APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2012.gada 5.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.22, 10.§)
Grozījumi:
 ar 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 40.§)
 ar 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 32.§)
 ar 2015.gada 25.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.10, 11.§)
 ar 2017.gada 19.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.18 (24), 15.§)
NOLIKUMS

Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Terminu skaidrojums:
1.1.amatiermāksla – cilvēka radoša 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;
1.2. amatiermākslas kolektīvi – viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu grupa, kura
regulāri darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes
jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās tiecas sasniegt iespējamos augstākos
rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, vietēja, valsts vai starptautiska mēroga
pasākumos. Katrs kolektīva dalībnieks individuāli vai visi dalībnieki, kolektīvās darbības rezultātā, kopīgi
pilnveido zināšanas un prasmes attiecīgajā mākslinieciskās darbības jomā.
Amatiermākslas kolektīvi ir brīvprātīgi apvienojušās cilvēku grupas, kuru dalībnieki savā brīvajā laikā aktīvi
piedalās kultūras un tautas mākslas mantojuma apguves un jaunrades procesā, par ko viņi nesaņem
atalgojumu, un kuras vada profesionāli speciālisti;
1.3. amatiermākslas kolektīva vadītājs - mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors (turpmāk –
Vadītājs) - persona, kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā,
ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs;
1.4. amatiermākslas kolektīva speciālists - vadītāja asistents, repetitors, kormeistars (turpmāk – Speciālists)
- persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, ko praktizē
konkrētais amatiermākslas kolektīvs un kurš strādā kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību;
1.5. darbības sezona – kalendārais laiks amatiermākslas kolektīva darbībai;
1.6. koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetences, kurš strādā kolektīva vadītāja
tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību.
1.7. nemateriālās kultūras mantojums – nozīmē 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 – atsevišķi 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.
1.8. profesionālie kritēriji – saskaņā ar profesiju klasifikatoru.
2.Rūpējoties par kultūru un sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību, kā arī, lai saglabātu Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, sekmējot iedzīvotāju pieejamību
amatiermākslas un radošu brīvā laika pavadīšanu, un veicinātu kultūras atjaunotnes un mākslas
jaunrades procesu un kultūrvides attīstību Baldones novadā, no Baldones novada pašvaldības
budžeta tiek piešķirts finansējums Baldones novada amatiermākslas kolektīviem šādu mērķu
sasniegšanai:
2.1. atbalstīt Baldones novada amatiermākslas kolektīvu regulāru darbību;
2.2. veicināt Baldones novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos novada un valsts mēroga
pasākumos;
2.3. veicināt kultūras saglabāšanas, uzturēšanas, atjaunotnes un amatiermākslas jaunrades procesu Baldones
novadā;
2.4. veicināt kultūras sakaru attīstību un Baldones novada amatiermākslas popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

3. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 5.punktu un Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta
trešo daļu, Baldones novada Dome budžetā paredz finansējumu šādu tradicionālu amatiermākslas veidu
attīstībai Baldones novadā:
3.1. tautisko deju un mūsdienu deju kolektīvu darbība,
3.2. kordziedāšana,
3.3. lietišķās un tēlotājas mākslas, foto studiju darbība,
3.4. amatierteātru kustība,
3.5. folkloras un etnogrāfisko ansambļu darbība,
3.6. vokālo ansambļu, studiju darbība,
3.7. instrumentālā muzicēšana (pūtēju orķestru, kapelu, koklētāju ansambļu un citu instrumentu
sastāvu kopāspēlēšana).
4.Finansējumu no Baldones novada pašvaldības budžeta var saņemt amatiermākslas kolektīvi, kas
izveidoti kā Baldones novada Domes kolektīvi un :
4.1. piedalījušies Baldones novada pašvaldības organizētos, valsts, reģiona vai starptautiska
mēroga pasākumos, konkursos, izstādēs, skatēs vai festivālos;
4.2. iestudējuši, izrādījuši un izveidojuši Baldones novadā jaunas koncertprogrammas, izrādes vai
izstādes;
4.3. sezonas beigās ir iesnieguši atskaiti par iepriekšējā perioda darbību un izstrādājuši kolektīva
nākamās sezonas darbības programmas.
5.Prioritāri tiek atbalstīti Baldones novada domes izveidoti: 1) amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina
Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, saglabā, popularizē un attīsta tautas mākslu; 2) bērnu un
jauniešu kolektīvi; 3) senioru kolektīvi.
6.Jaunizveidoti amatiermākslas kolektīvi finansējumu no Baldones novada pašvaldības budžeta var saņem,
ja to darbības ilgums, pirms jaunas sezonas uzsākšanas (katra gada 1.septembris), ir ne mazāks kā 9
mēneši, tie ir izpildījuši 4.1., 4.2. un 4.3.punktā minētos nosacījumus, un, ar iesniegumu par
amatiermākslas kolektīva statusa maiņu, vērsušies Baldones novada domē.
7. Amatiermākslas kolektīviem, kuri nav Baldones novada domes izveidoti kolektīvi, bet kuros darbojas
Baldones novadā deklarētas personas, individuālajiem izpildītājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones
novadā ne mazāk kā 1 gadu, vai fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones novadā ne mazāk
kā 1 gadu, finansiālu atbalstu dalības maksai Baldones novada pašvaldības organizētos, valsts, reģiona
vai starptautiska mēroga konkursos, izstādēs, skatēs vai festivālos, mēģinājumu telpu nodrošinājumam,
transporta pakalpojuma apmaksai un tērpu izgatavošanai, paredz atsevišķā pašvaldības budžeta kodā (atbalsts
pašdarbībai) un par finansējuma piešķiršanu un apmēru, uz kolektīva, individuālā izpildītāja vai fiziskas
personas iesnieguma pamata, lemj Baldones novada dome, pie nosacījuma, ka kolektīvs, individuālais
izpildītājs vai fiziska persona iepriekšējā gadā piedalījusies Baldones novadā organizētos pasākumos.
(domes 26.08.2014. lēmuma (prot.Nr.9, 32.§) redakcijā)

II.FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
8. Amatiermākslas kolektīvi saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību Baldones novada domes apstiprinātā
budžeta ietvaros, kultūrai paredzētājos līdzekļos, finansējumu var saņemt:
8.1. mēģinājumu telpu nodrošinājumam;
8.2. kolektīva vadītāja un speciālistu darba atalgojumam;
8.3. mēģinājumu procesam nepieciešamā aprīkojuma, tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu, u.c. iegādei;
8.4. transporta pakalpojumu samaksai,
8.5. koncertu, izrāžu, izstāžu organizēšanai un kultūrizglītības projektu īstenošanai;
8.6. dalības maksas kolektīvu dalībai valsts un reģionāla mēroga skatēs, Dziesmu un deju svētkos, valsts
nozīmes salidojumos, kopmēģinājumos, kā arī materiāli tehniskās bāzes iegādei kā arī ārvalstu
konkursu un festivālu izdevumu daļējai līdzfinansēšanai.
9.Pašvaldība nodrošina Domes izveidotus amatiermākslas kolektīvus ar mēģinājumu telpām.
10.Finansējums amatiermākslas kolektīvu, ko dibinājusi Baldones novada dome, vadītāju un
speciālistu darba atalgojumam tiek piešķirts:
10.1. amatiermākslas kolektīviem, kas piedalās Dziesmu un deju svētkos, valsts un reģionāla vai
starptautiska mēroga skatēs, pasākumos, konkursos, izstādēs vai festivālos:

10.1.1. kolektīvu vadītājiem vai diriģentiem (vienam kolektīvam) darba algu un darba laika apmēru
noteikt saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma I daļu.
10.1.1.1. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.1.1.2. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.1.1.3. par īpašiem vadītā kolektīva sasniegumiem (1.vieta Dziesmu un deju svētku valsts
līmeņa finālkonkursa skatē vai 1.vieta starptautiskos konkursos), turpmāko 5 gadu
laikā pēc uzvaras, līdz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, saņem piemaksu 50%
apmērā no uzvarējušā kolektīva vadītāja algas.
10.1.2.kormeistariem, repetitoriem, koncertmeistariem, vokālajiem pedagogiem, darba algu un
darba laika apmēru, noteikt 80% apmērā, no kolektīva vadītāja darba algas, saskaņā ar
nolikuma 1.pielikuma I daļu;
10.1.2.1. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.1.2.2. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.1.3. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.1.4. ja pašdarbības kolektīvu, kuru sastāvā ir vairāk kā 20 dalībnieki, vadītājam ir iespēja
apvienot savu amatu ar repetitora vai kormeistara amatu, tad papildus vadītāja algai
saņem 50% no repetitora vai kormeistara algas.
10.2. amatiermākslas kolektīviem, kas nepiedalās Dziesmu un deju svētkos:
10.2.1.kolektīvu vadītājiem vai diriģentiem, darba algu un darba laika apmēru, noteikt saskaņā ar
nolikuma 1.pielikuma II daļu;
10.2.2. (svītrots ar domes 2017.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18(24), 15.§)
10.2.3. koncertmeistariem un vokālajiem pedagogiem, darba algu un darba laika apmēru,
noteikt 80% apmērā no kolektīva vadītāja darba algas, saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma
II daļu.
10.3. Darba uzdevumu laika patēriņa proporcionālais sadalījums noteikts nolikuma 2.pielikumā.
(domes 19.12.2017.lēmuma (prot.Nr.18(24),15.§) redakcijā)

11. Transporta pakalpojumu samaksai, finansējums amatiermākslas kolektīviem, ko izveidojusi
Baldones novada dome, tiek piešķirts:
11.1. amatiermākslas kolektīviem, kas piedalās Dziesmu un deju svētkos, valsts un reģionāla vai
starptautiska mēroga skatēs, pasākumos, konkursos, izstādēs vai festivālos:
11.1.1. transporta nodrošinājums dalībai valsts un reģionāla mēroga skatēs, Dziesmu un deju
svētkos, kopmēģinājumos – 100% apmērā;
11.1.2.transporta nodrošinājums dalībai valsts nozīmes salidojumos, festivālos, amatiermākslas
kolektīvu sadraudzības pasākumos Latvijas robežās – EUR 700.00 gadā (vienam kolektīvam);
11.1.3. dalībai starptautiskos festivālos un koncertos – EUR 40.00 uz cilvēku gadā.
( domes 25.08.2015.. lēmuma (prot.Nr.10, 11.§) redakcijā)

11.1.4. Domei ir tiesības palielināt summu uz EUR 60.00 vienam dalībniekam gadā dalībai
starptautiskos festivālos un koncertos, dalībnieku inventāra pārvadāšanai, ja nepieciešama papildus
apmaksāta vieta lidmašīnas salonā.
( domes 25.08.2015.. lēmuma (prot.Nr.10, 11.§) redakcijā)

11.2. amatiermākslas kolektīviem, kas nepiedalās Dziesmu un deju svētkos:
11.2.1. transporta nodrošinājums dalībai valsts un reģionāla mēroga skatēs – 100% apmērā;
11.2.2.transporta nodrošinājums dalībai valsts nozīmes salidojumos, festivālos, amatiermākslas
kolektīvu sadraudzības pasākumos Latvijas robežās – EUR 570,00 gadā.
11.3.Amatiermākslas kolektīviem, kas prezentējot Baldones vārdu, piedalās starptautiskos konkursos, var
piešķirt finansējumu līdz 50% apmērā transporta izdevumu segšanai 1 reizi kalendārā gada laikā.
( domes 25.03.2014. lēmuma (prot.Nr.3, 40.§) redakcijā)

12. Dalības maksas finansējums amatiermākslas kolektīvu dalībai valsts un reģionāla mēroga un
Starptautiskos pasākumos, konkursos, izstādēs vai festivālos Latvijas robežās – 100% apmērā.
13.Tērpu iegādei nepieciešamais finansējums amatiermākslas kolektīviem, ko izveidojusi
Baldones novada dome, tiek piešķirts:
13.1. kolektīviem, kas piedalās Dziesmu un deju svētkos - tērpu iegāde, atbilstoši svētku vajadzībām,
bet tērpu atjaunošana – pēc nepieciešamības.
13.2. koncerttērpu iegādei – vienu reizi 4 gados, uz 1 cilvēku paredzot līdz EUR 70,00;

13.3. kolektīvam tērpu iegādei piešķirtie, bet neizlietotie finanšu līdzekļi, kā uzkrājums pāriet uz
nākamo četru gadu periodu pašvaldības budžetu.
14. Koncertu, izrāžu, izstāžu organizēšanai un kultūrizglītības projektu īstenošana Baldones
novadā:
14.1. tiesības saņemt atbalstu ir Baldones novada domes izveidotiem amatiermākslas kolektīviem,
amatiermākslas kolektīviem, kuri nav Baldones novada domes izveidoti kolektīvi, bet kuros darbojas
Baldones novadā deklarētas personas, individuālajiem izpildītājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones
novadā ne mazāk kā 1 gadu un fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones novadā ne mazāk
kā 1 gadu;
14.2. 14.1. punktā minētās personas ir tiesīgi saņemt atbalstu, pamatojoties uz atbalstāmā
projekta nozīmīgumu Baldones novadā un uz iepriekš gūtajiem kolektīva panākumiem;
14.3.atkarībā no atbalsta pieprasīšanas pamatojuma, Baldones novada dome var atbalstīt koncertu,
izrāžu, izstāžu organizēšanu un kultūrizglītības projektu īstenošanu Baldones novadā, ja tiem ir
kultūras vērtības un/vai tautas jaunrades nozīme, piešķirot tiesības izmantot pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošu ēku vai zemes īpašumus, vai arī piešķirot finansiālu atbalstu izdevumu segšanai, kas
saistīti ar transporta izmaksām;
14.4.finansiāls atbalsts vienam amatiermākslas kolektīvam, individuālajam izpildītājam vai
fiziskai personai var piešķirt vairākas reizes gadā, ievērojot principu, ka tā apmērs nevar pārsniegt
EUR 430,00 gadā.
14.5. atbalsta saņemšanai, pamatojoties uz atbalstāmā projekta nozīmīgumu, amatiermākslas
kolektīvi, individuālie izpildītāji vai fiziskas personas, iesniedz Baldones novada domē finansiālā
atbalsta pieprasījumu:
14.5.1.iesniegumu ar pasākuma vai radošās darbības norises aprakstu;
14.5.2. finansējuma tāmi, kurā norādīta informācija par paredzamo finanšu izlietojumu;
14.5.3. pasākuma vai radošās darbības realizācijas laiku, veicamos publicitātes pasākumus;
14.5.4. informāciju par finansējuma pieprasītāju.
14.6. Finansējumu paredz atsevišķā pašvaldības budžeta kodā (atbalsts pašdarbībai) un par
finansējuma piešķiršanu un apmēru, uz kolektīva vai individuālā izpildītāja iesnieguma pamata, lemj
Baldones novada dome.
14.7. Atskaite par finansiālā atbalsta līdzekļu izlietojumu tiek sagatavot 3 mēnešu laikā no pasākuma
norises brīža un iesniedzama atbildīgās struktūrvienības vadītājam. Informācija par pasākumu publicējama
interneta vietnē pašvaldības mājas lapā.
14.8. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais finanšu nav izlietots paredzētajam mērķim, tas ir jāatgriež domes
budžetā budžeta gada laikā.
( domes 25.03.2014. lēmuma (prot.Nr.3, 40.§) redakcijā)
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15.Baldones novada dome var apbalvot labākos amatiermākslas kolektīvus un to vadītājus par
izciliem sasniegumiem amatiermākslā.
16. Amatiermākslas kolektīva darbība Baldones novadā var tikt izbeigta un finansēšana pārtraukta,:
16.1. ja saņemts vadītāja rakstisks iesniegums par kolektīva darbības pārtraukšanu;
16.2. ja vienas darbības sezonas laikā nenotiek kolektīva regulāra, pilnvērtīga darbība un
ieplānotie pasākumi.
Baldones novada
domes priekšsēdētājs

R.Audzers

