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APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
15.11.2017. sēdes lēmumu Nr.274
(protokols Nr.19(9), 24.punkts)
Ar grozījumiem: 2017.gada 20.decembra noteikumi Nr.10/2017 Grozījumi Burtnieku novada
pašvaldības 2017. gada 15. novembra noteikumos Nr.9/2017 „Par Burtnieku novada pašvaldības
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu” (spēkā no 27.12.2017.)

Noteikumi Nr. 9/2017

Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
vadītāju samaksu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
Noteikumos lietotie termini:
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.
Amatiermākslas kolektīvs - personu grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses
kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes jomām. Ar savu darbību
amatiermākslas kolektīvs tiecas sasniegt iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā,
piedaloties pašu iniciētos, pagasta, pilsētas, novada, valsts vai starptautiska mēroga pasākumos.
Amatiermākslas 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.
Vadītājs - amatiermākslas kolektīva vadītājs, mākslinieciskais vadītājs, diriģents, režisors vai
speciālists, kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence mūzikas, dejas vai citā attiecīgajā
mākslas žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs.
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Sezona – amatiermākslas kolektīva darbības laika periods gadā.
1. Noteikumi paredz vienotu kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
budžeta finansētajās kultūras iestādēs nosaka samaksu par pakalpojuma sniegšanu
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un sadala līdzfinansējumu kolektīvu darbības
nodrošināšanai, kas pašvaldības ikgadējā budžeta sadaļā „kultūra” paredzēts kolektīvu darbības
nodrošināšanai un dalībai starptautiskajos konkursos, tautas tērpu iegādei, amatierteātru
jauniestudējumiem u.c. aktivitātēm.
2. Pašvaldības iestādei finansējumu amatiermākslas kolektīvu vadītāju samaksai par
pakalpojuma sniegšanu pašvaldības dome piešķir, ja attiecīgais kolektīvs novadā ir reģistrēts kā
pašvaldības kultūras iestādes kolektīvs, kolektīva darbības sezonas sākumā aizpildījis ikgadējo
kolektīva darbības sezonas plānojuma projektu un kolektīva darbības sezonas beigās aizpildījis
ikgadējo kolektīva darbības sezonas atskaiti.
3. Samaksa noteikta ievērojot amatiermākslas kolektīvu iedalījumu kategorijās nosacījumu
aprakstu, minimālās amatiermākslas kolektīvu vadītāju kvalifikācijas prasības, kritērijus
amatiermākslas kolektīvu vadītāju samaksas grupās un apjoma noteikšanā, pašvaldības
amatiermākslas kolektīvu iedalījumu kategorijās un amatiermākslas kolektīvu vadītāju galvenos
darba uzdevumus un piemērotās vienas stundas apjoma darba laika patēriņa proporcionālo
sadalījumu un amatiermākslas kolektīvu amatu sarakstu.
4. Vienai personai var apmaksāt vairāku amatiermākslas kolektīvu vadīšanu, bet ne vairāk par 70
stundām mēnesī.
II. Kolektīvu iedalījums kategorijās
5. Amatiermākslas kolektīvu iedalījuma kategorijās nosacījumu apraksts
5.1.A .kategorijas kolektīvi:
5.1.1. Iegūta vieta starptautiska mēroga konkursos, dalība valsts mēroga konkursos, skatēs un
festivālos, Augstākās vai I pakāpes vērtējums valsts/novada/reģiona skatē;
5.1.2. aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
5.1.3. darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un
ir:
5.1.4. A,B grupas (valsts noteiktā līmeņa) kori, A, B grupas (valsts noteiktā līmeņa) pūtēju
orķestri, kamerorķestri;
5.1.5. A, B, D (valsts noteiktā līmeņa) grupas deju kolektīvi;
5.1.6. Amatierteātri, kuri iepriekšējā periodā (kādā no divām iepriekšējām sezonām) ir izrāžu
parādes „Gada izrāde” finālskates laureāti vai novada skatē ieguvuši vismaz 80% no
iespējamā vērtējuma;
5.1.7. I kategorijas (valstī noteiktā līmenī) folkloras un tautas mūzikas kolektīvi;
5.1.8. tautas lietišķās mākslas studijas, kuras piedalās Dziesmusvētkos.
Ja attiecīgais kolektīvs nav izpildījis kategorijai atbilstošos nosacījumus, tam tiek piešķirta
zemāka kategorija.
5.2. B .kategorijas kolektīvi:
5.2.1. dalība starptautiska, valsts mēroga konkursos, skatēs un festivālos ar I un II pakāpes
vērtējumu valsts/novada/reģiona skatē;
5.2.2. aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
5.2.3. darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un
ir:
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5.2.4. senioru jauktie kori;
5.2.5. A, B, D (valsts noteiktā līmeņa) grupu deju kolektīvi, kas ieguvuši I un II pakāpes
vērtējumu valsts/ novada/ reģiona skatē;
5.2.6. C, E, F (valsts noteiktā līmeņa) grupu deju kolektīvi, kas ieguvuši I un II pakāpes
vērtējumu valsts/ novada/ reģiona skatē;
5.2.7. amatierteātri, kuri kādā no divām iepriekšējām sezonām iestudējuši pilna apjoma
dramatiskās izrādes un novada skatē ieguvuši vismaz 60% no iespējamā vērtējuma;
5.2.8. vokālie ansambļi;
5.2.9. II, III, IV kategorijas folkloras un tautas mūzikas kolektīvi;
5.2.10. tautas lietišķās mākslas studijas.
Ja attiecīgais kolektīvs nav izpildījis kategorijai atbilstošos nosacījumus, tam tiek piešķirta
zemāka kategorija.
5.3.1. dalība novada/reģiona konkursos, skatēs un festivālos ar III pakāpes vērtējumu novada
/reģiona skatē vai nepiedalās attiecīgās nozares skatē, ja skates netiek organizētas;
5.3.2. koncertdarbība novada un vietēja mēroga pasākumos;
5.3.3. darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni koncertpriekšnesumi, priekšnesumiiestudējumi, izrāžu fragmenti, sagatavoti darbi izstādēm.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un
ir:
5.3.4. tautas lietišķās mākslas pulciņi u.c. amatiermākslas kolektīvi;
5.3.5. A, B, C, D, E, F (valsts noteiktā līmeņa) grupu deju kolektīvi, kas ieguvuši III pakāpes
vērtējumu valsts/novada/reģiona skatē;
5.3.6. sociāli nozīmīgu grupu kolektīvi (bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes, senioru kolektīvi
I - III pakāpes vērtējums novada /reģiona skatē).
Ja attiecīgais kolektīvs nav izpildījis kategorijai atbilstošos nosacījumus, tam tiek piešķirta
zemāka kategorija.
5.3.7. piedalās vietēja mēroga pasākumos, bet nepiedalās nozares novada /reģiona
organizētajās skatēs;
5.3.8. mēģinājumu process ir regulārs, neregulāra koncertdarbība;
5.3.9. sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni priekšnesumi/izrāžu fragmenti, sagatavoti
darbi izstādēm;
5.3.10. Interešu kolektīvi un pulciņi, kas nepretendē uz piedalīšanos Vispārējos Latvijas
Dziesmu un Deju svētkos.
5.4. C .kategorija: pianisti
III. Kolektīvu vadītāju samaksas noteikšana
6. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
un Dziesmu un deju 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,
uzturot Burtnieku novadā augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni.

7. Prioritāri atbalstāmi amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktību (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri, lietišķās mākslas studijas, folkloras
kopas, amatierteātri, vokālie ansambļi) (Grozīts ar 2017.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.10/2017 Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra noteikumos

4

Nr.9/2017 „Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju
samaksu” (spēkā no 27.12.2017.) :
Samaksas Izcenojums
Stundu limits mēnesī viena
kategorija
par 1
kolektīva vadītājam
stundu
EUR
I un II kategorijas kolektīvu un
pulciņu vadītāji

A

7,61

Samaksas
kategorija

Izcenojums
par 1
stundu
EUR
I, II, III IV kategorijas kolektīvu
5,80
un pulciņu vadītāji,
pianisti
3,88

B
C

Līdz 36 stundām
Stundu limits mēnesī viena
kolektīva vadītājam
Līdz 36 stundām
Līdz 36 stundām

8. Finansēšanas priekšmets šo noteikumu izpratnē ir Burtnieku novada amatiermākslas kolektīvi,
kolektīvu vadītāji un speciālisti.
9. Amatiermākslas kolektīvu veidu raksturojums:
9.1. Vokālie kolektīvi:
9.1.1. koris;
9.1.2.vokālie ansambļi;
9.1.3.folkloras kopas;
9.2. Tautas deju kolektīvi.
9.3. Instrumentālie kolektīvi.
9.4. Teātra mākslas kolektīvi.
9.5. Tautas lietišķās mākslas kolektīvi.
9.6. Citi interešu kolektīvi, kas nedarbojas saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu.
IV. Kolektīvu vadītāju kvalifikācijas prasības
10. Kora/orķestra diriģents - augstākā vai vidējā speciālā profesionālā mūzikas izglītība,
profesionālie kursi un pieredze mūzikas kolektīva vadīšanā.
11. Deju kolektīva vadītājs – augstākā vai vidējā speciālā profesionālā izglītība vai
profesionālie kursi un darba pieredze deju kolektīva vadīšanā.
12. Vokālā ansambļa vadītājs – augstākā vai vidējā speciālā profesionālā mūzikas izglītība,
profesionālie kursi un pieredze mūzikas kolektīva vadīšanā.
13. Tautas lietišķās mākslas studijas vadītājs – augstākā vai vidējā speciālā profesionālā
mākslas izglītība, profesionālie kursi vai darba pieredze lietišķās mākslas studijas vadīšanā.
14. Amatierteātra režisors – profesionālā izglītība teātra vai amatierteātra režijā, profesionālie
kursi vai pieredze amatierteātra vadīšanā.
15. Folkloras kopas vadītājs – augstākā vai vidējā speciālā profesionālā mūzikas izglītība vai
Latvijas folkloras skolas sertifikāts; darba pieredze folkloras kopas vadīšanā.
V. Kritēriji kolektīvu vadītāju samaksas grupas un apjoma noteikšanai
16. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju atlīdzības fondu veido kārtējā gada budžetā attiecīgajai
pašvaldības kultūras iestādei plānotie finanšu līdzekļi samaksai par pakalpojuma sniegšanu un
normatīvajos aktos paredzētie nodokļi 10 mēnešiem.
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17. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju mēneša samaksu par pakalpojuma sniegšanu veido vienas
stundas aprēķins, kas reizināts ar atbilstošā amata, samaksas grupas un kolektīva kategorijai
noteikto piemērojamo stundu apjomu mēnesī. Samaksa par pakalpojums sniegšanu tiek norādīta

pakalpojuma vai uzņēmuma līgumā, kuru uz noteiktu laiku līdz 12 mēnešiem slēdz pašvaldība:
Amatiermākslas kolektīva veids

Samaksas
kategorija

I. Kori, deju kolektīvi,
orķestri, amatierteātri, lietišķās
mākslas studijas

A

II. Folkloras un tautas mūzikas
kolektīvi, vokālie ansambļi,
amatierteātri, deju grupas,
POPgrupas, citi
amatiermākslas un
jaundibinātie kolektīvi
III. pianisti

A
B

Ieteicamie amati
Vadītājs, diriģents, režisors
Kormeistars, vadītāja asistents, repetitors,
defilē horeogrāfs
Koncertmeistars
Vadītājs, diriģents, režisors
Koncertmeistars

pianisti
C

VI. Kolektīvu vadītāju galvenie darba uzdevumi un piemērotās vienas stundas apjoma
darba laika patēriņa proporcionāls sadalījums
18. Pašvaldības kultūras/tautas nama/centra vadītājs/-a iesniedz novada kultūras pasākumu
koordinatorei:
18.1 uzsākot sezonu līdz tekošā gada 15.oktobrim, pēc ikgadējās amatiermākslas kolektīva
darbības sezonas beigām, pārskatu par amatierkolektīva iepriekšējo darbības sezonu (1.pielikums
sezonas atskaite);
18.2. katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz nākamās amatiermākslas kolektīva darbības sezonas
plāna projektu (2.pielikums sezonas plānojuma projekts).
19. Amatiermākslas kolektīvu darbības iedalījums atbilstošajai kategorijai nosaka atbildīgā
persona par kultūras koordinēšanu novadā līdz jaunās sezonas uzsākšanai atbilstoši skates
rezultātiem, nosakot amatiermākslas kolektīva vadītājam un speciālistiem attiecīgo samaksas
grupu un kategoriju, samaksu par pakalpojuma sniegšanu, aizpilda un paraksta pielikuma tabulu
“Kolektīvu iedalījums kategorijās un samaksa vadītājiem”, un iesniedz to attiecīgā
amatiermākslas kolektīva iestādes vadītājam.
20. Ja pašvaldības kultūras iestādē ir izveidots un reģistrēts jauns amatiermākslas kolektīvs, tā
vadītājam līdz ikgadējai izvērtēšanai var noteikt attiecīgās amatiermākslas kolektīva veida
minimālo samaksu par pakalpojuma sniegšanu un kolektīvs 2 gadus ir atbrīvots no piedalīšanās
skatēs (Pēc vadītāja ieskatiem kolektīvs var piedalīties skatē un tādā gadījumā noteicošie ir skatā
iegūtie rezultāti).
21. Ja amatiermākslas kolektīvā notiek vadītāja maiņa vai rodas citi īpaši gadījumi, tad jāizvērtē
kolektīva darbība un ieguldījums attiecīgajā laikā posmā. Burtnieku novada kultūras
koordinators un izpilddirektors apkopo informāciju un informāciju iesniedz atzinuma sniegšanai
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Burtnieku novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai. Koordinators un
izpilddirektors ir tiesīgi lemt par citas samaksas grupas, kategorijas un samaksas par
pakalpojuma sniegšanu piešķiršanu attiecīgā kolektīva vadītājam un speciālistiem.
VII. Nobeiguma jautājumi
22. Finansējums attiecīgo amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai, kas
paredzēts tērpu un inventāra iegādei, dalībai skatēs, Dziesmu un Deju svētkos, starptautiskajos
konkursos, koncertos un festivālos, amatierteātru jauniestudējumiem u.c. aktivitātēm, tiek
plānots pašvaldības kultūras iestāžu kārtējā budžeta gada pamatbudžetā.
23. Noteikumi stājas spēkā no 01.01.2018.

Domes priekšsēdētājs

G.Štrombergs
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Pielikums Nr.1
Burtnieku novada pašvaldības 15.11.2017. noteikumiem Nr. 9/2017
“Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu”
_____________________________ kultūras/tautas nama/centra

_________________________________20__./20__.gada darbības sezonas atskaite
(Kolektīva nosaukums)

Kolektīva sasniegumi
1. Starptautiska/valsts/reģionāla/apriņķa/novada līmeņa skašu, konkursu, festivālu u.c., kurus
vērtē žūrija, iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga
N
Norises nosaukums
Norises vieta
Norises laiks
Iegūtā
N.p.k.
(valsts,
(gads, datums)
vieta/pakāpe
pilsēta)

Kolektīva koncertdarbība
2. Vietēja mēroga koncertdarbība, pasākumi, izrādes,izstādes
N.p.k.

Norises nosaukums

Norises vieta

Norises laiks
(gads, datums)

3. Novada mēroga koncertdarbība, pasākumi, izrādes,izstādes
N.p.k.

Norises nosaukums

Norises vieta

Norises laiks
(gads, datums)

Norises vieta

Norises laiks
(gads, datums)

4. Valsts mēroga koncertdarbība, pasākumi, izrādes,izstādes
N.p.k.

Norises nosaukums

5. Starptautiska mēroga koncertdarbība, pasākumi, izrādes,izstādes
N.p.k.

Norises nosaukums

Norises vieta

Norises laiks
(gads, datums)

Datums................. Kolektīva vadītājs .................................. ....................................
vārds, uzvārds

paraksts
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Pielikums Nr.2
Burtnieku novada pašvaldības 15.11.2017. noteikumiem Nr. 9/2017
“Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu”
______________________________ kultūras /tautas nama / centra
__________________________ KOLEKTĪVA 20__./20__.gada darbības sezonas plānojuma
projekts
(Kolektīva nosaukums)
Plānotās vietējās, novada, valsts un starptautiska mēroga norises
Norises nosaukums

Plānotā pasākuma
norises vieta

Plānotais norises
datums

Rīkotāji, sadarbības
partneri

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS
JANVĀRIS
FEBRUĀRIS

MARTS
APRĪLIS

MAIJS
JŪNIJS
JŪLIJS
Plānotā dalība starptautiskajās norisēs
Norises nosaukums

Plānotā pasākuma
norises vieta

Plānotais norises
datums

Datums..................... Kolektīva vadītājs ..........................................
vārds, uzvārds

Rīkotāji, sadarbības
partneri

..................................
paraksts
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Pielikums Nr.3
Burtnieku novada pašvaldības 15.11.2017. noteikumiem Nr. 9/2017
“Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu”
Burtnieku novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu iedalījums kategorijās un
samaksas par pakalpojuma sniegšanu vadītājiem (speciālistiem)
20____/20____ gada darbības sezonai
Nr.
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Pielikums Nr.4
Burtnieku novada pašvaldības 15.11.2017. noteikumiem Nr. 9/2017
“Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu”
Kolektīvu vadītāju darba uzdevumu apraksts

Nr.
p.k.

Darba uzdevuma apraksts

1. Vadīt un veidot kolektīvu. Rūpēties par kolektīva sastāvu, par jaunu
dalībnieku uzņemšanu un to profesionālo izaugsmi.
Kolektīva darbības plānošana, deleģējot konkrētus uzdevumus
speciālistiem, koncertmeistariem, dalībniekiem.
2. Pārdomāti izvēlēties atbilstošas grūtības pakāpes repertuāru (materiāla
izpēte, atlase, jaundarbu ierosināšana u.c.), saskaņā ar valsts nozīmes,
reģiona un novada kultūras pasākumu plāniem.
Atkarībā no kolektīva veida, repertuāra nodrošināšanai vai citai
kolektīva darbībai, nepieciešams arī darbs bibliotēkā, arhīvos,
sadarbība ar komponistiem, horeogrāfiem, literātiem, lauka pētījumi,
sadarbība ar pētniekiem).
Vadīt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta
grafika.
Plānot un īstenot kolektīva sabiedrisko un koncertdzīvi: koncerti
(vietējie, izbraukuma), piedalīšanās skatēs, konkursos, festivālos,
Dziesmu un Deju svētkos u.c. Organizēt kolektīva pašpārvaldes darbu.
Izvērtēt un pārdomāt kolektīva materiālās vajadzības, inventāra iegādi
un tā uzglabāšanu. Darba plānus un budžeta pieprasījumu iesniegt
iestādes vadītājam norādītajā termiņā.
Apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus
un sanāksmes. Būt informētam par novadā, valstī notiekošajām
aktualitātēm.
Uzkrāt informāciju par kolektīvu. Sniegt nepieciešamo informāciju par
kolektīvu.
Popularizēt savu iestādi, novadu valstī un pasaulē.
Izmantot iespējas, lai celtu savu kvalifikāciju.

Laika
patēriņš
(ne mazāk
kā %)
5%

15%

40%
15%

5%

5%

5%
5%
5%

