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sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 10. §)
Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas
nolikums
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
I.

Vispārējie noteikumi

1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Tērvetes novada amatiermākslas jeb radošo
kolektīvu, interešu pulciņu (turpmāk – radošie kolektīvi) izveidošanas, darbības un
finansēšanas kārtību.
2. Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt no Tērvetes novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomām funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi - rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
3. Nolikumā lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Amatiermāksla – cilvēka radošā izpausme un līdzdalība nemateriālā kultūras
mantojuma izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas un popularizēšanas procesā, viena no
kultūras identitātes, uzturēšanas un pārmantošanas formām;
3.2. Amatiermākslas jeb radošais kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās
piederības fizisku personu grupa, kuru brīvprātīgai, regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, tradicionālās un inovatīvas amatiermākslas
attīstīšanai kādā no mūzikas, dejas, tēlotājmākslas vai citas radošas izpausmes jomām;
3.3. Kolektīva vadītājs – attiecīgā radošā nozarē kompetenta persona ar atbilstošu
izglītību, kas organizē un vada radošā kolektīva darbību.
3.4. Interešu pulciņš - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu
grupa, kuru brīvprātīgai, regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses, nodrošinot dalībniekiem
saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, jaunu prasmju un zināšanu apgūšanu, sociālo
iekļaušanu.
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II.

Radošo kolektīvu darbības un to finansēšanas mērķi un prioritātes

4. Radošo kolektīvu darbības mērķis ir nodrošināt tradicionālo kultūras vērtību un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un Deju svētku procesa
nepārtrauktību, nodrošināt iedzīvotāju saturīgu un radošu laika pavadīšanu, saglabāt un attīstīt
tautas tradīcijās sakņotas radošās prasmes un sekmēt tautas mākslas daudzveidību, rosināt
māksliniecisko jaunradi un uzturēt kultūrvidi Tērvetes novadā veicināt kultūras sakaru attīstību
un Tērvetes novada amatiermākslas popularizēšanu.
5. Radošo kolektīvu finansēšanas mērķis ir atbalstīt kolektīvu regulāru darbību, uzturēt
augstu radošo kolektīvu māksliniecisko līmeni iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.
6. Prioritāri tiek atbalstīti tie radošie kolektīvi, kas nodrošina Vispārējo latviešu Dziesmu
un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību,
saglabā, attīsta un popularizē tautas mākslu.
7. Ar savu darbību radošie kolektīvi iespēju robežās tiecas sasniegt iespējami augstākus
mākslinieciskos rezultātus, piedaloties novada, reģiona, valsts vai starptautiska mēroga
pasākumos.
III.

Radošo kolektīvu izveidošana un darbība

8. Jauna radošā kolektīva izveidi var ierosināt ikviena persona, iesniedzot iesniegumu
Tērvetes novada domē. Iesniegums tiek izskatīts Tērvetes novada domes Izglītības, kultūras
un sociālo jautājumu komitejā un pozitīva atzinuma gadījumā iesniegums tiek virzīts
izskatīšanai domes sēdē. Dome pieņem lēmumu par radošā kolektīva izveidošanu vai par
atteikumu izveidot kolektīvu.
9. Radošajam kolektīvam noteiktais minimālais dalībnieku skaits ir šāds:
9.1 tautas deju kolektīviem – ne mazāk kā 8 dejotāju pāri, tas ir 16 dalībnieki;
9.2 citu žanru deju grupām un studijām – ne mazāk kā 12 dalībnieki;
9.3 koriem – ne mazāk kā 16 dalībnieki;
9.4 vokālajiem ansambļiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki;
9.5 folkloras un tradīciju kopām – ne mazāk kā 8 dalībnieki;
9.6 amatierteātrim un dramatiskajiem kolektīviem – ne mazāk kā 8 dalībnieki;
9.7 vizuālās un lietišķās mākslas pulciņiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki:
9.8 interešu pulciņiem – ne mazāk kā 8 dalībnieki.
10. Radošajiem kolektīviem pēc to darbības rādītājiem ir noteikts sekojošs sadalījums
kategorijās:
1. kategorijas kolektīvi - piedalās novada mēroga pasākumos, reģiona skatēs, valsts vai
starptautiska mēroga konkursos, skatēs vai festivālos; mēģinājumu process ir regulārs; tiek
veikta aktīva koncertdarbība; ir Dziesmu un Deju svētku kustības dalībnieks
2.kategorijas kolektīvi - piedalās novada mēroga pasākumos; mēģinājumu/nodarbību
process ir regulārs; darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni priekšnesumi, izrāde,
izrāžu fragmenti; sagatavoti darbi izstādei.
11. Tērvetes novadā izveidoto radošo kolektīvu uzskaitījums un tiem piešķirtā kategorija ir
noteikta Nolikuma pielikumā Nr. 1. Radošajam kolektīvam piešķirtās kategorijas maiņa vai
jaunas kategorijas piešķiršana tiek veikta ar domes lēmumu, attiecīgi grozot nolikuma
pielikumu Nr.1.
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IV.

Kolektīva vadītāja tiesības un pienākumi

12. Kolektīva vadītāja kompetence ir noteikta darba līgumā. Kolektīva vadītāju pieņem
darbā un atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors.
13. Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par sava radošā kolektīva darbību, tā māksliniecisko
līmeni, regulāru treniņnodarbību norisi, piedalīšanos dažāda mēroga skatēs un konkursos,
koncertdarbību, dalībnieku sastāva nodrošināšanu.
14. Kolektīva vadītājs nodrošina dalībnieku reģistru un nodarbību apmeklējumu uzskaiti.
Kolektīva vadītājs, saņemot, apstrādājot, uzglabājot, izmantojot personas datus, ievēro
normatīvo aktu prasības.
15. Kolektīva vadītājam radošā kolektīva darbībai ir tiesības izmantot Tērvetes novada
pašvaldības iestāžu telpas atbilstoši apstiprinātam mēģinājumu un pasākumu grafikam.
16. Radošajiem kolektīviem ir pienākums piedalīties Tērvetes novada kultūras darba
organizatoru rīkotajos pasākumos saskaņā ar pasākumu plānu.
17. Kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada kultūras namam licencētu
Interešu izglītības programmu.
18. Līdz tekošā gada 1.novembrim kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada
kultūras namam/pagastu pārvaldēm :
18.1. darbības plānu nākamajam kalendārajam gadam ( pielikums Nr.2);
18.2. detalizētu nākamā gada budžeta pieprasījumu 23. un 24. punktā minētajām aktivitātēm.
Pieprasījumā norādītās aktivitātes tiek sakārtotas prioritārā secībā, pamatojot to finansēšanas
nepieciešamību (pielikums Nr. 3).
19. Līdz tekošā gada 15.janvārim kolektīva vadītājs sagatavo un iesniedz Tērvetes novada
kultūras namam/pagastu pārvaldēm atskaiti par radošā kolektīva darbību aizvadītā budžeta gadā
(pielikums Nr. 4.)
20. Kolektīva vadītājam ir tiesības iesniegt savus ierosinājumus un radošos piedāvājumus
pašvaldības kultūras aktivitāšu bagātināšanai.
21. Radošo kolektīvu darbību pārrauga Tērvetes novada kultūras nama direktors/pagastu
pārvalžu kultūras darba organizatori.
V. Radošo kolektīvu finansēšanas kārtība
22. Finansējums radošā kolektīva darbības nodrošināšanai tiek piešķirts no Tērvetes novada
domes budžeta līdzekļiem un iekļauts kultūras nama vai attiecīgās pagasta pārvaldes budžetā.
23. Uz finansējumu var pretendēt radošais kolektīvs, kurš atbilst nolikuma 9.punkta
minētajam kritērijam.
24. 1. kategorijas radošie kolektīvi var saņemt:
24.1 pašvaldības finansējumu savas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai
(metodoloģisko materiālu, rekvizītu, tērpu u.c. inventāra iegādei, kolektīvu vadītāju,
koncertmeistaru, kormeistaru atalgojumam, transporta izdevumiem dalībai kopmēģinājumos,
novada/reģiona skatēs, valsts mēroga konkursos, skatēs, festivālos, dalībai Latvijas nacionālā
kultūras centra noteiktajos pasākumos)
24.2. papildu finansējumu transporta izdevumiem radošās izaugsmes un izglītības
veicināšanas nolūkos, nepārsniedzot kopējo nobraukto kilometru attālumu gadā - 500 km.
25. 2. kategorijas radošie kolektīvi var saņemt pašvaldības finansējumu savas darbības
nodrošināšanai un uzlabošanai (metodoloģisko materiālu, rekvizītu, tērpu u.c. inventāra
iegādei, kolektīvu vadītāju atalgojumam).
26. Divu nedēļu laikā pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas Tērvetes novada
kultūras nama direktors/pagasta pārvaldes vadītājs sadarbībā ar pagasta kultūras darba
organizatoru vienojas ar kolektīvu vadītājiem par piešķirto līdzekļu izlietojumu saskaņā ar
3

prioritātēm. Nosakot katram radošajam kolektīvam pieejamo finanšu līdzekļu apmēru, tiek
saglabāta proporcionalitāte starp radošā kolektīva finansējuma pieprasījumu un budžetā
piešķirtajiem līdzekļiem.
27. Pašvaldība radošā kolektīva darbības rezultātā gūtos ienākumus var novirzīt attiecīgā
radošā kolektīva turpmākās izaugsmes nodrošināšanai.
28. Radošo kolektīvu vadītāju noslodzi un atalgojumu nosaka dome.
29. Kolektīvu vadītājiem, kuriem no valsts budžeta piešķirta valsts Mērķdotācija,
Mērķdotācija tiek izmaksāta divos maksājumos 1x pusgadā kā piemaksa pie kolektīva vadītāja
darba algas atbilstoši noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes
novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ”.
30. Kolektīvu vadītāju, kormeistaru, koncertmeistara darba laika procentuālais sadalījums:
50 % - nodarbību laiks;
50 % - gatavošanās nodarbībām, dalība kopmēģinājumos, skatēs, kolektīva darbības
plānošana, kolektīva sabiedriskās un koncertdarbības organizēšana, dokumentācijas kārtošana,
piedalīšanās kursos, semināros, sanāksmēs.

VI . Noslēguma jautājums
31. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī.

Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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Pielikums nr.1
“Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”
Tērvetes novada radošo kolektīvu uzskaitījums un piešķirtā kategorija
Tērvetes
1.
novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”
1.kategorija
Tērvetes
2.
novada jauniešu deju kolektīvs “Avots”

1.kategorija

Tērvetes
3.
novada jauktais koris “Tērvete”

1.kategorija

Tērvetes
4.
novada folkloras kopa “Ceļteka”

1.kategorija

Tērvetes
5.
novada amatierteātris “Trīne”

1.kategorija

Bukaišu
6.
pagasta senioru deju kolektīvs “Vārpa”

1.kategorija

Augstkalnes
7.
pagasta amatierteātris

2.kategorija

Tērvetes pagasta floristikas pulciņš

2.kategorija

Bukaišu pagasta aušanas pulciņš

2. kategorija

Bukaišu pagasta vides pulciņš

2.kategorija

8.
9.
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Pielikums nr.2
“Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

Radošā kolektīva darbības plāns
20_____. gadam.
Kolektīva pilns nosaukums:
Kolektīva vadītājs :
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Datums/mēnesis

Vieta

Pasākums/aktivitāte

Radošā kolektīva vadītājs: ______________________ ______________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds
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Pielikums nr.3
“Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”
Radošā kolektīva budžeta līdzekļu pieprasījums
20___. gadam
Kolektīva pilns nosaukums:
Kolektīva vadītājs :
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
e-pasts

Nosaukums

Summa (EUR)

Pamatojums

Radošā kolektīva vadītājs: ______________________ ______________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
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Pielikums nr.4
“Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

Atskaite par radošā kolektīva darbību
20_____.gadā

1. Kolektīva sasniegumi
Novada / reģiona / valsts / starptautiska mēroga skates, konkursi, festivāli u.c.,
iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga
Nr.
Norises nosaukums
Norises vieta
Norises laiks
Vērtējums
p.k.
(valsts, pilsēta) (gads, datums)

2. Kolektīva sagatavotais repertuārs
Pastāvīgs kolektīva koncerts, izrāde vai uzvedums, izstāde, atsevišķi koncertnumuri u.c.
Nr. Nosaukums, programma
Apjoms
Piezīmes
p.k.

3. Kolektīva koncertdarbība
Kolektīva dalība vietējos, Tērvetes novada mēroga pasākumos
Nr. Norises vieta
Norises laiks
Piezīmes
p.k.
(gads, datums)

Kolektīva dalība citu novadu/pilsētu pasākumos
Nr. Norises vieta
p.k.

Kolektīva dalība reģiona, valsts mēroga pasākumos
Nr. Pilsēta, novads
Projekts, festivāls, konkurss
p.k.
vai
cita aktivitāte, kurā
piedalās kolektīvs vai
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Norises laiks
Piezīmes
(gads, datums)

Norises laiks
(gads, datums)

Piezīmes

kolektīva pārstāvji

Kolektīva aktivitātes starptautiskos (ārpus valsts) pasākumos
Nr. Pilsēta, novads
Projekts, festivāls, konkurss
Norises laiks
p.k.
vai
(gads, datums)
cita aktivitāte, kurā
piedalās kolektīvs vai
kolektīva pārstāvji

Piezīmes

4. Kolektīva vadītāja (-u) profesionālās zināšanas un prasmes
Kolektīva vadītāja (-u) atskaites periodā iegūtās profesionālās kvalifikācijas – izglītības
līmeņa, profesionālās pieredzes, zināšanu un prasmju attīstība, kvalifikācijas paaugstināšana
Programmas nosaukums Apmācību
Norises laiks
Iegūtais dokuments
veids/apjoms

Papildinformācija:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Radošā kolektīva vadītājs: _________________
_______________
vārds, uzvārds
paraksts

Datums

9

