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Par pašvaldības atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai
Lielvārdes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Jaunrade - cilvēka darbība, kuras rezultātā tiek radītas kvalitatīvi jaunas, oriģinālas materiālās
un garīgās vērtības vai idejas;
1.2. Tautas māksla - vēsturiski veidojies termins, kas apzīmē indivīdu un dažādu interešu, sociālo
un etnisko grupu līdzdalību nacionālās kultūras procesu veidošanā ar mērķi izzināt, uzturēt un
saglabāt esošās un radīt jaunas kultūras vērtības. Mūsdienās tautas māksla veidojas
amatiermākslas kustības, tautas tradīciju un profesionālās mākslas mijiedarbībā;
1.3. Amatiermāksla - cilvēka radoša izpaušanās 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;
1.4. 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 jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās tiecas
sasniegt iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, vietēja,
valsts vai starptautiska mēroga pasākumos. Amatiermākslas kolektīva darbībai raksturīgs tas, ka
kolektīva dalībnieki nesaņem atalgojumu par darbību kolektīvā. Katrs kolektīva dalībnieks
individuāli vai visi dalībnieki kolektīvās darbības rezultātā kopīgi pilnveido zināšanas un prasmes
attiecīgajā mākslinieciskās darbības jomā. Amatiermākslas kolektīvu statuss: fizisku personu grupa
vai juridiska persona (biedrība, organizācija u.c.).
2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Iekšējie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai
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Lielvārdes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība
(turpmāk - Pašvaldība), pildot autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas mākslas jaunrades attīstību, reģistrē amatiermākslas
kolektīvus, sniedz materiāli tehnisku, finansiālu un organizatorisku atbalstu tautas amatiermākslas
kolektīviem, rūpējoties par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu
tālāk nākamajām paaudzēm.
2.2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu
svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt pieejamību amatiermākslai un iedzīvotāju radošu brīvā laika
pavadīšanu, saglabāt tautas tradīcijās sakņotas prasmes un sekmēt amatiermākslas daudzveidību,
rosināt māksliniecisko jaunradi un atbalstīt kultūrvides attīstību Lielvārdes novadā, uzturēt augstu
amatiermāksas kolektīvu māksliniecisko līmeni. Prioritāri atbalstāmi amatiermākslas kolektīvi, kas
nodrošina Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.
2.3. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē un amatiermākslas kolektīvu reģistrēšanu veic un
uztur Lielvārdes novada Kultūras centrs (turpmāk – LdNKC).
2.4. Noteikumu izpildē Pašvaldība ievēro Latvijas Republikā un Lielvārdes novadā spēkā esošos
normatīvos aktus, Pašvaldības domes lēmumus.
3. Amatiermākslas kolektīvu reģistrācija
3.1. Noteikumos paredzēto Pašvaldības atbalstu var saņemt Pašvaldības amatiermākslas kolektīvi
un Citu personu - fizisku vai juridisku - dibināti amatiermākslas kolektīvi (turpmāk – Citu personu
dibināts amatiermākslas kolektīvs), kas reģistrēti Pašvaldībā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā:
3.1.1. Jauna Pašvaldības amatiermākslas kolektīva reģistrāciju Pašvaldībā veic ar
Lielvārdes novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu, izskatot iesniegto amatiermākslas
kolektīva anketu (pielikums), kas saskaņota ar LdNKC direktoru un atbilst LdNKC
amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas
nolikuma 1. pielikuma nozaru raksturojumam.
3.1.2. Citu personu dibinātu amatiermākslas kolektīvu reģistrēšanu Pašvaldībā veic LdNKC
direktors “Citu personu dibinātu amatiermākslas kolektīvu reģistrā” Noteikumos noteiktajā
kārtībā:
3.1.2.1. lai reģistrētu Citu personu dibinātus amatiermākslas kolektīvus, minētā kolektīva
dibinātājs iesniedz LdNKC direktoram aizpildītu amatiermākslas kolektīva reģistrācijas
anketu (pielikums). Kolektīva dalībnieku skaitam ir jābūt pietiekošam kolektīva sekmīgai
darbībai;
3.1.2.2. LdNKC direktors viena kalendārā mēneša laikā no anketas saņemšanas brīža
izvērtē Citu personu dibināta amatiermākslas kolektīva atbilstību kolektīva sekmīgai
darbībai un sniedz atzinumu Domei par kolektīva reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt
kolektīvu.
3.2. Kārtība, kādā amatiermākslas kolektīvs tiek izslēgts no reģistra:
3.2.1. Par Pašvaldības kolektīva izslēgšanu no amatiermākslas kolektīvu reģistra lemj
Dome, pamatojoties uz LdNKC direktora atzinumu par kolektīva darbības izbeigšanu.
3.2.2. Citu personu dibināta kolektīva izslēgšanu no reģistra veic LdNKC direktors,
pamatojoties uz kolektīva vadītāja iesniegumu par kolektīva darbības izbeigšanu.
4. Pašvaldības atbalsta veidi
4. Atbalsta veidi ir:
4.1. organizatoriskais atbalsts;
4.2. finansējuma piešķiršana;
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4.3. materiālo resursu nodrošināšana;
4.4. līdzdalība projektu īstenošanā;
4.5. informatīvais atbalsts.
5. Organizatoriskais atbalsts
5.1. Pašvaldība sniedz organizatorisku atbalstu amatiermākslas un jaunrades attīstības veicināšanai
Lielvārdes novadā, dibinot Pašvaldības amatiermākslas kolektīvus, kā arī atbalstot Citu personu
dibinātus amatiermākslas kolektīvus.
5.2. Pašvaldības amatiermākslas kolektīviem tiek nodrošināts šāds organizatoriskais atbalsts:
5.2.1. palīdzība kolektīva darbības administrēšanā;
5.2.2. kolektīva vadītāja, diriģenta, koncertmeistara u.c. speciālistu piesaistīšana;
5.2.3. Noteikumos noteikto pašvaldības atbalsta veidu sniegšanas organizēšana;
5.2.4. Pašvaldības kultūras pasākumu organizēšana un kolektīvu iesaistīšana šo pasākumu
norisē;
5.2.5. līdzfinansējuma piesaistes organizēšana;
5.2.6. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa koordinēšana;
5.3. Pašvaldībā reģistrētiem Citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem Pašvaldība var
sniegt šādu organizatorisku atbalstu:
5.3.1. Pašvaldības kultūras pasākumu organizēšana un kolektīvu iesaistīšana šo pasākumu
norisē;
5.3.2. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa koordinēšana.
6. Finansējuma piešķiršana Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbībai
6.1. Pašvaldības finansējumu Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbībai piešķir šādiem
mērķiem:
6.1.2. kolektīva vadītāja, diriģenta, koncertmeistara, režisora, kormeistara, repetitora un
citu speciālistu darba samaksai;
6.1.3. tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu, mēģinājumiem nepieciešamā tehniskā
aprīkojuma iegādei;
6.1.4. transporta izmaksu nodrošināšanai dalībai skatēs, valsts mēroga pasākumos
(festivālos, konkursos) un ne vairāk kā diviem izbraukuma pasākumiem Latvijā;
6.1.5. dalības nodrošināšanai Dziesmu un deju svētkos.
6.1.6. amatiermākslas kolektīva jubilejās saskaņā ar plānu.
6.2. Pašvaldības finansējums Pašvaldības amatiermākslas kolektīviem budžetā tiek nodrošināts
attiecīgā gada budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz kolektīva vadītāja
iesniegto un ar LdNKC direktora saskaņoto budžeta pieprasījumu, kam pievienota finansējuma
izlietojuma tāme.
6.3.Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības rezultātā gūtos ienākumus var novirzīt attiecīgā
kolektīva turpmākās izaugsmes nodrošināšanai.
7. Finansējuma piešķiršana Pašvaldībā reģistrētu Citu personu dibinātiem amatiermākslas
kolektīviem
7.1. Pašvaldības finansējumu Pašvaldībā reģistrētu Citu personu dibinātu amatiermākslas kolektīvu
darbībai var piešķirt Pašvaldības Vietējo iniciatīvu konkursa ietvaros saskaņā ar apstiprināto
konkursa nolikumu.
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7.2. Ar atsevišķu Domes lēmumu Pašvaldības finansējumu var piešķirt Citu personu dibinātiem
kolektīviem, kuri reģistrēti Pašvaldībā šo Noteikumu paredzētajā kārtībā, ja finansējums pieprasīts
tādai kolektīva darbībai, kuru Dome atzīst par Lielvārdes novada tautas mākslas jaunrades attīstību
veicinošu.
7.3. Citu personu dibināti amatiermākslas kolektīvi var pretendēt uz valsts mērķdotāciju saskaņā ar
2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības".
8. Materiālo resursu nodrošināšana
8.1. Pašvaldība bez maksas nodrošina Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbībai
nepieciešamās mēģinājumu telpas, tehnisko aprīkojumu (instrumentus, tērpus, rekvizītus u.c.
nepieciešamos resursus) budžeta iespēju robežās.
8.2. Pašvaldība var nodot Pašvaldībā reģistrētiem Citu personu dibinātiem amatiermākslas
kolektīviem nomas lietošanā Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas telpas:
8.2.1 ar Domes lēmumu, piešķirot bezatlīdzībā, ja nevalstiskajai organizācijai, kas
dibinājusi amatiermākslas kolektīvu, piešķirts sabiedriskā labuma statuss;
8.2.2. ar Domes lēmumu, piešķirot nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi.
8.3. Pašvaldības telpu regulāra lietošana kolektīva vadītājam rakstveidā jāpiesaka konkrētās
iestādes vadītājam šādos termiņos:
8.3.1. vismaz 1 mēnesi pirms sezonas sākuma - 1.septembra, ja telpas ir plānots lietot visu
sezonu;
8.3.2. vismaz divas nedēļas pirms paredzamā lietošanas laika vienreizējas un/vai īslaicīgas
lietošanas gadījumā.
8.4. Kolektīva vadītāja iesniegumu par Pašvaldības telpu regulāru vai vienreizēju lietošanu izskata
iestādes vadītājs un piecu darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas izvērtē telpu
noslodzi un iespēju piešķirt telpas lietošanā kolektīva vadītāja pieprasītajos laikos un apjomos.
8.5. Ja kolektīva vadītāja pieprasīto telpu noslodze pieļauj to izmantošanu kolektīva vajadzībām,
iestādes vadītājs iekļauj kolektīva plānotās aktivitātes attiecīgo telpu izmantošanas grafikā.
8.6. Par telpu nodošanu Pašvaldībā reģistrētiem citu personu dibinātiem amatiermākslas
kolektīviem tiek noslēgts telpu nomas līgums. Nomas līgumu savstarpēji paraksta Pašvaldības
mantas uzturētājs – Pašvaldības iestādes vadītājs un amatiermākslas kolektīva vadītājs. Līgumā
tiek paredzēta mantas nodošanas kārtība, nomas maksas apmērs, nomas maksas atlaide, mantas
lietošanas termiņš, atbildība par mantas saglabāšanu un līguma izbeigšanas kārtība.
8.7. Telpu nomas līgumam un telpu nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno telpu izmantošanas
grafiku.
9. Līdzdalība projektu īstenošanā
9.1. Pašvaldības līdzdalība kultūras projektu īstenošanā tiek veikta saskaņā ar apstiprināto
Pašvaldības Vietējo iniciatīvu konkursa nolikumu.
9.2. Pašvaldība piedalās ar līdzfinansējumu dažādu valsts, Eiropas Savienības un citu fondu
projektos.
10. Informatīvais atbalsts
10.1. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts gan Pašvaldības amatiermāklsas
kolektīviem, gan Citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem šādā veidā:
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10.1.1. informācijas par kolektīvu darbību un plānotajiem pasākumiem izvietošana
Pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv;
10.1.2. lai saņemtu Pašvaldības informatīvo atbalstu, LdNKC struktūrvienības vadītājs vai
amatiermākslas kolektīva vadītājs iesniedz Pašvaldības tīmekļa vietnes www.lielvarde.lv
administratoram publicējamo informāciju un publikācijas vēlamo laiku.
11. Noslēguma jautājumi
11.1. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
11.2. LdNKC direktors līdz 2020.gada 1.martam nodrošina lēmuma izpildi par citu personu
dibinātu amatiermākslas kolektīvu reģistrēšanu.
11.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes 2013.gada
28.decembra noteikumi Nr.5 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu
reģistrāciju un darbības izbeigšanu”.

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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Pielikums
Iekšējiem noteikumiem Nr.12
“Par pašvaldības atbalstu amatiermākslas kolektīvu
jaunrades attīstības veicināšanai Lielvārdes novadā”
Lielvārdes novada amatiermākslas kolektīva reģistrācijas
ANKETA
Kolektīvs ________________________________________________________________
Iestāde, pie kā darbojas vai NVO _____________________________________________
Darbības nozare _________________________________________________________
Kolektīva dibināšanas gads __________________________
Dalībnieku skaits ______________ t.sk. sievietes____________, vīrieši_______________,
Vai saņem finansējumu no citām organizācijām (kādām)___________________________
Kolektīva vadītājs_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Nodarbību vieta ____________________________
Kontaktpersona, tālruņa Nr., e-pasts _____________________________________

(datums)

(amatiermākslas kolektīva vadītāja paraksts)
(atšifrējums)
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