
Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 (2021. gada 9. oktobrī) 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

 

Uz amatiermākslas kolektīvu darbību attiecas sekojoši punkti: 

5.26. amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi klātienē tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē, ja:   

5.26.1. grupā ir ne vairāk kā 20 personas; (neskaitot kolektīva vadītāju, repetitoru, utt.) 

5.26.2. vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu 

mēģinājumam paredzētās telpas platības; (cilvēku skaitu telpās skat. zemāk.) 

5.26.3. izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nepārsniedz 25 %;  

5.26.4. amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām;  

5.26.5. mēģinājuma laikā tiek nodrošināta divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā;  

 

5.35. Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz 

citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa 

vai kolektīva; 

 

*Mēģinājumu laikā jālieto sejas maskas, izņemot uz to brīdi, kad notiek aktīvā darbība (dzied, dejo). 

*Mēģinājumi drīkst notikt tikai līdz plkst. 21:00.  

*Epidemioloģiski nedrošā vidē drīkst notikt individuālas nodarbības (vadītājs – dalībnieks, var būt arī 

personas no vienas mājsaimniecības) pie nosacījuma, ka vadītājs ir ar vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, bet dalībnieks bez sadarbspējīga sertifikāta. Jāievēro 2 m distance. 

*Koplietošanas telpās visi lieto sejas maskas un ievēro 2 m distanci. 

*Amatiermākslas kolektīvi drīkst koncertēt ar savu soloprogrammu savas pašvaldības ietvaros. 

Nedrīkst braukt koncertēt uz citām pašvaldībām. Koncertos nav iespējams pieaicināt vieskolektīvus vai 

citus viesmāksliniekus. 

*Amatierteātris sniedzot izrādi nepieciešamības gadījumā drīkst neievērot distanci. 

*Kolektīva vadītājam dalībnieku sertifikāti jāpārbauda pirms katra mēģinājuma. Iespējams lejupielādēt 

aplikāciju “Covid 19 verify” ar kuru var pārbaudīt sertifikātu derīgumu. Tāpat mēģinājuma dalībnieki 

jāfiksē veidlapā. (Skat. pielikumu). 

 

Bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvi drīkst organizēt mēģinājumus un tajos piedalīties 

dalībnieki, kas var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (nav vecuma 

ierobežojuma, attiecas arī uz pirmsskolas vecumu).  

Vēršam jūsu uzmanību, ka uz bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvu darbību nav attiecināmi 

interešu izglītības kolektīvu darbības noteikumi! 

 

!!! Epidemioloģiski droša vide ir tad, ja VISI mēģinājuma / nodarbības dalībnieki (gan kolektīva 

vadītājs un citi speciālisti, kas strādā ar kolektīvu, gan kolektīva dalībnieki) ir ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

 

 

 



 

PAŠLAIK NAV PAREDZĒTI CITI IZŅĒMUMI ĀRPUS ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI CITA 

TO INTERPRETĀCIJA! Neievērošanas gadījumā kolektīva vadītājs uzņemas atbildību par to 

neievērošanu. 

 

 

Iespējamais cilvēku skaits telpās (rēķinot 15 m2 uz 1 cilv.): 

Kultūras namā 

Deju zāle – 22 cilv. 

Mazā zāle – 20 cilv. 

Konferenču zāle – 10 cilv. 

Baletzāle –6 cilv. 

Kora telpa –7 cilv. 

Kamīnzāle –5 cilv. 

Zīmēšanas studija – 4 cilv. 

Gleznošanas studija – 2 cilv. 

Dardedzes telpa – 2 cilv. 

Alunāna teātra Kamerzāle – 5 cilv. 

Alunāna teātra telpa – 3 cilv. 

 

Kultūras namā “Rota” 

Lielā zāle – 8 cilv. 

Baletzāle – 5 cilv. 

Teātra telpa – 1 cilv. 

 

Deju nams 

Lielā zāle – 22 cilv. 

Baletzāle – 8 cilv. 

Akrobātikas zāle – 10 cilv. 

TRX zāle – 4 cilv. 

 

 

 


