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2011.gada 28.decembrī
APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
28.12.2011. sēdē
(prot. Nr.13, 7.§.)
VECUMNIEKU NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU DARBA
SAMAKSAS NOLIKUMS
Nolikumā 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, 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 persona, kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence mūzikas, dejas vai citā attiecīgajā mākslas
žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs.
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Nolikums nosaka vienotu kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome (turpmāk – Dome) nosaka
darba samaksu Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un citu institūciju
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
1.2. Dome finansējumu piešķir vadītāju darba samaksai, ja viņa vadītais kolektīvs ir reģistrēts
atbilstoši šo noteikumu pielikumiem un viņi par šo darbu nesaņem citu atalgojumu.
1.3. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēneša amatalga, kas noteikta šajā nolikumā noteiktā
kārtībā, par amatierkolektīva vadīšanu, repertuāra izvēli un sagatavošanu apmācībai,
mēģinājumu vadīšanu, kolektīva sabiedriskās un uzstāšanās pasākumu organizēšanu,
dokumentācijas kārtošanu, piedalīšanos kursos un semināros, nepārsniedzot noteiktu stundu
skaitu mēnesī (Pielikums Nr.2, Pielikums Nr. 4).
1.4. Vienai personai var apmaksāt vairāku amatiermākslas kolektīvu vadīšanu, nepārsniedzot 80
stundas mēnesī.
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2. Finansēšanas mērķi un prioritātes.
2.1. Finansējuma piešķiršanas 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, uzturot Vecumnieku novadā augstu amatiermāksas kolektīvu māksliniecisko līmeni.
2.2. Prioritāri atbalstāmi amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu svētku procesa
nepārtrauktību.
3. Mēneša amatalgas noteikšanas kārtība.
3.1. Vadītāju amatus nosaka un klasificē Vecumnieku novada Dome atbilstoši Vecumnieku
novada pašvaldības amatu klasifikācijai.
3.2. Mēneša alga tiek noteikta atbilstoši Vecumnieku novada pašvaldības amatu klasifikācijas
attiecīgās algu grupas noteiktajai mēneša darba algai.
3.3. Mēnešalgu veido vienas darba stundas aprēķins no vidējās atbilstošās mēneša algas likmes,
kas reizināta ar atbilstošā amata, samaksas grupas un kolektīva kategorijas noteikto
piemērojamo darba stundu apjomu mēnesī. (Pielikums Nr. 2, Pielikums Nr. 8 )
3.4. Amatiermākslas kolektīvu sadalījumu kategorijās nākamajai sezonai izvērtē un nosaka
pašvaldības izpilddirektors. līdz 15.decenbrim.
3.5. Darba līgumus ar vadītājiem slēdz Vecumnieku novada dome vai cita tās dibināta iestāde.
4. Vadītāju vērtēšana.
4.1. Amatiermākslas kolektīva ikgadējai izvērtēšanai, tā vadītājam, līdz katra gada 15.oktobrim
Vecumnieku novada domē jāiesniedz:
4.1.1. pārskats par iepriekšējo darbības sezonu (Pielikums Nr.6),
4.1.2. nākamās darbības sezonas plāna projektu (Pielikums Nr.7).
4.2. Amatiermākslas kolektīvu darbības vērtēšana notiek 1 reizi gadā līdz katra gada
15.novembrim un to veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija trīs
cilvēku sastāvā. Komisijā var tikt iekļauti vai pieaicināti kā eksperti attiecīgo nozaru
speciālisti.
4.3. Jauna amatiermākslas kolektīva, kas reģistrēts atbilstoši noteikumiem „Kārtība, kādā
Vecumnieku novada dome organizē amatiermākslas kolektīvu un to darbības uzskaiti
Vecumnieku novadā”, vadītājam līdz ikgadējai izvērtēšanai piemēro attiecīgās samaksu
grupas un kategorijas kolektīva darba algu zemākajā apmērā.
4.4. Vadītāja maiņas gadījumā jaunajam vadītājam līdz ikgadējai izvērtēšanai piemēro attiecīgās
samaksu grupas un kategorijas kolektīva darba algu zemākajā apmērā.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.1
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu nozaru veidu raksturojums
Vokālie kolektīvi
1. Jauktais koris (pieaugušo/jauniešu) – 20 un vairāk dziedātāju kolektīvs (četras balsu grupas:
soprāni, alti, tenori, basi);
2. Sieviešu koris/vīru koris – 20 un vairāk dziedātāju kolektīvs (divas balsu grupas: vīru koros –
tenori un basi, sieviešu – soprāni un alti);
3. Vokālais ansamblis – 6 līdz 19 dziedātāju kolektīvs (jauktais vai viendabīgais).
Tautas deju kolektīvi
1. A grupas deju kolektīvs – vismaz 12 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
2. B grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
3. C grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
4. D grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs;
5. E grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs;
6. F grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa senioru deju kolektīvs.
Instrumentālie kolektīvi
1. Metāla pūšamo instrumentu orķestris – 20 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs, orķestrim
ir metāla pūšamo un sitamo instrumentu grupas;
2. Kapela – 5 un vairāk instrumentālās mūzikas izpildītāju, kas spēlē ar latviešu tautas un
starptautiskajiem instrumentiem autoru darbus, kā arī tautas mūzikas apdares.
Teātra mākslas kolektīvi
1. Amatierteātris – 8 un vairāk aktieru kolektīvs.
Tautas lietišķās mākslas kolektīvi
1. Lietišķās mākslas studija/pulciņš/kopa – 12 un vairāk dalībnieku kolektīvs, kas nodrošina
attiecīgās nozares lietišķās/autentiskās mākslas pētniecību, saglabāšanu, tālāknodošanu,
popularizēšanu, kas, izmantojot māksliniecisko radošumu, veido to darinājumus, atdarinājumus
un jaunradi.
Citi kolektīvi
1. Deju grupa (pasaules, Eiropas, līnijdeju u.c.) – dalībnieku skaits nav noteikts, izpilda skatuves
dejas, vadītājs ar atbilstošu kvalifikāciju.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.2
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku novada pašvaldības amatierkolektīvu iedalījums kategorijās un samaksas
grupās.
Kolektīvu kategorijas
1.kategorijas kolektīvi:
 Iegūta vieta starptautiska mēroga konkursos, dalība valsts mēroga konkursos, skatēs un
festivālos vai I pakāpes vērtējums novada / reģiona skatē;
 aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
 darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir:
 A,B grupas (Valsts noteiktā līmeņa) kori, A,B grupas (Valsts noteiktā līmeņa) pūtēju
orķestri, kamerorķestri,
 A, B, D (Valsts noteiktā līmeņa) grupas deju kolektīvi,
 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,
 I kategorijas (Valstī noteiktā līmenī) folkloras un tautas mūzikas kolektīvi.
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka
kategorija pēc Kolektīvu vadītāju vērtēšanas komisijas lēmuma.
2.kategorijas kolektīvi:
 dalība starptautiska, valsts mēroga konkursos, skatēs un festivālos vai I-II pakāpes
vērtējums novada/ reģiona skatē;
 aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
 darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir:
 senioru jauktie kori,
 C, E, F (Valsts noteiktā līmeņa)grupu deju kolektīvi,
 amatierteātri, kuri kādā no divām iepriekšējām sezonām iestudējuši pilna apjoma
dramatiskās izrādes un novada skatē ieguvuši vismaz 60% no iespējamā vērtējuma,
 vokālie ansambļi,
 II, III, IV kategorijas folkloras un tautas mūzikas kolektīvi,
 tautas lietišķās mākslas studijas.
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka
kategorija pēc vadītāju, vērtēšanas kritērijiem.
3.kategorijas kolektīvi:
 dalība novada/reģiona konkursos, skatēs un festivālos vai III pakāpes vērtējums novada
/reģiona skatē vai nepiedalās attiecīgās nozares skatē, ja skates netiek organizētas;
 koncertdarbība novada un vietēja mēroga pasākumos;
 darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni koncertnumuri, priekšnesumi/izrāžu
fragmenti, sagatavoti darbi izstādēm,
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir:
 tautas lietišķās mākslas pulciņi u.c. amatiermākslas kolektīvi,
 sociāli nozīmīgu grupu kolektīvi (bērnu, senioru kolektīvi I- III pakāpes vērtējums novada
/reģiona skatē).
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka
kategorija pēc vadītāju, vērtēšanas kritērijiem.
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4.kategorijas kolektīvi:
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri:
 piedalās vietēja mēroga pasākumos, bet nepiedalās nozares novada /reģiona organizētajās
skatēs;
 mēģinājumu process ir regulārs, neregulāra koncertdarbība;
 darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni priekšnesumi/izrāžu fragmenti,
sagatavoti darbi izstādēm.
Kolektīvu samaksas grupas un atbilstošie kritēriji vadītājiem
I. samaksas grupa - kori, deju kolektīvi, orķestri.
1.kategorija – iespējamas 2 līdz 3 amata vietas (mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents,
kormeistars, vadītāja asistents, repetitors, koncertmeistars, defilē horeogrāfs):
 Mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents - 1 amata vieta – ar darba apjomu 40 h mēnesī,
 Kormeistars, vadītāja asistents, repetitors, defilē horeogrāfs -1 amata vieta - ar darba
apjomu 30 h mēnesī,
 Koncertmeistars –1 amata vieta - ar darba apjomu 30 h mēnesī,
2.kategorija – iespējamas 2 amata vietas(vadītājs, diriģents, kormeistars, koncertmeistars):
 Vadītājs, diriģents – 1 amata vieta - ar darba apjomu 30h mēnesī,
 Kormeistars – 1 amata vieta – ar darba apjomu 24 h mēnesī,
 Koncertmeistars –1 amata vieta - ar darba apjomu 24 h mēnesī.
3.kategorija iespējamas 2 amata vietām (vadītājs, diriģents, koncertmeistars):
 Vadītājs, diriģents – 1 amata vieta – ar darba apjomu 24 h mēnesī,
 Koncertmeistars –1 amata vieta - ar darba apjomu 10 h mēnesī.
4.kategorija – iespējamas līdz 2 amata vietām (vadītājs, diriģents, koncertmeistars):
 Vadītājs, diriģents – 1 amata vieta – ar darba apjomu 20 h mēnesī,
 Koncertmeistars –1 amata vieta – ar darba apjomu 15 h mēnesī.
II. samaksas grupa - folkloras un tautas mūzikas kolektīvi, vokālie ansambļi, amatierteātri,
tautas lietišķās mākslas kolektīvi.
1.kategorija – iespējamas līdz 2 amata vietām (vadītājs, režisors, koncertmeistars);
 Vadītājs, režisors – 1 amata vieta - ar darba apjomu 30 h mēnesī
 Režisors – 1 amata vieta - ar darba apjomu 24 h mēnesī
 Koncertmeistars –1 amata vieta - ar darba apjomu 24 h mēnesī.
2.kategorija - iespējamas līdz 2 amata vietām (vadītājs, režisors, koncertmeistars:)
 Vadītājs, režisors – 1 amata vieta - ar darba apjomu 24 h mēnesī
 Koncertmeistars –1 amata vieta - ar darba apjomu 20 h mēnesī.
3.kategorija – 1 amata vieta (vadītājs, režisors):
 Vadītājs, režisors – 1 amata vieta - ar darba apjomu 20 h mēnesī.
 Pūtēju orķestra deju grupas vadītājs – 1 amata vieta ar darba apjomu - 20 h mēnesī.
4.kategorija – 1 amata vieta (vadītājs, režisors, koncertmeistars):
 Vadītājs, režisors – 1 amata vieta - ar darba apjomu 18 h mēnesī.
III. samaksas grupa - Pasaules, mūsdienu deju grupas, popgrupas, teātra sporta pulciņi, foto
klubi, gleznošanas studijas u.c. (Ar nosacījumu, ka kolektīvs nav maksas pulciņš).
1.kategorija – 1-amata vieta ( vadītājs) - ar darba apjomu 18 h mēnesī;
2.kategorija – 1-amata vieta ( vadītājs) - ar darba apjomu 15 h mēnesī;
3.-4. kategorija – kolektīva vadītājs nesaņem atalgojumu no Pašvaldības, bet saskaņojot ar
Kultūras iestādes vadītāju, dalībnieki nodarbībām/mēģinājumiem var izmantot Kultūras iestādes
telpas.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.3
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju kvalifikācijas prasības

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Koriem:
kora mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā
mūzikas izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas
izglītības skolotājs; vai Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra (turpmāk - KNMC)
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
kora diriģents – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā mūzikas izglītība,
tālākizglītība, kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas
izglītības skolotājs; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā
jomā;
kormeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, vispārējās mūzikas izglītības
skolotājs; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
koncertmeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija- pianists; vai KNMC sertifikāts par
profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
2. Tautas deju kolektīviem:

2.1. mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība; vai
KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
2.2. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts
aģentūras organizētās „Deju skolas” sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā
specialitātē; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
2.3. vadītāja asistents, repetitors – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša
augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts vai apliecība
nozarei atbilstošā specialitātē, vai ilgstoša pieredze Tautas deju ansambļa darbā; vai KNMC
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
2.4. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība; vai KNMC
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
3. Instrumentālajiem kolektīviem:
3.1. mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība;
vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
3.2. pūtēju orķestra, kokļu, tautas mūzikas ansambļa, instrumentālā ansambļa, vokāli
instrumentālā ansambļa vai orķestra vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā
mūzikas augstākā izglītība nozarei atbilstošā specialitātē, vai 1.līmeņa profesionālā augstākā
izglītība; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
3.3. Pūtēju orķestra deju grupas vadītājs - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei
atbilstoša augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība; vai KNMC
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
4.

Teātra mākslas kolektīviem:

4.1. režisors - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība dramatiskā teātra, amatierteātra
vai masu pasākumu režijā vai 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, sertifikāts
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vai apliecība nozarei atbilstošā specialitātē; vai KNMC sertifikāts par profesionālās
pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
4.2. vadītājs - 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, Nemateriālā kultūras
mantojuma valsts aģentūras sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē;
vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.

5.

Tautas lietišķās mākslas kolektīviem:

5.1. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mākslas augstākā izglītība vai 1.līmeņa
profesionālā mākslas augstākā izglītība, vai Tautas daiļamata meistara kvalifikācija, vai
Latvijas Amatniecības kameras meistara diploms, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts
aģentūras organizēto tālākizglītības kursu tautas lietišķās mākslas studiju/ pulciņu vadītājiem
un dalībniekiem sertifikāts.
6. Folkloras un tautas mūzikas kolektīviem:
6.1. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība nozarei
atbilstošā specialitātē vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras
mantojuma valsts aģentūras organizētās „Folkloras skolas” sertifikāts, vai sertifikāts vai
apliecība nozarei atbilstošā specialitātē; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides
izglītību attiecīgajā jomā;
6.2. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība; vai KNMC
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
7. Vokāliem ansambļiem:
7.1. vokālā ansambļa vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā
izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība; vai KNMC sertifikāts par profesionālās
pilnveides izglītību attiecīgajā jomā;
7.2. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība; vai KNMC
sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
8. Pasaules, mūsdienu deju grupas, popgrupas, teātra sporta pulciņi, foto klubi,
gleznošanas studijas:
8.1. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība, vai
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā
specialitātē; vai KNMC sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību attiecīgajā jomā.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.4
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku novada pašvaldības amatierkolektīvu vadītāju darba uzdevumi un laika patēriņa
proporcionāls sadalījums
Nr.
p.k.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Darba uzdevuma apraksts
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.
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 direktoram 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.

Domes priekšsēdētājs

Laika patēriņš
(%)
7%

15%

40%
15%

5%

5%

3%
5%
5%
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8

PIELIKUMS Nr.5
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku 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, dzimšanas dati)
Speciālists _______________________________________________________________
(vārds, uzvārds, dzimšanas dati)
Koncertmeistars __________________________________________________________
(vārds, uzvārds, dzimšanas dati)
Nodarbību vieta ____________________________un laiki:
Pirmdiena
_____________________
Piektdiena _____________________
Otrdiena
_____________________
Sestdiena _____________________
Trešdiena
_____________________
Svētdiena _____________________
Ceturtdiena _____________________
Kontaktpersona, tālruņa Nr., e-pasts _____________________________________
SASKAŅOTS:
________________
(datums)
________________
(datums)

________________
(datums)

Domes priekšsēdētājs

_______________________
(iestādes, NVO vadītājs)
_______________________
(Vecumnieku novada domes
izpilddirektors)

_____________________
(atšifrējums)
_____________________
(atšifrējums)

_______________________
(amatiermākslas kolektīva
vadītāja paraksts)

_____________________
(atšifrējums)

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.6
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksas nolikumam (apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku novada ______________________________________________
(Kolektīva nosaukums)
20__./20__.gada darbības sezonas atskaite.
Kolektīva sasniegumi
1. Starptautiska/ valsts / reģionāla/ apriņķa/novada līmeņa skašu, konkursu, festivālu u.c., kurus
vērtē žūrija, iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga
Nn. N.p.k.
Norises nosaukums,
Norises vieta (valsts, pilsēta)
Norises laiks
Piezīmes
programma
(gads, datums)
Kolektīva sagatavotais repertuārs
2. Patstāvīgs tikai viena kolektīva vai kolektīva jubilejas koncerts (45 min un vairāk)/ izrāde
vai salikts uzvedums/ sezonas darbības pārskata izstāde pēc plāna
N.p.k Nosaukums, programma, garums
Piezīmes
3. Koncertprogramma (20-44 min / literārs lasījums, dzejas uzvedums, maza apjoma izrāde)/
kolektīva izstāde
N.p.k Nosaukums, programma, garums
Piezīmes
4. Atsevišķi koncertnummuri, izrāžu fragmenti, autordarbi
N.p.k Nosaukums

Piezīmes

Kolektīva koncertdarbība
5. Pilsētas, pagasta mēroga koncertdarbība, pasākumi, izstādes, izrādes
N.p.k

Norises vieta

Norises laiks
(gads, datums)

Piezīmes

Norises laiks
(gads, datums)

Piezīmes

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

Norises vieta

7. Valsts mēroga koncertdarbība, izrāžu, izstāžu organizēšana, rīkošana
N.p.k

Pilsēta, novads

Projekts, festivāls, konkurss vai cita
aktivitāte, kurā piedalās kolektīvs
vai kolektīva pārstāvis

Norises laiks
(gads, datums)

Punkti

8. Starptautiska mēroga koncertdarbība, izrāžu, izstāžu organizēšana, rīkošana
N.p.k

Pilsēta, novads

Projekts, festivāls, konkurss vai cita
aktivitāte, kurā piedalās kolektīvs
vai kolektīva pārstāvis

Norises laiks
(gads, datums)

Punkti

20____./20____. Atskaites iesniedzējs__________________
vārds, uzvārds

____________________________
paraksts

Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.7
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikumam (apstiprināts
Vecumnieku novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Vecumnieku novada _____________________________________________ 20__./20__.gada darbības sezonas plānojuma projekts.
(Kolektīva nosaukums)
Nr.
Norise
Norises laiks
Norises vieta
Dalībnieki
Rīkotāji, sadarbības partneri
Piezīmes
JANVĀRIS
FEBRUĀRIS
MARTS
APRĪLIS
MAIJS
JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
SEPTEMBRIS
OKTOBRIS
NOVEMBRIS
DECEMBRIS

20___./20___.

Domes priekšsēdētājs

Kolektīva vadītājs___________________________
(vārds, uzvārds)

____________________________
paraksts

R.Melgailis
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PIELIKUMS Nr.8
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikumam (apstiprināts
Vecumnieku novada Domes 28.12.2011. sēdē (prot. Nr.13, 7.§.))
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu darba algu aprēķināšanas kopsavilkums
Saime,
apakšsaime

Līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalgas
LVL likmes

I grupa
VIA Stella
Maldugunis
SDK „Ozols”
PO Skaistkalne
VPDK Bārbele
VPDK Vēveri
JDK Rakari
VPDK „Valle”
JDK Vēverīši
VPDK Stelpe
„Atbalsis”

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

II grupa
Floristi
Teātris Bārbelīši
VA Vēja meitenes
Teātris Valle
TeātrisVecumnieki
VA Zīluki
Teātris Gadījums
Teātris Stelpe
VA Vēl mazliet
VA Valle
VA Stelpe
AT Stelpe

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Amats

Samaksas
grupa

Kategorija

Piemērojamais
stundu apjoms

Darba
algas
pamatlikme
LVL

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4

144/36
144/36
64/16
64/16
64/16
64/16
64/16
56/14
56/14
48/12
48/12
Kopā I grupa

180,00
180,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
70,00
70,00
60,00
60,00
1020,00

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

64/16
64/16
64/16
56/14
56/14
56/14
48/12
48/12
48/12
48/12
48/12
48/12

1h
aprēķins
LVL

80,00
80,00
80,00
70,00
70,00
70,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

12

Teātris Kurmene
BVA Adatiņa
Misa
Teātris Misa
VA Relako*
LK „Savējie”
BVA Skaistkalne
Maldugunis
konc.m
III grupa
JDG Kurmene

Domes priekšsēdētājs

33
33

I
I

6
6

200
200

1,25
1,25

II
II

3
3

48/12
48/12

60,00
60,00

33
33
33
33
33

I
I
I
I
I

6
6
6
6
6

200
200
200
200
200

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

II
II
II
II
II

4
4
4
4
4

40/10
40/10
40/10
40/10
40/10

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

33

I

6

200

1,25

III

1

Kopā II grupa

1180,00

48/12
Kopā III
grupa
Pavisam kopā

60,00
60,00
2260,00
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