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Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Daugavpils novada domes      

27.02.2014. lēmumu Nr.102  

  

PAR AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU GRUPU DARBĪBU 

DAUGAVPILS NOVADĀ 

 

 Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta 3.punktu, 

Darba aizsardzības likuma 17.pantu, Ministru 

kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 

"Ugunsdrošības noteikumi" 13.punktu un Ministru 

kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 

1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā darbojas amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas 

(pulciņi, kopas, klubi, apvienības) Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

struktūrvienībās, Mūzikas un mākslas skolās, pagastu pārvaldēs, to kultūras centros, 

kultūras namos, tautas namos, klubos, sabiedriskajos centros (turpmāk – kultūras 

institūcijas).  

II. TERMINI 

2.1. Amatiermāksla – cilvēka radošā izpaušanās un līdzdalība kultūras radīšanas, 

izzināšanas, pārmantošanas un tālāknodošanas procesā. Tā ir viena no kultūras 

identitātes apzināšanās un uzturēšanas, t.sk., nemateriālā kultūras mantojuma 

izzināšanas, uzturēšanas un pārmantošanas formām. 

Avots: Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 
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2.2. Amatiermākslas kolektīvs – brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas un regulāri 

papildina savas iemaņas mūzikas, mākslas, dejas, teātra, folkloras vai citās  izpausmes 

formās, gūstot personības radošu apliecinājumu.  Savā darbībā amatiermākslas kolektīvs 

tiecas sasniegt vislabākos rezultātus, piedaloties vietēja, valsts vai starptautiska mēroga 

skatēs, konkursos, citos pasākumos. Amatiermākslas kolektīva dalībnieks nesaņem 

atalgojumu par darbību kolektīvā. Amatiermākslas kolektīvu vada kolektīva vadītājs, 

profesionāli sagatavots vai atbilstošā amatiermākslas nozarē kompetents speciālists. 

 

2.3. Dziesmu un deju svētku dalībnieki – dziesmu un deju svētkiem gatavojas un tajos var 

piedalīties kori, tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopas (kolektīvi), pūtēju un 

simfoniskie orķestri, lietišķās mākslas studijas un amatierteātri u.c.   

Avots: Dziesmu un deju svētku likuma 6. panta 1. punkts. 

  

2.4. Amatiermākslas kolektīva vadītājs, speciālists – kvalificēts nozares speciālists, kurš 

veic kora diriģenta, kormeistara, deju ansambļa, deju kolektīva, deju kopas vadītāju, 

orķestra diriģenta vai vadītāja, instrumentālā ansambļa vadītāja, vokālā ansambļa, 

popgrupas vadītāja, režisora, dramatiskās kopas vadītāja, folkloras kopas, etnogrāfiskā 

ansambļa vadītāja, ansambļa vadītāja, interešu pulciņa vadītāja pienākumus atbilstoši 

darba devēja uzdevumiem un amatu aprakstam (1.pielikums). 

Avots: Profesiju klasifikators. 

 

2.5. Koris – 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs. 

Jauktais koris – kolektīvs, kas sastāv no vīriešu un sieviešu balsu grupām         

(vismaz: soprāni, alti, tenori, basi). 

Sieviešu koris/vīru koris – viendabīgs dziedātāju kolektīvs, kas sastāv vismaz no 2  

balsu grupām (vīru koros – tenori, basi, sieviešu koros – soprāni, alti). 

Kamerkoris – jauktais vai viendabīgais 16 līdz 32 dziedātāju kolektīvs.  

Bērnu/jauniešu koris – 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs, kas dzied vismaz  

divbalsīgi. 

 

2.6 Tautas deju kolektīvs – izpilda tradicionālās (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu, 

lietuviešu u.c.) vai skatuves dejas: 

2.6.1. Tautas deju kolektīvi – Vispārējo latviešu deju svētku dalībnieki: 

▪ Jauniešu deju kolektīvs – dalībnieki vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 4 cilvēki no 

kopējā dalībnieku  skaita var būt vecumā no 14 līdz 16 gadiem: 

A grupa – vismaz 12 pāru deju kolektīvs, 

B grupa – vismaz 8 pāru deju kolektīvs, 

C grupa – vismaz 8 pāru deju kolektīvs. 

▪ Vidējās paaudzes deju kolektīvs – dalībnieki vecumā no 25 līdz 50 gadiem, 4 cilvēki 

no kopējā dalībnieku skaita var būt no citas vecuma grupas: 

D grupa – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa deju kolektīvs, 

E grupa – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa deju kolektīvs. 

▪ Senioru deju kolektīvs - dalībnieki vecumā no 50 gadiem, 4 cilvēki no kopējā 

dalībnieku skaita var būt no citas vecuma grupas: 



F grupa – vismaz 8 pāru deju kolektīvs. 

▪ Bērnu deju kolektīvs - vismaz 8 pāru deju kolektīvs. 

2.6.2. Deju kolektīvs / Deju kopa – apgūst tradicionālās, Eiropas, līnijdejas, sporta dejas, 

modernās dejas u.c. 

 

2.7. Folkloras kopa – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstnieku ansamblis (3 un vairāk 

dalībnieki), kas izpilda tautasdziesmas, tradicionālu instrumentālu spēli, dejas, rotaļas, 

stāstījumus utt., galvenokārt kopj sava novada etniskās tradīcijas, saglabā reģionam 

raksturīgo dialektu, izpildes manieri un tautas tērpu. Programmā var izmantot dažādu 

Latvijas novadu vai etnisku grupu tautasdziesmas, apdares un aranžējumus.  

 

2.8. Etnogrāfiskais ansamblis – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstnieku ansamblis (3 

un vairāk dalībnieki), kas turpina apkaimes etniskās tradīcijas, saglabā vietai raksturīgo 

dialektu, izpildes manieri. Repertuārā ir tikai lokāla rakstura autentiskas tautasdziesmas, 

dejas, rotaļas spēles, tradicionālo instrumentu mūzika, stāstījumi un.tml., ko, balstoties 

uz paaudžu pārmantojamības principu, izpilda vietējie teicēji.  

 

2.9. Pūšamo instrumentu orķestris – 16 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs, kura  

pamatsastāvā ir pūšamo un sitamo instrumentu grupas. 

 

2.10. Instrumentālais ansamblis un kapela – 4  līdz 12 muzikantu kolektīvs, kas spēlē 

dažādus taustiņinstrumentus, pūšamos, sitamos, stīgu un tradicionālos instrumentus.   

 

2.11. Lietišķās mākslas studija – kolektīvs, kas nodrošina tautas amatu prasmju 

pētniecību, saglabāšanu, tālāknodošanu un popularizēšanu. Savā darbībā izmanto 

tradicionālās amatnieku tehnoloģijas, veido tradicionālo priekšmetu atdarinājumus vai 

nodarbojas ar jaunradi.  

 

2.12. Amatierteātris, dramatiskā kopa – aktieru amatieru apvienība, kas apgūst skatuves 

mākslas iemaņas, iestudē dažādu žanru (drāma, komēdija, traģēdija u.c.) izrādes un 

uzvedumus. 

2.13. Vokālais ansamblis (Sieviešu vokālais ansamblis, Vīru vokālais ansamblis, Jauktais 

vokālais ansamblis) – 3 līdz 15 dziedātāju kolektīvs, kurš dzied a capella vai 

izmanto akustisko instrumentu pavadījumus. 

2.13.1. Bērnu vokālais ansamblis – 3 līdz 16 dziedātāju kolektīvs vecumā līdz 15 gadiem;  

2.13.2.  Senioru vokālais ansamblis – vismaz 50% dziedātāju ir pensijas vecumā  

 

2.14. Vokālā studija – darbojas vairākas dažāda vecuma dziedātāju grupas. 

 

2.15. Interešu grupa (pulciņš, kopa, klubs, apvienība u.c.) – cilvēku brīvprātīga 

apvienība ar kopīgām interesēm, kas darbojas dejas, vokāla, teātra, literatūras, 

mākslas, rokdarbu, floristikas, intelektuālajā u.c. jomās. Interešu grupas darbībā liela 

nozīme tiek piešķirta izglītojošam aspektam, savstarpējai komunikācijai, pieredzes 

apmaiņai. Netiek prasīta dalība publiskos pasākumos. Interešu grupa var darboties 

bez kvalificēta vadītāja. Darba procesā atsevišķas interešu grupas var izveidoties par 

amatiermākslas kolektīviem.  

   



2.16. Kultūras mantojums –sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no 

pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek 

uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. 

Tas ietver arī vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot. 

Avots: Eiropas Padomes pamatkonvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai, 

3.lpp. 

 

2.17. Nemateriālais kultūras mantojums – UNESCO „Konvencija par pasaules kultūras 

un dabas mantojuma aizsardzību” par nemateriālo kultūras mantojumu atzīst paražas, 

spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus 

instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un, dažos 

gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo nemateriālo kultūras 

mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada 

no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas 

veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras 

daudzveidību un cilvēka radošo darbību. Nemateriālais kultūras mantojums cita 

starpā izpaužas arī kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā 

nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, 

zināšanas un prasmes, kas saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības 

prasmes. 

Avots: Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.  

2.18. Tradicionālā kultūra, t.sk., folklora – viena no nemateriālā kultūras mantojuma 

izpausmēm – ir tradīcijās balstīts daiļrades kopums, kas izteikts caur kādu grupu vai 

indivīdu un tiek atzīts par tās mantojumu, ciktāl tas atspoguļo kopienas kultūras un 

sociālo identitāti un vispārpieņemtās vērtības; tā tiek nodota mutvārdu ceļā, atdarinot 

vai citādi. Tradicionālās kultūras formas, cita starpā ir, valoda, literatūra, mūzika, 

deja, spēles, mitoloģija, rituāli, paražas, amatu prasmes, arhitektūra un citas mākslas 

prasmes. 

Avots: Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 

2.19. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana – darbības, kuru mērķis ir nodrošināt 

nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā identifikāciju (atpazīšanu), 

dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, vērtības 

nostiprināšanu, tālāknodošanu it īpaši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību. 

Avots: Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 

2.20. 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. 

Avots: Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 

III. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU GRUPU DARBĪBAS 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

3.1. Mērķis -veicināt sabiedrībai pieejamas un atvērtas tradicionālās kultūrvides attīstību, 

rūpēties par tradicionālās kultūras vērtību un nemateriālā kultūras mantojuma 



saglabāšanu Daugavpils novadā, nodrošināt iedzīvotājiem iesaistīšanos radošajos 

procesos un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.  

 

3.2. Uzdevumi: 

3.2.1.vietējā kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, kas ietver 

sevī tradīciju savdabības  izkopšanu un pārmantojamību veicinošu pasākumu 

organizēšanu;  

3.2.2.Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa 

nodrošināšana, kolektīvu dalība Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 

sagatavošanā un norisēs; 

3.2.3. mūžizglītību un tālākizglītību veicinošu pasākumu nodrošināšana;  

3.2.4. iesaistīšanās pagasta, novada, reģiona mēroga pasākumos; 

3.2.5. Daugavpils novada iedzīvotāju radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāšu 

sekmēšana; 

3.2.6. dalība reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, sekmējot Daugavpils 

novada tradicionālās kultūras un  iedzīvotāju jaunrades sasniegumu popularizēšanu. 

Dalība Daugavpils novada starptautiskās sadarbības partneru rīkotajos pasākumos un 

projektos.  

 

IV. AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU GRUPU DARBĪBAS 

UZSĀKŠANA 

  

4.1. Amatiermākslas kolektīvs vai interešu grupa Daugavpils novadā var veidoties pēc 

pagasta pārvaldes, kultūras institūciju, kultūras darbinieku vai novada  iedzīvotāju 

ierosinājuma. 

 

4.2. Iniciatīvas grupa, kultūras institūcija vai indivīds par savu priekšlikumu amatiermākslas 

kolektīva vai interešu grupas izveidei rakstiskā formā informē kultūras iestādes vai 

pagasta pārvaldes vadītāju, vienojas par telpām un cita veida atbalstu kolektīva 

darbības uzsākšanai.  

 

4.3. Amatiermākslas kolektīvs vai interešu grupa tiek izveidoti ar pagasta pārvaldes vai 

iestādes vadītāja rīkojumu pamatdarbības jautājumos,  kas nosaka amatiermākslas 

kolektīva vai interešu grupas darbību atbilstoši šiem noteikumiem. Par rīkojuma 

pamatu tiek uzskatīta aizpildīta un saskaņota Daugavpils novada pašvaldības 

amatiermākslas kolektīva/interešu grupas reģistrācijas anketa (2.pielikums). 

 

V. NOTEIKUMI AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN INTEREŠU GRUPU 

DALĪBNIEKIEM 

5.1. Kultūras institūcija izstrādā šādus iekšējos noteikumus:  

5.1.1. Drošības noteikumus amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem 

kultūras institūcijas telpās;  

5.1.2. kultūras institūcijas Iekšējās kārtības noteikumus amatiermākslas kolektīvu un 

interešu grupu dalībniekiem; 

5.1.3. Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības 

noteikumus izbraukuma pasākumos. 



5.2. Ar 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. punktā minētajiem noteikumiem kultūras institūcijas vadītājs 

iepazīstina amatiermākslas  kolektīva vai interešu grupas vadītāju, kurš, savukārt, 

vienu reizi gadā iepazīstina ar tiem amatiermākslas kolektīvu vai interešu grupu  

dalībniekus.  Pēc noteikumu noklausīšanās izbraukuma pasākuma dalībnieki parakstās 

amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darba uzskaites žurnālā. Ja 

amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas dalībnieks ir nepilngadīgs, noteikumus 

noklausās un parakstās viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem. 

 

5.3. Pirms izbraukuma pasākuma amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas vadītājs 

veido amatiermākslas kolektīva /interešu grupas pasākuma izbraukuma programmu un  

dalībnieku sarakstu (3.pielikums) un iepazīstina  ar tiem izbraukuma pasākuma 

dalībniekus. Ja amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas dalībnieku vidū ir  

nepilngadīgas personas, pirms izbraukuma pasākuma amatiermākslas kolektīva vai 

interešu grupas vadītājs iepazīstina nepilngadīgos dalībniekus un vismaz vienu no 

nepilngadīgo dalībnieku  vecākiem vai aizbildņiem ar Amatiermākslas kolektīvu un 

interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumiem izbraukuma pasākumā  

un izbraukuma pasākuma programmu. Pirms izbraukuma pasākuma amatiermākslas 

kolektīva vai interešu grupas vadītājs saņem  nepilngadīgā dalībnieka vecāka/aizbildņa 

atļauju (4.pielikums). Uz tā pamata tiek sagatavots rīkojums par amatiermākslas 

kolektīva vai interešu grupas izbraukumu un nozīmēta atbildīgā persona izbraukuma 

pasākumā. 

 

5.4. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas dalībnieks pēc pieprasījuma var saņemt 

kultūras iestādes vai pagasta pārvaldes, kurā darbojas amatiermākslas kolektīvs vai 

interešu grupa, apliecinājumu par dalību amatiermākslas kolektīvā vai interešu grupā, 

ja šajā amatiermākslas kolektīvā vai interešu grupā ir darbojies vismaz vienu gadu.   

 

VI. AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVU  UN INTEREŠU GRUPU DARBA 

ORGANIZĒŠANA 

6.1. Amatiermākslas kolektīva un interešu grupas pilns nosaukums un piederība 

atspoguļojas kultūras institūcijas darbu reglamentējušos dokumentos, ko apstiprina 

kultūras iestādes vai pagasta pārvaldes  vadītājs. 

 

6.2. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupu mēģinājumu grafikus sagatavo 

amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas vadītājs un saskaņo tos ar kultūras 

institūcijas vadītāju. 

6.3.  Amatiermākslas  kolektīva vadītājs aizpilda amatiermākslas kolektīva/interešu grupas 

darba uzskaites  žurnālu (5.pielikums). Interešu grupas  vadītājs pilda amatiermākslas 

kolektīva/interešu grupas darba uzskaites  žurnālu,  ja saņem atlīdzību no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

6.4. Amatiermākslas kolektīva vadītājs izstrādā kolektīva mēneša un gada plānu, ko iesniedz 

kultūras institūcijas vadītājam. Mēneša darba plānu iesniedz līdz katra mēneša 

24.datumam, gada plānu – katra kalendārā gada novembrī. 

 

6.5. Interešu grupas vadītājs izstrādā apvienības darbības programmu kārtējam gadam, ko 

iesniedz kultūras institūcijas vadītājam. 



 

6.6. Amatiermākslas  kolektīviem, kas darbojas kultūras institūcijās un kuru vadītājiem tiek 

maksāta atlīdzība no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir obligāta dalība skatēs un 

novada rīkotajos pasākumos. 

  

6.7. Interešu grupām, kas darbojas kultūras institūcijās un kuru vadītājiem tiek maksāta 

atlīdzība no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir pienākums piedalīties novada rīkotajos 

pasākumos. 

 

6.8. Ja amatiermākslas kolektīvs vai interešu grupa pārtrauc savu darbību, tad pagasta 

pārvaldes vai iestādes vadītājs izdara atbilstošas izmaiņas attiecīgās institūcijas 

reglamentā. 

 

6.9. Katru gadu līdz 15.oktobrim amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas vadītājs, kas 

saņem atlīdzību no pašvaldības budžeta līdzekļiem, iesniedz pārskatu par 

amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darbību  gada  laikā. 

 

6.10. Dati par amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darbību ir publiski pieejami 

dažādos informācijas nesējos: Daugavpils novada domes interneta portālā, Latvijas 

digitālajā kultūras kartē, citos masu saziņas līdzekļos. 

 

VII. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

7.1. Uzsākot dalību amatiermākslas kolektīvā vai interešu grupā, dalībnieks aizpilda 

iesnieguma veidlapu (6.pielikums). 

 

7.2. Ja amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas dalībnieks ir nepilngadīgs, iesnieguma 

veidlapu aizpilda viņa  vecāki vai aizbildņi (7.pielikums). 

 

7.3. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas  vadītājs visus amatiermākslas kolektīva 

vai interešu grupas dalībnieku iesniegumus nodod institūcijas vadītājam, kurš sagatavo 

katra amatiermākslas kolektīva/interešu grupas dalībnieku reģistrācijas lapu 

(8.pielikums). 

 

7.4. Katru gadu janvārī amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas vadītājs veic 

iesniegumu pārbaudi un kopā ar institūcijas vadītāju aktualizē amatiermākslas 

kolektīva vai interešu grupas  dalībnieku reģistrācijas lapu. 
 

VIII. AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVU   
UN INTEREŠU GRUPU DARBA NOVĒRTĒŠANA 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

8.1. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darbības vērtēšana notiek ne retāk kā 

vienu reizi divos gados līdz vērtēšanas gada 1.novembrim un to veic  Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes vadītāja izveidotā komisija atbilstoši 9.pielikuma 

nosacījumiem. 
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 



8.2. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas sezonas darbības posms – no 

1.septembra līdz 31.augustam.  
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

8.3. Amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas vērtēšanai kultūras institūcijas vadītājs 

līdz vērtēšanas gada 1.oktobrim iesniedz Daugavpils novada  Kultūras pārvaldes 

vadītājam pārskatu par Daugavpils novada pašvaldības amatiermākslas kolektīva 

vai interešu grupas darbību pārskata laikā (10.pielikums).   
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

8.4. Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja izveidota komisija, saņemot pārskatu, 

ņem vērā kultūras institūcijas vadītāja sniegto informāciju par kolektīva darbu un 

nosaka katra kolektīva kategoriju (9.pielikums) un darba stundu apjomu mēnesī 

darba uzdevumu veikšanai (11.,12.pielikums). Vērtēšanas rezultātus ieraksta 

protokolā (13.pielikums). 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

8.5. Amatiermākslas kolektīva vadītāja/speciālista mēnešalgu darba devējs nosaka 

saskaņā ar  Daugavpils novada domes 2012.gada 23.februāra reglamenta Nr.1 

„Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības 

sistēmas reglaments” 1.pielikumā noteiktajām mēnešalgām 7. vai 9.amatu līmenim, 

ņemot vērā Daugavpils novada Kultūras pārvaldes novērtēšanas rezultātus, 

nepārsniedzot piešķirto darba stundu apjomu mēnesī.  
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

8.6. Jaunizveidotam  amatiermākslas kolektīvam vai interešu grupai līdz  kārtējai 

vērtēšanai piemēro zemāko kolektīva kategoriju savā darbības jomā un tam 

atbilstošo darba stundu apjomu. Jaunizveidota amatiermākslas kolektīva vai 

interešu grupas novērtēšanu var pieprasīt pēc  sešu mēnešu  darbības rezultātiem.” 
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 

 

Amata   apraksta paraugs    

Iestādes nosaukums 

Adrese 

Reģistrācijas numurs 

      APSTIPRINU 

_____________________________ vadītājs 

                   (iestādes nosaukums) 

 

_________________________    _________ 
               (vārds, uzvārds)                       (paraksts)                                  

 

Datums 
 
 

_______________________(Amatiermākslas kolektīva nosaukums) 

 

   AMATA   APRAKSTS    

(Profesijas kods ___________) 

 

1. Struktūrvienības nosaukums________________________________________ 

2. Vadītāja amats, kam tieši pakļauts darbinieks__________________________ 

3. Vadītāja amats, ar ko saskaņots amata apraksts________________________ 

4. ____________________vadītāja pamatpienākumi un kvalifikācijas apraksts. 

( amatiermākslas kolektīva nosaukums) 

4.1. Pamatpienākumi: 

-  organizē un vada kolektīva darbu; 

-  rūpējas par kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un radošo izaugsmi; 

-  veic regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta grafika; 

-  plāno kolektīva  organizatorisko un māksliniecisko darbību; 

-  nodrošina  augstvērtīgu  kolektīva   radošās  darbības  līmeni; 

-  izstrādā  kolektīva  gada darba plānu, budžeta pieprasījumu un iesniedz tiešajam 

vadītājam noteiktajā termiņā; 

-  plāno un īsteno kolektīva radošo dzīvi  un koncertdarbību: nodrošina kolektīva 

dalību  pagasta, novada svētkos, skatēs, konkursos, festivālos, Vispārējos latviešu 

dziesmu un deju svētkos u.c., organizē kolektīva pārstāvniecību  valsts un 

starptautiskajos pasākumos; sastāda  un iestudē koncertprogrammas, izrādes, 

uzvedumus  u.c.; 

-  sagatavo, uzkrāj  un izplata informāciju  par kolektīva darbību; 

-  apmeklē novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un 

sanāksmes, apgūst informāciju  par  valsts un novada kultūras procesiem; 

-  ceļ savu kvalifikāciju, apmeklē  profesionālos seminārus un tālākizglītības 

pasākumus.   



  

5. Dienesta pienākumu veikšanai nepieciešamo zināšanu apjoms (izglītība): 

- augstākā vai vidējā profesionālā izglītība; 

- pastāvīga zināšanu papildināšana. 

  

6. Darba raksturs, prasmes un kompetences: 

- darbs prasa intelektuālu piepūli, jaunas pieredzes un zināšanu pielietojumu, 

plašas zināšanas (mūzikas pedagoģijā vai horeogrāfijā u.c pēc amata profila.), 

prasmi uzstāties publiski, prasmi strādāt komandā, veidot sakarus ar sabiedrību. 

 

7. Veicamā amata sarežģītības pakāpe: 

- organizatorisks un  radošs darbs, kas prasa jaunus risinājumus. 

 

8. Atbildība: 

- atbild par uzdotā darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi; 

- var būt atbildība par materiālo vērtību saglabāšanu. 

  

9. Sadarbība: 

- darbs prasa pastāvīgus kontaktus ar pagasta pārvaldes vadītāju, kultūras nama/ 

centra/ tautas nama/ sabiedriskā centra direktoru, Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldi, novada  kultūras centru, Daugavpils novada pašvaldības kultūras 

iestādēm, pašvaldības  iedzīvotājiem. 

  

10. Darbību reglamentējoši normatīvie akti: 

- Iestādes nolikums; 

- Kultūras centra/nama, kluba, tautas nama, sabiedriskā centra u.c. reglaments; 

- Darba  kārtības noteikumi u.c. noteikumi; 

- Amata apraksts; 

- pēc nepieciešamības var pievienot citus normatīvos aktus. 

  
  

  

Amatu aprakstu sastādīja  

______________________________________    _____________   ______________  
                        amats  paraksts                      vārds, uzvārds 
  

Ar amatu aprakstu iepazinos 

______________________________________    _____________   ______________  
                        Amats                                                                            paraksts                      vārds, uzvārds 

  

Datums 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 
 

Daugavpils novada pašvaldības amatiermākslas kolektīva/interešu grupas  

reģistrācijas 

ANKETA 

 

Amatiermākslas kolektīvs/interešu grupa   

________________________________________________________________ 
(iestāde/struktūrvienība, kur amatiermākslas kolektīvs/interešu grupa plāno darboties) 

_____________________________________________ 

Darbības nozare _____________________________________________________ 

Dalībnieku skaits ______________t.sk., sievietes____________, vīrieši____________ 

Amatiermākslas kolektīva / interešu grupas vadītāja _________________________ 

________________________________________________________________________ 
                (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, profesionālā kvalifikācija) 

Speciālists ___________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, dzimšanas dati, profesionālā kvalifikācija ) 

 

Nodarbību vieta ________________________________________________un laiki: 

Pirmdiena _____________________ Piektdiena _____________________ 

Otrdiena _____________________ Sestdiena _____________________ 

Trešdiena _____________________ Svētdiena _____________________ 

Ceturtdiena _____________________   

 

Apliecinu, ka par šī amatiermākslas kolektīva/interešu grupas vadīšanu nesaņemu citu 

atalgojumu: 

  

  

 

________________ _______________________ _____________________ 
(datums) (amatiermākslas kolektīva/interešu 

grupas  vadītāja paraksts) 

(atšifrējums) 

 

Kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts _____________________________________ 

 

SASKAŅOTS: 

 

_______________ 

 

_______________________ 

 

_____________________ 
(datums) (iestādes vadītāja paraksts) (atšifrējums) 

   

   

 
 

 



3.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 
 

Amatiermākslas kolektīva/interešu grupas izbraukuma pasākuma programma un 

dalībnieku saraksts 

 

Kultūras institūcijas 

nosaukums 

 

 

Amatiermākslas kolektīva/ 

interešu grupas  nosaukums   

 

Brauciena mērķis  

Pasākuma īss apraksts  

Izbraukšanas datums, laiks  

Atgriešanās datums, laiks  

Transports  

Atbildīgā persona    

 
 

Nr.p.

k. 

Vārds,uzvārds Dzimšanas gads 

   

   

   

   

   

 

 

Amatiermākslas kolektīva/interešu  

grupas  vadītājs:                                       

_____________ 
                                                                                                                                  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 

 

Vecāka/aizbildņa atļauja 

  

Es __________________ , personas kods ______-_______, piekrītu, ka mans dēls/meita  
 (vārds, uzvārds) 

_____________________________________, personas kods __________-__________, 
                            (vārds, uzvārds)      

amatiermākslas kolektīva/interešu grupas  ___________________________________ 

dalībnieks  piedalās ________________________________________________________  

(pasākuma nosaukums) 

_____________________________, laikā no 20____.gada _______________________ 
             (vietas nosaukums)     

līdz  20____.gada _______________________ .  

Informēju, ka bērna veselības stāvoklis ir labs.  

Bērna īpašās vajadzības: ___________________________________________________ 

 

 Esmu informēts, ka neskaidrību gadījumā varu uzdot jautājumus  __________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                   (kolektīva vadītājs   vai cita  atbildīga persona) 

tālruņa numurs__________________________. 

 

Tālruņa  numurs  vienam no vecākiem/aizbildņiem,  ar ko sazināties vajadzības gadījumā: 

____________________________, ja šis numurs nav sasniedzams, lūdzu sazināties ar  

 

_____________________________________, tālruņa numurs______________________. 

              (vārds, uzvārds)  

 

Ar Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības 

noteikumiem izbraukuma pasākumā un izbraukuma pasākuma programmu esmu iepazinies. 

 

Piekrītu, ka izbraukuma  pasākuma  gājienā, koncertā, izrādē var  fotografēt  un filmēt manu 

dēlu/meitu un  publiskot šos attēlus.  

 

___________________   ________________________________  
 (datums)                                 (vecāka/aizbildņa paraksts) 

 

 
 

 

 

 



5.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 
 

 

Amatiermākslas  kolektīva/ interešu  grupas 

darba  uzskaites  žurnāls 
 

 

DAUGAVPILS    NOVADS  
 

 

(iestāde, pagasta pārvalde) 

 

 

(kultūras institūcijas nosaukums) 

 

 

(amatiermākslas kolektīva/interešu grupas nosaukums) 

 

 

 

AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVA/ INTEREŠU  GRUPAS 

DARBA  UZSKAITES  ŽURNĀLS 
 

 

 

(amatiermākslas kolektīva/interešu grupas vadītāja vārds, uzvārds) 

 

 

 

Dalībnieku reģistrācija amatiermākslas kolektīvā/interešu grupā  

 

 
Nr.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas gads, 

datums 

Mājas 

adrese 

Tālrunis e.pasts 

      

      

      

 

 
Noteikumu 

veids, 

apstiprināšanas 

datums 

Noteikumu 

veids, 

apstiprināšanas 

datums 

Noteikumu 

veids, 

apstiprināšanas 

datums 

Vecāka vai 

aizbildņa vārds, 

uzvārds 

(nepilngadīgiem 

dalībniekiem) 

Paraksts Datums 

      

      

      



 

Amatiermākslas kolektīva/interešu grupas darbības uzskaite 
 

Nr.p.k.  Mēnesis ,datums 

                

                 

                 

                 

 

. 

 

Darbības plāns  
 

Gads Mēnesis Norise Vieta 

    

    

    

 

  

Dalība pasākumos 
 (koncerti, teātra izrādes, konkursi, izstādes) 

 

Nr.p.k. Datums Pasākuma nosaukums 

 

Pasākuma norises 

vieta 

Rezultāti 

 

 

    

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 
 

Iesnieguma veidlapa 

 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

____________________________________ 
(dzimšanas gads, datums) 

 

 

 

(dzīvesvietas adrese) 

 

IESNIEGUMS 
Daugavpils novads  

 

20 ____ . gada ___ . _______________ 

 

____________________________ 
(institūcijas nosaukums) 

_____________________________ 
(institūcijas vadītāja amats vārds, uzvārds) 

 
Par uzņemšanu amatiermākslas  

kolektīvā /interešu grupā  

 

 

     Lūdzu uzņemt mani _________________________________________ 

     (institūcijas nosaukums) 

 

_____________________________________________________ sastāvā. 
                         ( amatiermākslas kolektīva / interešu grupas  nosaukums) 

 
 

Piekrītu, ka mēģinājumos, koncertos, izrādēs, izbraukuma  pasākumos,  gājienos un citos ar 

kolektīva radošo darbību saistītos pasākumos var  mani fotografēt, filmēt  un publiskot šos 

attēlus. 

           

 

___________________________________ 
                                                                                                                                    (paraksts) 

 
 

 

 

 



7.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 

 

Iesnieguma veidlapa 

 

_____________________ _____________ 
(vārds, uzvārds) 

 

_________________________________________ 

(dzimšanas gads, datums) 

 

 

(dzīvesvietas adrese) 

 

IESNIEGUMS 

Daugavpils  novads 

 

20 __. gada __ .____________ 

____________________________ 
(institūcijas nosaukums) 

_____________________________ 
(institūcijas vadītāja amats vārds, uzvārds) 

 
Par uzņemšanu  amatiermākslas  kolektīvā /interešu grupā  

 

 

     Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu__________________________________________,                                                         
                                                   (vārds, uzvārds) 

dzimšanas gads, datums ___________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

     (institūcijas nosaukums) 

_____________________________________________________ sastāvā. 
                          (amatiermākslas kolektīva /interešu grupas  nosaukums) 

 
Informēju, ka bērna veselības stāvoklis ir labs un atbilstošs amatiermākslas kolektīva/ 

interešu grupas  aktivitātēm. 

 

Piekrītu, ka mēģinājumos, koncertos, izrādēs, izbraukuma  pasākumos,  gājienos un citos ar 

amatiermākslas kolektīva/interešu grupas radošo darbību saistītos pasākumos var  

fotografēt, filmēt manu dēlu/meitu un publiskot šos attēlus. 
 

___________________________________ 
                                                                                                                             (paraksts) 

 
 

 

 



8.pielikums 

Daugavpils novada domes 2012. gada 

25.oktobra noteikumiem Nr. 5 

(protokols Nr. 25., 30.&, lēmums Nr. 1220) 
 

 

 

Amatiermākslas kolektīva / interešu grupas  dalībnieku reģistrācijas lapa 

 

 
 

Kultūras institūcijas nosaukums______________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________  dalībnieku iesniegumu reģistrācija 
 (amatiermākslas kolektīva/interešu grupas  nosaukums) 

 

 

 

Nr.p.k. Vārds , uzvārds Dzimšanas gads, 

datums 

Adrese Piezīmēm 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 



9. pielikums 

Daugavpils novada  domes 

2012.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.5 

(protokols Nr.25., 30.&, lēmums Nr.1220) 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

Daugavpils novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vai interešu grupu 

dalījums kategorijās 

 

1.kategorijas amatiermākslas kolektīvi 

Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder: 

▪ kori; 

▪  I, II grupas  pūtēju orķestri; 

▪ A, D grupas tautas deju kolektīvi; 

▪ amatierteātri/dramatiskās kopas; 

▪ vokālie ansambļi/studijas; 

▪ folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi; 

▪ tautas mūzikas kolektīvi (instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, citi); 

▪ lietišķās mākslas studijas. 

Sasniegumi (dalība skatēs, konkursos, festivālos, izstādēs. Tiek ņemts vērā pēdējās rīkotās  

skates/konkursa rezultāts.): 

▪ Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – LNKC) rīkotās fināla skates/konkursa 

dalībnieks; 

▪ iegūts augstākās vai I pakāpes vērtējums reģiona/apriņķa skatē/konkursā; 

▪ dalība citos valsts, starptautiskos konkursos, festivālos; 

▪ lietišķās mākslas studijām dalība vismaz vienā LNKC rīkotajā pasākumā/izstādē. 

Darbība pārskata periodā: 

▪ Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāra apgūšana; 

▪ sezonas laikā sagatavota jauna koncertprogramma, izrāde/uzvedums, izstāde u.c.; 

▪ aktīva koncertdarbība Daugavpils novada un pagastu pasākumos; 

▪ dalība valsts mēroga pasākumos; 

▪ dalība Eiropas Savienības programmu projektu, Daugavpils novada/pagasta 

sadarbības partnervalstu rīkotajos pasākumos un festivālos. 

 

2.kategorijas amatiermākslas kolektīvi 

Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder: 

▪ kori; 

▪ II, III, IV, V grupas  pūtēju orķestri; 

▪ B, C, D, E, F grupas tautas deju kolektīvi; 

▪ amatierteātri/dramatiskās kopas; 

▪ vokālie ansambļi/studijas; 

▪ folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi; 

▪ tautas mūzikas kolektīvi (instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, citi); 

▪ lietišķās mākslas studijas. 

Sasniegumi (dalība skatēs, konkursos, festivālos, izstādēs. Tiek ņemts vērā pēdējās rīkotās  

skates/konkursa rezultāts.): 



▪ iegūts II pakāpes vērtējums LNKC rīkotajā reģiona/apriņķa skatē/konkursā (izņemot 

tautas deju kolektīvus); 

▪ Tautas deju kolektīviem – iegūts augstākās, I pakāpes vērtējums novada/apriņķa 

skatē; 

▪ iegūts I, II pakāpes vērtējums novada rīkotajā skatē/konkursā; 

▪ dalība citos valsts, starptautiskos konkursos, festivālos; 

▪ lietišķās mākslas studijām dalība novada rīkotajos pasākumos/izstādēs. 

 

Darbība pārskata periodā: 

▪ Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāra apgūšana; 

▪ sezonas laikā sagatavota jauna koncertprogramma, izrāde/uzvedums, izstāde u.c.; 

▪ aktīva koncertdarbība Daugavpils novada un pagastu pasākumos; 

▪ dalība valsts vai starptautiskā (ārpus valsts) mēroga pasākumos. 

 

3.kategorijas amatiermākslas kolektīvi 

Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder: 

▪ kori; 

▪ III, IV, V grupas  pūtēju orķestri; 

▪ C, E, F grupas tautas deju kolektīvi; 

▪ citi deju kolektīvi/deju kopas; 

▪ amatierteātri/dramatiskās kopas; 

▪ vokālie ansambļi/studijas; 

▪ folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi; 

▪ tautas mūzikas kolektīvi (instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, citi); 

▪ lietišķās mākslas studijas; 

▪ sociāli nozīmīgu grupu kolektīvi (seniori, cilvēki ar īpašam vajadzībām). 

Sasniegumi (dalība skatēs, konkursos, festivālos, izstādēs. Tiek ņemts vērā pēdējās rīkotās  

skates/konkursa rezultāts.): 

▪ iegūts III pakāpes vērtējums, diploms par dalību LNKC rīkotajā reģiona/apriņķa 

skatē/konkursā; 

▪ iegūts III pakāpes vērtējums, diploms par dalību novada rīkotajā skatē/konkursā;  

▪ Tautas deju kolektīviem – iegūts II, III pakāpes vērtējums, diploms par dalību 

novada/apriņķa skatē. 

Darbība pārskata periodā; 

▪ Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku repertuāra apgūšana; 

▪ sezonas laikā sagatavoti jauni koncertnumuri, priekšnesumi, izrādes fragmenti, 

sagatavoti darbi izstādēm u.c. ; 

▪ koncertdarbība Daugavpils novada un pagastu pasākumos. 

 

4.kategorijas amatiermākslas kolektīvi 

Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder: 

▪ interešu grupas; 

▪ deju kolektīvi/deju kopas; 

▪ dramatiskās kopas; 

▪ vokālie ansambļi; 

▪ tautas mūzikas kolektīvi; 

▪ lietišķās mākslas pulciņi. 



Sasniegumi (dalība skatēs, citos pasākumos. Tiek ņemts vērā pēdējās rīkotās  

skates/konkursa rezultāts.): 

▪ neregulāra dalība nozares skatēs; 

▪ deju kolektīviem – iegūts diploms par dalību novada/apriņķa skatēs. 

Darbība pārskata periodā: 

▪ regulārs mēģinājumu process; 

▪ sezonas laikā sagatavoti jauni koncertnumuri, priekšnesumi, izrādes fragmenti, 

sagatavoti darbi izstādēm u.c.; 

▪ dalība vismaz pagasta pasākumos; 

▪ mūžizglītības pasākumu nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem. 

 

Ja kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka 

kategorija pēc amatiermākslas kolektīva vērtēšanas komisijas lēmuma. 

 



10. pielikums 

Daugavpils novada  domes 

2012.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.5 

(protokols Nr.25., 30.&, lēmums Nr.1220) 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
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Pārskats par Daugavpils novada pašvaldības amatiermākslas kolektīva vai interešu 

grupas darbību ________ periodā 

                                                                       

Kolektīva nosaukums  

Kultūras institūcija, kur 

darbojas kolektīvs 

 

Kolektīva vadītājs  

Speciālists  

Kolektīva dalībnieku skaits  

 

1. Kolektīva sasniegumi 

Novada/apriņķa/reģionāla/valsts/starptautiska līmeņa skašu, konkursu, festivālu u.c., 

kurus vērtē žūrija, iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga 

Nr. 

p.k. 

Norises nosaukums Norises vieta 

(valsts, pilsēta) 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Vērtējums 

     

     

     

2. Kolektīva sagatavotais repertuārs 

Pastāvīgs kolektīva koncerts, izrāde vai uzvedums, izstāde, atsevišķi koncertnumuri u.c. 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums, programma Apjoms Piezīmes 

    

    

    

3. Kolektīva koncertdarbība 

Kolektīva dalība vietējā mēroga (pagasta vai cita pagasta) pasākumos  

Nr. 

p.k. 

Norises vieta Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

    

    

    

    

Kolektīva dalība novada mēroga pasākumos vai citu novadu pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Norises vieta Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

    

    

    

    



 

 

Kolektīva dalība reģiona, valsts mēroga pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Pilsēta, novads Projekts, festivāls, konkurss 

vai cita aktivitāte, kurā 

piedalās kolektīvs vai 

kolektīva pārstāvji 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

     

     

     

Kolektīva aktivitātes starptautiskos (ārpus valsts) pasākumos 

Nr. 

p.k. 

Pilsēta, valsts Projekts, festivāls, konkurss 

vai cita aktivitāte, kurā 

piedalās kolektīvs vai 

kolektīva pārstāvji 

Norises laiks 

(gads, datums) 

Piezīmes 

     

     

     

 

4. Kolektīva vadītāja profesionālās zināšanas un prasmes 

Kolektīva vadītāja atskaites periodā  iegūtās profesionālās kvalifikācijas – izglītības 

līmeņa, profesionālās pieredzes, profesionālo zināšanu un prasmju attīstība, profesionālās  

kvalifikācijas paaugstināšana 

Programmas nosaukums Apmācību 

veids/apjoms 

Norises laiks Iegūtais dokuments 

    

    
 

Papildinformācija: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Iestādes/struktūrvienības vadītājs  ____________________              _________________ 
                                                                 vārds,  uzvārds                         paraksts 

SASKAŅOTS: 
 

_______________ 

 

__________________________ 

 

_____________________ 

(datums) Amatiermākslas kolektīva/ 

interešu grupas vadītājs 

(atšifrējums) 

 

________________ 

 

_______________________ 

 

_____________________ 

(datums) (___________________) (atšifrējums) 
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 27.02.2014. lēmumu Nr.102) 

 

Daugavpils novada pašvaldības amatierkolektīvu vai interešu grupu 

darba apjoma  grupas 

 

1. darba apjoma  grupa – kori, tautas deju kolektīvi, orķestri 

 

1.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot līdz 2 – 3 amata vietām (vadītājs, mākslinieciskais 

vadītājs, diriģents, kormeistars, režisors, repetitors, koncertmeistars, horeogrāfs): 

- vadītājs, mākslinieciskais vadītājs, diriģents – 1 amata vieta  ar darba apjomu līdz 

160 stundām mēnesī; 

- kormeistars, režisors, repetitors, horeogrāfs – 1 amata vieta  ar darba apjomu līdz 80 

stundām mēnesī; 

- koncertmeistars – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz 40 stundām mēnesī.  

 

2.kategorijas kolektīvs –  iespēja plānot līdz 2 amata vietām (vadītājs, mākslinieciskais 

vadītājs, diriģents, kormeistars, režisors, repetitors, koncertmeistars, horeogrāfs): 

- vadītājs, diriģents – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz  120 stundām mēnesī;  

- kormeistars, režisors, repetitors, horeogrāfs – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz                       

64 stundām mēnesī; 

- koncertmeistars –1 amata vieta ar darba apjomu līdz  32  stundām mēnesī.  

 

3.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot līdz 1 – 2 amata vietām (vadītājs, diriģents, 

koncertmeistars): 

- vadītājs, diriģents – 1 amata vieta ar darba apjomu  līdz 100 stundām mēnesī;  

- koncertmeistars – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz  20  stundām mēnesī. 

 

 

2. darba apjoma grupa –folkloras kopas, vokālie un tautas mūzikas kolektīvi,             

amatierteātri, lietišķās mākslas studijas 

 

 

1.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot līdz 1 – 2 amata vietām (vadītājs, režisors,  

koncertmeistars): 

- vadītājs, režisors – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz  120 stundām mēnesī; 

- koncertmeistars – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz 32  stundām mēnesī.  

 

2.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot līdz 1 – 2 amata vietām (vadītājs, režisors,  

koncertmeistars): 

- vadītājs, režisors – 1 amata vieta ar darba apjomu līdz  80 stundām mēnesī; 

- koncertmeistars –1 amata vieta ar darba apjomu līdz   24 stundām mēnesī. 

 



3.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot 1 amata vietu (vadītājs, režisors) ar darba apjomu  

līdz  64 stundām mēnesī.  

 

3. darba apjoma interešu grupa (pulciņš, kopa, klubs, apvienība u. c.) 

 

3.kategorijas kolektīvs – iespēja plānot 1 amata vietu (vadītājs) ar darba apjomu līdz                          

64 stundām mēnesī. 

 

4.kategorijas kolektīvs –  iespēja plānot līdz 1 amata vietu (vadītājs) ar darba apjomu  līdz  

48 stundām mēnesī. 
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Daugavpils novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vai interešu grupu vadītāju 

darba uzdevumu veikšanai paredzētā  darba laika   

proporcionālais sadalījums 
 

 

Nr. 

p.k. 

Darba uzdevumu apraksts Laika patēriņš 

(%) 

1. Vadīt regulārus un pilnvērtīgus  mēģinājumus  pēc iepriekš 

sastādīta grafika. 

40 

2. Plānot un īstenot kolektīva radošo darbību un koncertdzīvi, 

vietējos  un  izbraukuma koncertus. Organizēt dalību  skatēs, 

konkursos, festivālos, dziesmu un deju svētkos u.c. 

20 

3. Darbs pie kolektīva sastāva veidošanas un  jaunu dalībnieku 

uzņemšanas, kolektīva  vadīšana, radošās attīstības plānu 

sagatavošana.  Repertuāra izvēle un  studēšana, 

koncertprogrammu, izrāžu, izstāžu plānošana un sagatavošana.  

Darba plānu un budžeta pieprasījumu sagatavošana. Semināru,  

sanāksmju, tālākizglītības pasākumu apmeklēšana. 

Informācijas apgūšana par  valsts un novada kultūras 

procesiem.  Informācijas sagatavošana, uzkrāšana un 

izplatīšana par kolektīva darbību. 

40 
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Daugavpils novada Kultūras pārvaldes novērtēšanas komisija Daugavpils novada  

pašvaldības amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas 

 darbības rezultātu novērtēšanas   

PROTOKOLS 

Datums_____________________          
 

Amatiermākslas 

kolektīva vai 

interešu grupas 

nosaukums 

Kultūras 

institūcija, 

kurā darbojas 

kolektīvs 

Amatiermākslas 

kolektīva vai interešu 

grupas vadītāja vārds, 

uzvārds 

Amatiermākslas 

kolektīva vai interešu 

grupas novērtējuma 

punktu skaits 

Amatiermākslas 

kolektīvam vai 

interešu grupai 

piešķirtā kategorija 

Amatiermākslas 

kolektīvam vai interešu 

grupai piešķirtais stundu 

apjoms mēnesī 

Amata 

saime, 

līmenis 

       

       

       

       

 

Komisijas priekšsēdētājs:   ______________________   (vārds, uzvārds) 
                                                           paraksts 
 

Komisijas locekļi: ______________________ (vārds, uzvārds) 
                                               paraksts 

                              ______________________ (vārds, uzvārds) 
                                            paraksts 

                              ______________________ (vārds, uzvārds) 
                                               paraksts 

 


