APSTIPRINĀTS ar
Ādažu novada domes
2010.gada 27. jūlija lēmumu Nr. 105
(protokols Nr.15 §7.1)
Izdots saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās
daļas 2. punktu

NOLIKUMS
par Ādažu novada amatiermākslas kolektīvu
darbību un finansēšanas kārtību
1. Ādažu novada amatiermākslas kolektīvi ir brīvprātīgi apvienojušās iedzīvotāju
neprofesionālas grupas, kuras aktīvi piedalās kultūras un mākslas mantojuma apguves
un jaunrades procesā, nesaņemot par to atlīdzību un kuras vada mākslinieciskais vadītājs
kopā ar attiecīgajam amatiermākslas veidam nepieciešamajiem speciālistiem.
2. Amatiermākslas kolektīvi, kuru darbības laiks Ādažu novadā pēc valsts, pašvaldības,
uzņēmumu, nevalstisku organizāciju vai privātpersonu iniciatīvas ir ne mazāks kā 6
mēneši, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un likuma
„Dziesmu un deju svētku likums” 9.panta 3.punktu, ir tiesīgi saņemt finansējumu no
pašvaldības budžeta, saskaņā ar šajā Nolikumā minēto kārtību.
3. Ādažu novada dome, lai saglabātu tautas tradīcijās sakņotas prasmes un amatiermākslas
daudzveidību, sekmētu pieejamību tautas mākslai, rosinātu māksliniecisko jaunradi un
atbalstītu kultūrvides attīstību, piešķir Ādažu novada Kultūras un radošās izglītības
centram (turpmāk - Kultūras centrs) finansējumu Ādažu novada amatiermākslas
kolektīvu darbības nodrošināšanai.
4. Finansējums tiek paredzēts sekojošu tradicionālo amatiermākslas veidu attīstībai:
4.1. tautas deju kolektīvi,
4.2. kori,
4.3. amatierteātri,
4.4. folkloras kopas,
4.5. vokālie ansambļi, studijas,
4.6. deju grupas,
4.7. mākslas studijas.
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5. Finansējumu nākamajam budžeta gadam, saskaņā ar šo nolikumu, var saņemt
amatiermākslas kolektīvs, kas reģistrējies Kultūras centrā:
5.1. līdz 15.septembrim iesniedzot pēc noteiktas formas aizpildītu kolektīva reģistrācijas
anketu ar dalībnieku sarakstu;
5.2. sezonas (no septembra līdz jūlijam) beigās – pārskatu par iepriekšējo sezonu,
darbības plānu nākamajam budžeta gadam;
5.3. atbilst 7. punktā izvirzītajiem kritērijiem.
6. Kolektīvu darbības novērtēšanu ik gadu sezonas beigās veic Ādažu novada domes
Kultūras komiteja un speciālisti, kas katra kolektīva kategorijai atbilstīgo punktu skaitu
nosaka kopējā vērtējumā, aprēķinot vidējo aritmētisko punktu skaitu.
7. Saskaņā ar šo Nolikumu, kolektīvu darbība tiek vērtēta pēc 50 punktu sistēmas, ņemot
vērā sekojošus kritērijus, par katru no kritērijiem iegūstot no 1 līdz 10 punktiem:
Kori,

1

Tautas deju
kolektīvi

2

Folkloras kopas
Vokālie
ansambļi

3
4

5

Deju kopas
1

2

Amatierteātri

3
4

5

Kolektīva mākslinieciskais līmenis pēc iegūto punktu skaita valsts līmeņa skatēs
(1-10)
Līdzdalība valsts mēroga svētkos un festivālos, sasniegumi starptautiskajos
konkursos, jaunu koncertprogrammu sagatavošana, koncertdarbība
(1-10)
Sabiedriskā aktivitāte Ādažu kultūrvides uzturēšanā
(1-10)
Projektu realizācija, festivālu, konkursu organizēšana, pozitīva Ādažu tēla
veidošana, repertuāra daudzveidība, inovācijas
(1-10)
Vadītāja profesionālisms, izglītība, iniciatīva un pieredze projektu realizācijā,
radošums un atvērtība jaunu zināšanu apgūšanai, kontaktslodze.
(1-10)
Kolektīva mākslinieciskais līmenis valsts un reģiona līmeņa skatēs, līdzdalība
Starptautiskos festivālos, kurus vērtē profesionāla žūrija
(1-10)
Jauniestudējumi
(1-10)
Skatītājiem sniegto izrāžu skaits
(1-10)
Citas aktivitātes un projektu realizācija, mākslinieciskās izaugsmes un jaunrades
iezīmes
(1-10)
Vadītāja profesionālisms, izglītība, iniciatīva un pieredze projektu realizācijā,
radošums un atvērtība jaunu zināšanu apgūšanai.
(1-10)

8. Atbilstoši iegūto punktu skaitam, tiek noteikts kolektīvu iedalījums trīs kvalitātes
kategorijās:
8.1. A kategorija, 35 - 50 punkti,
augsta mākslinieciskā līmeņa kolektīvi, kas saņem pašvaldības finansējumu vadītāju
un speciālistu atalgojumam, kolektīvu darbības nodrošinājumam (mēģinājumiem
nepieciešamās telpas un tehniskais aprīkojums, tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu
iegāde), patstāvīgu projektu realizācijai, līdzdalībai Dziesmu un deju svētkos,
festivālos un skatēs, saskaņā ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
skatu rezultātiem un pašvaldības noteiktajiem kritērijiem;
8.2. B kategorija, 20 – 35 punkti,
kolektīvi, kas saņem pašvaldības finansējumu kolektīvu vadītāju atalgojumam,
kolektīvu darbības nodrošinājumam, līdzdalībai Dziesmu un deju svētkos, skatēs un
festivālos Latvijā;
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8.3. C kategorija, 15 - 20 punkti,
Kolektīvi, kas darbojas pēc pašfinansējuma principa, saņem bezmaksas telpas
darbības nodrošināšanai (noslēdzot bezatlīdzības telpu nomas līgumu) un iespēju
robežās finansiālo atbalstu līdzdalībai skatēs, Dziesmu un deju svētkos Latvijā.

9. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu finansējuma sadali realizē, līdzekļu
izlietojumu kontrolē Kultūras centra vadītājs saskaņā ar šo Nolikumu. Līgumus ar
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem slēdz domes izpilddirektors.

Amatiermākslas
kolektīvi

A kategorija
35-50 punkti

B kategorija
20-35 punkti

C kategorija
15- 20 punkti

Kori,
tautas deju kolektīvi

2–3
amata vietas

1–2
amata vietas

Telpas

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs:
ne vairāk kā
8h (+8h)/ ned.
Otrais diriģents,
māksliniecisksais vadītājs
u.c.:
ne vairāk kā
5h (+4h)/ ned.

Folkloras kopas,
vokālie ansambļi,
deju kopas

Amatierteātri

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs:
ne vairāk kā
7h (+5h)/ ned.
Koncertmeistars:
ne vairāk kā
5h/ ned.

Koncertmeistars:
ne vairāk kā
5h / ned.
1–2
amata vietas

1
amata vieta

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs
ne vairāk kā
6h (+6h) /ned.

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs
ne vairāk kā
5h (+4h)/ ned.

Koncertmeistars:
ne vairāk kā
5h (+2h) /ned.

.

1–2
amata vietas

1
amata vieta

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs
ne vairāk kā
6h (+6h) /ned.

Ls 3 par stundu
Kolektīva vadītājs
ne vairāk kā
5h (+4h)/ ned.

Telpas

Telpas

Režisors
ne vairāk kā
4h (+2h) /ned
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10. Amatiermākslas kolektīviem ir iespējas saņemt finansiālu atbalstu darbības
nodrošināšanai un projektu realizācijai nākamajā budžeta gadā Ādažu novada Kultūras
un radošās izglītības centra apstiprinātā budžeta līdzekļu ietvaros, vadītājam iesniedzot
budžeta pieprasījumu un pamatotu izdevumu tāmi Kultūras centrā līdz 1.oktobrim.
11. Ādažu novada dome pēc Kultūras un radošās izglītības centra vadītāja ieteikuma var
apbalvot labākos amatiermākslas kolektīvus, piešķirot naudas balvas to vadītājiem par
izciliem sasniegumiem amatiermākslā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

N.Breidaks
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