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NOTEIKUMI 

 
Par Valmieras novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem 

 
1. Noteikumos lietotie termini 

1.1. Amatiermāksla – cilvēka radoša izpausme un līdzdalība kultūras izzināšanas, radīšanas, 
pārmantošanas, tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no kultūras 
identitātes apzināšanās un uzturēšanas, t.sk. nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, 
uzturēšanas un pārmantošanas formām.  

1.2. Amatiermākslas kolektīvs – viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu 
grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai 
citas radošas izpausmes žanriem. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs tiecas sasniegt 
iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, vietēja, 
novada, valsts vai starptautiska mēroga pasākumos. Katrs amatiermākslas kolektīva 
dalībnieks individuāli vai visi dalībnieki kolektīvās darbības rezultātā kopīgi pilnveido zināšanas 
un prasmes attiecīgajā mākslinieciskās darbības žanrā.  

1.3. Amatiermākslas kolektīva vadītājs – mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors – 
persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetence mūzikas, dejas vai citā attiecīgajā žanrā, 
ko praktizē amatiermākslas kolektīvs (turpmāk – kolektīva vadītājs). Pienākumus veic atbilstoši 
darba uzdevumiem.  

1.4. Amatiermākslas kolektīva speciālists – kormeistars, repetitors, vadītāja asistents, vokālais 
pedagogs u.c. – persona, kurai ir atbilstoša izglītība vai sertifikāts/apliecība un kompetence 
attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīva 
mēģinājumu procesu un koncertdarbību (turpmāk – speciālists), ņemot vērā kolektīva vadītāja 
norādījumus. Pienākumus veic atbilstoši darba uzdevumiem.  

1.5. Koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetences, lai nodrošinātu 
amatiermākslas kolektīva mēģinājumu procesu un koncertdarbību, ņemot vērā 
amatiermākslas kolektīva vadītāja norādījumus. Pienākumus veic atbilstoši darba 
uzdevumiem. 

1.6. Darbības sezona – kolektīva aktīvās darbības periods (līdz 11 kalendārie mēneši gadā). 
Kolektīva darbības sezonu var pagarināt ar kultūras centra vadītāja rīkojumu sakarā ar 
kolektīva dalību valsts, reģiona vai novada pasākumos. 

1.7. Atlīdzība – samaksa par sniegto pakalpojumu. 
 

2. Vispārējie noteikumi 
2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek dibināti Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) amatiermākslas kolektīvi un kādā nosakāma atlīdzība Pašvaldības dibināto 
amatiermākslas kolektīvu (turpmāk arī – kolektīvs) vadītājiem, speciālistiem un 
koncertmeistariem saskaņā ar sniegtajiem pakalpojumiem.  

2.2. Finansējums kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atlīdzībai tiek nodrošināts 
Pašvaldības budžetā attiecīgajam gadam. 

2.3. Kontroli par šo noteikumu ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu veic Valmieras novada 
Kultūras pārvalde (turpmāk – Pārvalde). 

 
3. Finansēšanas mērķis 

Pašvaldība piešķir finansējumu kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atlīdzībai saskaņā 
ar sniegtajiem pakalpojumiem ar mērķi nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību, atbalstīt kultūras saglabāšanas 
un uzturēšanas procesus Valmieras novadā, atbalstīt kolektīvu regulāru darbību, sekmēt pieejamību 
amatiermākslai, veicināt iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu, saglabāt tautas tradīcijās 
sakņotas prasmes un sekmēt amatiermākslas daudzveidību, rosināt māksliniecisko jaunradi un 
atbalstīt kultūrvides attīstību Valmieras novadā. 
 

4. Kolektīvu dibināšana un darbība 
4.1. Pašvaldības amatiermākslas kolektīva dibināšanu vai kolektīva darbības veida maiņu var 

ierosināt attiecīgais kolektīvs, iesniedzot amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketu 
(1.pielikums) kultūras centram. Kultūras centra vadītājs to izskata un pieņem lēmumu par 
kolektīva dibināšanu, darbības veida maiņu vai iesnieguma noraidīšanu. 



4.2. Pašvaldības amatiermākslas kolektīva dibināšanu vai kolektīva darbības veida maiņu var 
ierosināt arī kultūras centra vadītājs, pamatojoties uz attiecīgās iestādes nolikumu. 

4.3. Pašvaldības amatiermākslas kolektīvs var izbeigt savu darbību pēc savas iniciatīvas, 
iesniedzot rakstisku iesniegumu kultūras centra vadītājam. 

4.4. Kultūras centra vadītājs var izbeigt amatiermākslas kolektīva darbību, ja kolektīvs kāda iemesla 
dēļ pārtraucis savu darbību ilgāk par četriem mēnešiem. 

4.5. Ikgadējais Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu saraksts tiek apstiprināts jaunās darbības 
sezonas sākumā ar kultūras centra vadītāju rīkojumiem. 

 
5. Kolektīvu darbības vērtēšanas komisija 

5.1. Kolektīvu darbības vērtēšanu finansējuma nodrošināšanai atlīdzības noteikšanai veic 
Amatiermākslas kolektīvu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā ir septiņi 
Komisijas dalībnieki: Valmieras kultūras centra vadītāja vietnieks metodiskajā un 
amatiermākslas kolektīvu darbā, Rūjienas kultūras centra, Mazsalacas kultūras centra, 
Strenču kultūras centra, Burtnieku kultūras centra, Trikātas kultūras centra un Dikļu kultūras 
centra vadītāji. 

5.2. Ja Komisijas dalībnieks ir vērtētā amatiermākslas kolektīva dalībnieks vai personīgi 
ieinteresēts individuālā ieguldījuma vērtēšanā, tā pienākums ir informēt Komisiju par šādiem 
apstākļiem un nepiedalīties lēmuma pieņemšanā. 

5.3. Komisija veic amatiermākslas kolektīvu izvērtēšanu līdz kārtējā gada 30.novembrim saskaņā 
ar Pārvaldes noteikto kārtību un Valmieras novada amatiermākslas nozaru veidu raksturojumu 
(2.pielikums). 

5.4. Komisijas sēdes notiek bez kolektīvu vadītāju, speciālistu, koncertmeistaru un citu dalībnieku 
klātbūtnes. 

 
6. Finansēšanas kārtība 

6.1. Atlīdzība par kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru sniegtajiem pakalpojumiem tiek 
noteikta saskaņā ar Pārvaldes noteikto kārtību, ievērojot Komisijas veikto izvērtējumu. 

6.2. Kolektīvu vadītāji līdztekus atlīdzībai par sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt arī valsts 
piešķirto mērķdotāciju Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.  

6.3. Ja kolektīvam tiek piesaistīts jauns kolektīva vadītājs, speciālists vai koncertmeistars, lēmumu 
par līguma slēgšanu ar attiecīgo personu pieņem kultūras centra vadītājs. 

6.4. Lai saņemtu Pašvaldības finansējumu kolektīva darbībai un kolektīva vadītāja, speciālistu un 
koncertmeistaru atlīdzībai, kolektīvam jāizpilda šādi kritēriji: 

6.4.1. kolektīvs reģistrēts atbilstoši noteikumu prasībām (1.pielikums); 
6.4.2. līdz 1.septembrim kolektīvs iesniedzis atskaiti par iepriekšējās darbības sezonu, 

pievienojot rezultātus apliecinošu dokumentu kopijas (3.pielikums);  
6.4.3. līdz 1.novembrim kolektīvs iesniedzis dalībnieku sarakstu (4.pielikums); 
6.4.4. līdz 1.novembrim kolektīvs iesniedzis nākamās sezonas darbības plāna projektu 

(5.pielikums);  
6.4.5. tiek nodrošināts regulārs un pilnvērtīgs kolektīva mēģinājumu un nodarbību process, 

radošā darbība un koncertdarbība. 
 

7. Noslēguma jautājumi 
7.1. Noteikumus, to grozījumu izstrādi nodrošina Pārvalde. Noteikumus, tā grozījumus apstiprina 

ar Pašvaldības domes lēmumu. 
7.2. Grozījumus noteikumos var ierosināt Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieki, 

Pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieki, Pārvaldes vadītājs, kultūras iestāžu vadītāji un 
kolektīvu vadītāji. 

 
Pielikumā:  1. Valmieras novada amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketa uz 1 lapas. 
 2. Valmieras novada amatiermākslas nozaru veidu raksturojums uz 2 lapām. 
 3. Valmieras novada amatiermākslas kolektīva _____ sezonas darbības 

atskaites veidlapa uz 1 lapas. 
 4. Valmieras novada amatiermākslas kolektīva dalībnieku saraksta veidlapa uz 

1 lapas. 
 5. Valmieras novada amatiermākslas kolektīva darbības plānojuma projekts 

_____ sezonai uz 1 lapas. 



1.pielikums  
Noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības  

amatiermākslas kolektīviem” 

 

 
Valmieras novada amatiermākslas kolektīva reģistrācijas 

ANKETA 
 
Kultūras iestāde ________________________________________________ 

 
Kolektīvs ________________________________________________________ 

Darbības nozare __________________________________________________ 

Dibināšanas gads __________________ 

 
Dalībnieku skaits ________________ , t.sk.sievietes_________, vīrieši__________ 

 
Kolektīva vadītājs __________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija)  

Speciālists ________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) 

Koncertmeistars ____________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) 

 
Nodarbību vieta un laiki: 

Pirmdiena ________________ 

Otrdiena  ________________ 

Trešdiena  ________________ 

Ceturtdiena  ________________ 

Piektdiena ________________ 

Sestdiena ________________ 

Svētdiena ________________ 

 
Kontaktpersona kolektīvā:  

 
_________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts) 

 
Apliecinu, ka par šī kolektīva vadīšanu nesaņemu atlīdzību no cita finansējuma avota: 

_________________      ____________________________    _______________ 

Datums                                kolektīva vadītāja vārds, uzvārds                paraksts 

 



2.pielikums  
Noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības  

amatiermākslas kolektīviem” 

 
 

Valmieras novada amatiermākslas  
nozaru veidu raksturojums 

 

Kolektīvu grupu veidi 
 

G1 grupa – Dziesmu svētku procesa koprepertuāra kolektīvi – kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju 
orķestri un kokļu mūzikas ansambļi; 
G2 grupa – Dziesmu svētku procesa kolektīvi- folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas 
mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi;  
Citi kolektīvi – nav Dziesmu svētku procesa kolektīvi.  
 

Kolektīvu darbības nozares 

1. Vokālie kolektīvi 
1.1. Koris –16 un vairāk dziedātāju kolektīvs: 

1.1.1. Jauktais koris (pieaugušo/jauniešu) 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs (četras 
balsu grupas: soprāni, alti, tenori, basi); 

1.1.2. Sieviešu koris/vīru koris – 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs (divas balsu 
grupas: vīru koros – tenori un basi, sieviešu – soprāni un alti); 

1.1.3. Kamerkoris- 16 un vairāk dziedātāju, jauktais vai viendabīgais dziedātāju 
kolektīvs. 

1.2. Vokālais ansamblis – 2 un vairāk dziedātāju kolektīvs: 
1.2.1. Mazais (kameransamblis) ansamblis – 2 līdz 5 dziedātāju kolektīvs (dueti, trio, 

kvarteti, kvinteti). Var būt jauktais (dažādu soprānu, altu un tenoru, basu 
kombinējums) un viendabīgais (soprānu un altu vai tenoru un basu); 

1.2.2. Vokālais ansamblis – 6 līdz 15 dziedātāju kolektīvs, jauktais vai viendabīgais 
dziedātāju kolektīvs; 

1.2.3. Senioru vokālais ansamblis - vismaz 50% dziedātāju ir pensijas vecuma cilvēki; 
 

2. Deju kolektīvi 
2.1. Tautas deju kolektīvs: 

2.1.1. A grupas deju kolektīvs – vismaz 12 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju 
kolektīvs; 

2.1.2. B grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju 
kolektīvs; 

2.1.3. C grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju 
kolektīvs; 

2.1.4. D grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju 
kolektīvs; 

2.1.5. E grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju 
kolektīvs; 

2.1.6. F grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa senioru deju kolektīvs; 
2.2. Bērnu deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa deju kolektīvs. 
 

3. Instrumentālie kolektīvi 
 

3.1. Pūšamo instrumentu orķestris – 20 un vairāk orķestra mūziķu kolektīvs ar metāla 
pūšamo un sitamo instrumentu grupām; 

3.2. Tautas mūzikas kolektīvi: 
3.2.1. Tautas muzikantu ansamblis/kolektīvs – 3 līdz 20 mūzikas izpildītāju (bērnu 

un/ vai pieaugušo) kolektīvs, kas spēlē tautas mūzikas instrumentus; 
3.3. Kapela – 5 un vairāk instrumentālās mūzikas izpildītāju, kas spēlē ar latviešu tautas un 

starptautiskajiem instrumentiem autoru darbus, kā arī tautas mūzikas apdares. 
 

4. Folkloras kolektīvi 
4.1. Folkloras ansamblis – tradicionālās tautas daiļrades izpildītāju kolektīvs, kura sastāvā 



ir dziedātāji, muzikanti, dejotāji, stāstītāji (8 līdz 35 un vairāk dalībnieku), kas kopj 
novada etnisko kultūru, izpilda tautas dziesmas, dejas, rotaļas, spēles, instrumentālo 
mūziku, stāstījumus, precīzu folkloru, programmās izmanto paražu materiālus u.tml., 
saglabā reģioniem raksturīgo dialektu, stilistiku, izpildes manieri., valkā 19. gs. beigu 20. 
gs. sākuma tautas vai rekonstruētus vēsturiskos tērpus. 

4.2. Folkloras kopa – 3 un vairāk dalībnieku tradicionālās tautas daiļrades izpildītāju 
kolektīvs, kuru sastāvā ir dziedātāji, muzikanti, kas kopj novada etnisko kultūru. 

 
5. Teātra mākslas kolektīvi 

5.1. Amatierteātris – 8 un vairāk aktieru kolektīvs, kuru vada režisors ar atbilstošu 
kvalifikāciju, iestudējot pilna apjoma dramaturģiskos darbus. 

 
6. Tautas lietišķās mākslas kolektīvi 

6.1. Tautas lietišķās mākslas studija/pulciņš/kopa – 12 un vairāk dalībnieku kolektīvs, 
kas nodrošina attiecīgās nozares tautas lietišķās/autentiskās mākslas pētniecību, 
saglabāšanu, tālāknodošanu, popularizēšanu, kas nodarbojas ar tradicionālām tautas 
tehnoloģijām, izmantojot māksliniecisko radošumu, veido to darinājumus, atdarinājumus 
un jaunradi. 

 
7. Citi kolektīvi 

7.1. Popgrupa – vokālās mākslas kolektīvs bez vecuma un skaita ierobežojumiem, kas savā 
repertuārā izpilda populāro mūziku. 

7.2. Deju grupa-  pasaules, Eiropas, līnijdeju, laikmetīgās dejas, mūsdienu, hip hop u.c. deju 
kolektīvs, kurā dalībnieku skaits nav noteikts, izpilda skatuves dejas. 

7.3. Džeza orķestris (bigbends) – vismaz 16 orķestra mūziķu kolektīvs īpašā sastāvā, kurā 
ietilpst koka un metāla pūšamo, sitamo, taustiņu, stīgu instrumenti , u.c. 

7.4. Instrumentālais ansamblis (kvartets, kvintets, diksilends) – 4 līdz 12 mūziķu 
kolektīvs, kas spēlē dažādus pūšamos, sitamos, stīgu un taustiņu instrumentus. 

7.5. Vokāli instrumentālais ansamblis – 4 un vairāk mūziķu kolektīvs, kas spēlē dažādus 
instrumentus un izpilda dziesmas vokāli. 

7.6. Tēlotājmākslas studija - 8 un vairāk dalībnieku kolektīvs, kas darbojas  
7.7. Dažādu interešu kopas/pulciņi/studijas (gleznošana, adīšana, tamborēšana, 

fotomāksla, keramika, prāta spēles, jogas nodarbības, aerobika utml.) – 8/10 un vairāk 
dalībnieku kolektīvs, kam ir kopīgas brīvā laika pavadīšanas intereses un  kas nodrošina 
attiecīgās nozares prasmju apguvi, popularizēšanu, tai skaitā regulāri veidojot 
dalībnieku darbu izstādes. 

 
 
 



3.pielikums  
Noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības  

amatiermākslas kolektīviem” 

 
 

Valmieras novada amatiermākslas kolektīva  
________sezonas darbības atskaite 

 
 
 
Kultūras iestāde ________________________________________________ 

 
Kolektīvs ______________________________________________________ 

 
Dalībnieku skaits _______________________________________________ 

 
 
Kolektīva sasniegumi  

N.p.k. Norises 

laiks 

Konkurss/skate/festivāls Norises 

vieta 

Iegūtā 

atzinība/vieta/ 

pakāpe/nominācija 

     

     

     

 
Kolektīva aktivitātes/ koncertdarbība, dalība kultūras pasākumos, norisēs utml./ 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises nosaukums Norises vieta Piezīmes 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
________                       __________________________                   ___________ 

datums                          kolektīva vadītāja vārds, uzvārds                         paraksts 

 
 



4.pielikums  
Noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības  

amatiermākslas kolektīviem” 

 
 

Valmieras novada amatiermākslas kolektīva  
dalībnieku saraksts 

____________ sezonā 
 
 
Kultūras iestāde ________________________________________________ 

 
Kolektīvs ______________________________________________________ 

N.p.k. Vārds, uzvārds  Vecums * Kontakttālrunis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Informācija nepieciešama statistikas datu iesniegšanai Kultūras ministrijai 

__________              _________________________                                 _________                                      

datums                     kolektīva vadītāja vārds uzvārds                                  paraksts 

 
 
 
 



5.pielikums  
Noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības  

amatiermākslas kolektīviem” 

 
 

Valmieras novada amatiermākslas kolektīva  
darbības plānojuma projekts 

____________sezonai 
 
 
Kultūras iestāde ________________________________________________ 

 
Kolektīvs ______________________________________________________ 

 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises nosaukums Norises vieta Nepieciešamais 

līdzfinansējums 

EUR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
____________        ____________________________                   _____________                                     

datums                     kolektīva vadītāja vārds, uzvārds                          paraksts 

 
 

 


