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NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 28.decembrī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada
28.decembra sēdes Nr.22 lēmumu Nr.7

PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU REĢISTRĀCIJU
UN DARBĪBAS IZBEIGŠANU
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.Lielvārdes novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izdotie noteikumi „Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un
darbības izbeigšanu”, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu un ceturto daļu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un 76.pantu, nosaka
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu (turpmāk tekstā – Iestāde) amatiermākslas
kolektīvu (turpmāk tekstā – Kolektīvs) reģistrācijas un darbības izbeigšanas
kārtību.
2. Kolektīvu reģistrācijas kārtība:
2.1. Kolektīva vadītājs aizpilda Iestāžu Kolektīvu reģistrācijas anketu (pielikums)
un iesniedz to Iestādes vadītājam.
2.2. Iestādes vadītājs saņemto anketu ar iesniegumu par Kolektīva reģistrāciju, kā
Lielvārdes novada pašvaldības iestādes amatiermākslas kolektīvu, iesniedz Domē.
Iestādes vadītājam iesniegumā jānorāda:
-kolektīva darbības mērķis, virziens un devums Lielvārdes novada attīstībai;
-finansējuma apmērs un avoti;
-kolektīva darbībai nepieciešamais nodrošinājums – telpa, mūzikas instrumenti,
tehniskie līdzekļi, tērpi u.tml.
2.3. Dome izskata saņemto iesniegumu un pieņem lēmumu reģistrēt Kolektīvu vai
atteikt Kolektīva reģistrāciju.
2.4. Lēmums par Kolektīva reģistrāciju stājas spēkā pēc tā parakstīšanas, ja likumā
nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

3. Kārtība, kādā Kolektīvs tiek izslēgts no reģistra:
3.1. Iestādes vadītājs iesniedz Domē iesniegumu par Kolektīva darbības izbeigšanu.
3.2. Dome pieņem lēmumu par Kolektīva izslēgšanu no amatiermākslas kolektīvu
reģistra.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

pielikums
noteikumiem „Par Lielvārdes novada pašvaldības
iestāžu amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un
darbības izbeigšanu”

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVU
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Kolektīvs
...........................................................................................................................
kolektīva nosaukums

Iestāde
...........................................................................................................................
iestādes nosaukums

Darbības nozare
...........................................................................................................................
vokālais, instrumentālais, tautas deju, folkloras, teātra mākslas, tautas lietišķās mākslas, cits kolektīvs

Kolektīva dibināšanas gads .................................
Dalībnieku skaits .......................
Kolektīva
vadītājs.............................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods
............................................................................................................................................................................
profesionālā kvalifikācija

Diriģents...........................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr.
................................................................................................................................................. ...........................
profesionālā kvalifikācija

Speciālists
...........................................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr.
............................................................................................................................................................................
profesionālā kvalifikācija

Koncertmeistars
...........................................................................................................................
vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr.
................................................................................................................................................... .........................
profesionālā kvalifikācija

Nodarbību laiki (no cikiem plkst. līdz cikiem plkst.)
Pirmdiena
Piektdiena
Otrdiena

Sestdiena

Trešdiena

Svētdiena

Ceturtdiena
Par izmaiņām Kolektīva dalībnieku sastāvā un nodarbību laiku nekavējoties
ziņot iestādes vadītājam.
Kolektīva vadītājs:
tālruņa Nr............................................
e-pasts..................................................
paraksts................................................
datums.................................................

SASKAŅOTS:
-------------------------------------------------------------------------------------------Datums

Kultūras iestādes vadītājs (vārds, uzvārds)

Domes priekšsēdētājs

Paraksts

A.Troska

