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Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju apbalvošanu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas nemateriālā kultūras mantojuma, dziesmu
un deju svētku tradīciju un ar to saistītās tautas mākslas jomu Valkas novada amatiermākslas
kolektīviem, to mākslinieciskajiem vadītājiem, režisoriem, koncertmeistariem, kormeistariem (turpmāk
tekstā – apbalvojuma pretendenti).
2. Apbalvojuma mērķis ir veicināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju kvalitatīvu
izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt to sasniegumus.
3. Balvai var pretendēt par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga skatēs, konkursos,
festivālos, ja iegūtas godalgotas vietas.
4. Par valsts mēroga pasākuma sasniegumu tiek uzskatīta iegūtā godalgotā vieta (pakāpe) valsts
noteiktajās skatēs:
1.1. amatierteātris - “Gada izrāde” skate;
1.2. deja - Tautas deju kolektīvu skate;
1.3. folklora - Latvijas etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu skate;
1.4. koklētāju ansambļi – skate;
1.5. kori - koru skates;
1.6. lietišķā māksla – skate;
1.7. tautas mūzika - Tautas mūzikas kapelu skate;
1.8. vokālie ansambļi - vokālo ansambļu konkurss un konkursa Fināls.
2. Par starptautiska līmeņa konkursa vai festivāla sasniegumu tiek uzskatīta iegūtā godalgotā vieta
(pakāpe), ja tajā piedalās vismaz piecu valstu kolektīvi, un ir notikusi konkursa veida pirmsatlase.
II. Apbalvojuma piešķiršanas kārtība
3. Apbalvošanai pretendentu izvirza novada kultūras iestāžu administrācija vai Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta jaunatnes nodaļa (turpmāk tekstā IKSJ) saskaņā ar amatiermākslas kolektīva
darbības sezonas apkopotajiem sasniegumiem. Pieteikumus iesniedz IKSJ nodaļā līdz 30.septembrim
par laika posmu no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
4. Pretendentu pieteikuma informāciju apliecina, pievienojot oficiālo dokumentu kopijas vai norādes uz
informācijas avotu tīmeklī.
5. Piešķirto naudas summu amatiermākslas kolektīvs var izlietot savas materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai vai preču iegādei, kas nepieciešamas kolektīva darbībai.
6. Ja amatiermākslas kolektīvam ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt
piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir par vienu augstāko kolektīva sasniegumu.
7. Mākslinieciskajam vadītājam, režisoram, kuri sagatavojuši amatiermākslas kolektīvu, piešķir naudas
balvu 100% apmērā no šajos noteikumos noteiktā kolektīva naudas summas apmēra.
8. Koncertmeistaram, kormeistaram, kas sagatavojuši amatiermākslas kolektīvu, piešķir naudas balvu
50% apmērā no šajos noteikumos noteiktā kolektīva naudas summas apmēra.
9. Ja mākslinieciskais vadītājs, režisors, koncertmeistars, kormeistars, ir sagatavojis vairākus kolektīvus,
kuri ir ieguvuši godalgotas vietas, mākslinieciskajam vadītājam, režisoram, koncertmeistaram,

kormeistaram, piešķir naudas balvu par katra kolektīva augstāko
noteiktā apmērā.
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10. Ja kolektīvu gatavojuši vairāki mākslinieciskie vadītāji, režisori, koncertmeistari, kormeistari, naudas
balva sadalāma līdzīgās daļās.
11. Rezultātus apkopo vienreiz gadā IKSJ nodaļa.
12. Naudas balvas amatierkolektīvu vadītājiem, režisoriem un pašiem kolektīviem piešķir ar domes
izpilddirektora rīkojumu no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
III. Naudas balvas apmērs
13. Apbalvojuma pretendentiem piešķir naudas summas šādā apmērā (kolektīvu vadītājiem pirms nodokļu
nomaksas):
Iegūtā godalgotā vieta

Valsts līmenī (euro)

Augstākā (pakāpe valsts līmenī 45-50
punkti) jeb Grand Prix
1.vieta (pakāpe valsts līmenī 40 – 44 punkti)

150

Starptautiskais līmenis
(euro)
130

130

110
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(personiskais paraksts)
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