. 
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Valles pamatskolas direktors:                     /Gita Eriņa/ 


