
 

 
PROJEKTS 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

23.02.2023.                            Nr.__ 
 
 

Par grozījumiem Cēsu novada 29.12.2022. lēmumā Nr. 726 “Par Cēsu novada  
pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikuma apstiprināšanu” 

 
 Ņemot vērā normatīvo aktu regulējumu, nepieciešams veikt grozījumus Cēsu novada domes 
2022. gada 29. decembra lēmumā Nr. 726 “Par Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu 
darbības un finansēšanas nolikuma apstiprināšanu.” 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, 10. panta pirmās daļas 
21. punktu, 2021. gada 1. jūlija Cēsu novada pašvaldības nolikuma 14.punktu noteikto, ievērojot Cēsu 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2023.atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 16.02.2023. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 2022.gada 29. decembra nolikumā Nr.94 “Cēsu 
novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” saskaņā ar 
pielikumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” 
vadītājai. 

 
 

Sagatavoja: L. Dambrova, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes 

23.02.2023.lēmumam Nr.__ 
 

Apstiprināts 
Ar Cēsu novada domes 

23.02.2023.lēmumu Nr.__ 
NOLIKUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 

2023.gada ___.___________         Nr.____ 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 29. decembra nolikumā Nr.94 
 “Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” 

 
Izdoti saskaņā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72. panta pirmās daļas 2. punktu 
 

 
  

1. Veikt grozījumus Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas 
nolikumā:  
1.1. Izteikt 1.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: “1.2.9. darba samaksa – ir mēnešalga šī Nolikuma 1.2.3., 

1.2.4. un 1.2.5. apakšpunktā minētajiem darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, 
kas noteikta valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā, atbilstoši attiecīgajai mēnešalgas 
grupai, noteiktajai  slodzei par kontakta un bezkontakta darba stundām un individuālo ieguldījumu 
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem (izņemot jaundibināto amatiermākslas 
kolektīvu vadītājiem)." 

1.2. Izteikt 1.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā: “1.2.13. darba līgums - dokuments, uz kura pamata 
darbinieks par noteiktu darba samaksu, atbilstoši amata aprakstam un darba devēja rīkojumiem 
veic noteiktu darbu.” 

1.3. 5.2. apakšpunktā aizstāt ciparus un vārdus “8. vai 9. pielikums” ar cipariem un vārdiem “7. vai 8. 
pielikums”. 

1.4. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“ 6.1.Darba samaksa tiek aprēķināta par darba slodzi, ko veido kontakta un bezkontakta darba 

stundu kopsumma, atbilstoši amatiermākslas kolektīva kategorijai saskaņā ar Nolikuma 
2.pielikumu un individuālais ieguldījums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu. Ja kolektīvu veido 
vairākas grupas, tad samaksa par katras grupas darba vadīšanu tiek noteikta atsevišķi. 

6.1.1.Samaksu par darba slodzi, ko veido kontakta un bezkontakta darba stundu kopsumma, 
ievērojot kolektīvu iedalījumu kategorijās (tostarp dalījumu grupās) (2.pielikumu), 
aprēķina pēc formulas: 

Samaksa par darba slodzi (A) = E x F x 4, kur 
E – bāzes stundas likme; 
F – noteikto apmaksāto kontaktstundu un bezkontaktstundu kopsumma nedēļā; 
4 – vidējais nedēļu skaits mēnesī. 

 
6.1.2.Samaksu par individuālo ieguldījumu3 (3.pielikums), ievērojot kolektīvu iedalījumu 

kategorijās (tostarp dalījumu grupās) (2.pielikums), aprēķina pēc formulas: 
 

Samaksa par individuālo ieguldījumu = (B+C+D) x E x 4, kur 
B –  koeficients par augstāko izglītību un profesionālo pilnveidi – maksimālais koeficienta 
apmērs 4; 
C  –   koeficients par aktīvu koncertdzīvi un kolektīva sezonas darbību – maksimālais 
koeficienta apmērs 2,2; 



D  –  koeficients par akurātu un laicīgu dokumentu sagatavošanu– maksimālais 
koeficienta apmērs 0,6 (piemēro tikai amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, ievērojot 
kolektīvu iedalījumu kategorijās (2.pielikums))4;  
E  –  bāzes stundas likme; 
4 – vidējais nedēļu skaits mēnesī.” 

_____________________________ 
3  Samaksu par individuālo ieguldījumu aprēķina I, II, III, IV, V kategorijas amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un 

I, II, III,    IV, V kategorijas amatiermākslas kolektīvu speciālistiem; 
4 Kolektīvam, kas iedalās grupās, koeficients D tiek piemērots vienu reizi tās grupas vadītājam, kurš iesniedz 

dokumentus, saskaņā ar Nolikuma 7.1. apakšpunktu. 
 

1.5. Visā nolikumā vārdu “Noteikumi” aizstāt ar vārdu “Nolikums” attiecīgajā locījumā. 
1.6. Izteikt 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.5. Darbiniekiem, kuriem piešķirta valsts budžeta 

mērķdotācija, tā tiek izmaksāta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā, par Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa nepārtrauktības nodrošināšanu 
kolektīva darbībā. Maksājums tiek veikts pēc mērķdotācijas daļu ieskaitīšanas Pašvaldības 
budžetā, saskaņā ar Pārvaldes vadītāja rīkojumu.” 

1.7. Izteikt 6.6. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.6. Darbinieks var saņemt samaksu par darbu 
vairākos kolektīvos, bet ne vairāk kā par viena speciālista darba vienlaicīgu veikšanu vienā 
kolektīvā vai grupā. Darbinieks viena kolektīva ietvaros var veikt koncertmeistara un 
kormeistara amatu pienākumus. Kopējais darba stundu skaits nevar pārsniegt attiecīgā 
kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.” 

1.8. Izteikt 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.7. Pēc struktūrvienības vadītāja ieteikuma 
Pārvaldes vadītājs var lemt par naudas balvas vai piemaksas piešķiršanu par īpašiem un/vai 
izciliem sasniegumiem vai papildus darba veikšanu.” 

1.9. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “7.2. Iepriekš minētie dokumenti jāiesniedz līdz katra 
gada 20. oktobrim Pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītājam. Par amatiermākslas 
kolektīvu, ko veido vairākas grupas, minētajos dokumentos jāiekļauj visas attiecīgā kolektīva 
grupas.” 

1.10. Izteikt Nolikuma 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo grozījumu pielikumu. 
1.11. Grozījumi stājas spēkā no pieņemšanas brīža.  

 



Pielikums  
2023. gada 23.februāra grozījumiem 

Cēsu novada domes 2022. gada 29. decembra nolikumā Nr.94 
 “Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”  

 
Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategoriju atbilstība darba samaksai 

 

Kolektīva 
speciālists 

Kolektīva kategorija un 
skatē iegūtā pakāpe 

Amatiermākslas 
kolektīvu nozares 

Maksimālā 
apmaksātā 

kontaktstundu un 
bezkontaktstundu 
kopsumma nedēļā 

(mēnesī) 

Maksimālā 
apmaksātā 
individuālā 
ieguldījuma 

koeficientu (K) 
kopsumma 

(K=h) 
nedēļā 

(mēnesī) 

Maksimālās 
apmaksātā 

kopējā darba 
slodze (h) 

nedēļā (mēnesī) 

Maksimālā 
samaksa par 
darba slodzi 

mēnesī (EUR) 

Maksimālā 
samaksa 

par 
individuālo 
ieguldījumu 

mēnesī 
(EUR) 

Maksimālā 
darba 

samaksa 
mēnesī 
(EUR) 

Bāzes 
stundas 

likme 
(EUR) 

Amata 
vietu 
skaits 

Vadītājs 

I (Augstākā pakāpe vai 
Augstākās kvalitātes 
grupas kolektīvs – A 

grupa un D grupa 
(latviešu skatuviskās 
dejas kolektīviem) 

Kori, latviešu 
skatuviskās dejas 
kolektīvi, pūtēju 

orķestri 
 

14 (56) 6,8 (27,2) 20,8 (83,2) 420,00 204,00 624,00 7,5 1-2 

II (I pakāpe) Kori, latviešu 
skatuviskās dejas 
kolektīvi, pūtēju 
orķestri, vokālie 

ansambļi, 
amatierteātri, folkloras 

kopas un ansambļi, 
lietišķās mākslas 
studijas un kopas 

14 (56) 6,8 (27,2) 20,8 (83,2) 392,00 190,40 582,40 7 1-2 

III (II un III pakāpe u.c. 
G1, G2 kol.) 

12 (48) 6,8 (27,2) 18,8 (75,2) 312,00 176,80 488,80 6,5 1-2 

IV (Augstākā pakāpe 
vai Augstākās kvalitātes 

grupas kolektīvs – A 
grupa) 

A,B,C (Valsts noteiktās 
kvalitātes grupas) 

skolēnu deju kolektīvi  
8 (32) 6,8 (27,2) 14,8 (59,2) 240,00 204,00 444,00 7,5 1 

IV  (I pakāpe) 6 (24) 6,8 (27,2) 12,8 (51,2) 168,00 190,40 358,40 7 1 



IV (II, III pakāpe) B, C (Valsts noteiktās 
kvalitātes grupas) 

skolēnu deju kolektīvi 
6 (24) 6,8 (27,2) 12,8 (51,2) 156,00 

 
176,80 332,80 6,5 1 

V  Pirmsskolas deju 
kolektīvi 

 
6 (24) 6,8 (27,2) 12,8 (51,2) 156,00 

 
176,80 332,80 6,5 1 

VI (Citi kolektīvi, 
interešu pulciņi) 

Pārējie kolektīvi, kas 
neiekļaujas nevienā no 

iepriekšējām 
kategorijām 

6 (24) 0 6 (24) 150,72 0,00 150,72 6,28 1 

Jaundibināts kolektīvs   6 (24) 0 6 (24) 150,72 0,00 150,72 6,28 1 

Speciālists  

I, II - repetitors 
- režisora asistents 

- kormeistars 

8 (32) 5,8 (23,2) 13,8 (55,2) 200,96 145,69 346,65 6,28 1 

III 7 (28) 5,8 (23,2) 12,8 (51,2) 175,84 145,69 321,53 6,28 1 

IV, V - repetitors 6 (24) 5,8 (23,2) 11,8 (47,2) 150,72 145,69 296,41 6,28 1 

Koncertmeistars 
I, II, III  6 (24) 0 6 (24) 150,72 0,00 150,72 6,28 1 

IV  4 (16) 0 4 (16) 100,48 0,00 100,48 6,28 1 
V  4 (16) 0 4 (16) 100,48 0,00 100,48 6,28 1 

 


