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Nr.5             
          (protokols Nr.1,  5.punkts) 

         

Par  2021. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas 

mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības 

apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas 

nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju 

svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo 

Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba 

un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2021. gadā katrai pašvaldībai ir 

iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 10. pielikumā. Valsts mērķdotācija tiek 

aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem 

Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, 

Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  

nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt šādu valsts 2021. gada pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam)  

piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 

sadales kārtību: 

1.1. valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz 

valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas 

digitālā kultūras karte" un kuri: 

1.1.1. gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru 

(koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada 

un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1; 

1.1.2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem 

(folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju 

ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 

2017. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā 

notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2. 

 

1.2. Pašvaldība veic 2021. gada pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam) valsts 

piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā: 



1.2.1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules novada pašvaldībai 2021.gada 

pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam)   – 1003 eiro; 

1.2.2. G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi; 

1.2.3. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2. 

1.3. Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 

2. veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sekojoši: 

 

 

3. Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirtās mērķdotācijas (darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem: 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja         V.Jablonska 

 

 

 
 

 

Kolektīvs Kolektīvu 

skaits 

Pašvaldībā 

Valsts piešķirtā 

mērķdotācija 

(M) 

kolektīviem 

Bāzes 

finansējuma (B) 

1 kolektīvam 

aprēķins  

Bāzes 

finansējums 1 

kolektīvam 

noteiktajā 

periodā 

Mērķdotācija 

1 

kolektīvam 

mēnesī 

G1  2  € 802.40 B=M/ ΣG1 € 401.20 € 66.86 

G2 1   € 200.60 B=M/ ΣG2 € 200.60 € 33.44 

Kolektīva nosaukums Mērķdotācijas saņēmējs 

(amats) 

Mērķdotācija mēnesī  

(darba alga un VSAOI) 

G1 Priekules k/n 

SIEVIEŠU koris  

diriģente € 66.86 

G1Priekules k/n vidējās 

paaudzes deju kolektīvs 

„DUVZARE”  

vadītāja 

 
€ 66.86 

G2 Krotes folkloras kopa 

„TRAISTĒNI” 

vadītāja 

 
€ 33.44 


