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2021.gada 16.septembrī Nr.336
(protokols Nr.11, 52.§)

Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada
pašvaldības  māksliniecisko  kolektīvu
vadītāju darba  samaksai  sadales  kārtības
apstiprināšanu 2021.gadam

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un
10.pielikumu,  Ministru  kabineta  17.11.2015.  noteikumiem  Nr.649  “Kārtība,  kādā  pašvaldībām
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligātajām iemaksām”  (turpmāk –  Noteikumi),  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,  Valmieras  novada  pašvaldības  (turpmāk  –  Pašvaldība)  iestādes  “Strenču
kultūras centrs”  03.09.2021.  iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts 03.09.2021.  ar Nr.5.1.2/21/775),
Pašvaldības domes patstāvīgo komiteju kopīgās sēdes 09.09.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners,
J.Dainis,  A.Klepers,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,  J.Jakovins,  V.Ecmanis,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt valsts mērķdotācijas Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
sadales kārtību:
1.1. valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības kolektīviem, kuri ir noteikti Dziesmu un

deju svētku likumā un atbilst Noteikumu 2.punktā noteiktajiem kritērijiem.
1.2. Pašvaldība  veic  valsts  piešķirtās  mērķdotācijas  2021.gadam  sadali  Noteikumos

noteiktā kārtībā, ņemot vērā:
1.2.1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Pašvaldībai  no 2021.gada 1.jūlija līdz

2021.gada 31.decembrim;
1.2.2. G1 –  kolektīvu  (kori,  tautas  deju  kolektīvi,  pūtēju  orķestri  un  kokļu  mūzikas

ansambļi) skaitu Pašvaldībā;
1.2.3. G2  – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas,

tautas  lietišķās  mākslas  studijas,  amatierteātri  un  vokālie  ansambļi)  skaitu
Pašvaldībā; 

1.2.4. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2;
1.3. piešķirtā  valsts  mērķdotācija  tiek  izlietota  Pašvaldības māksliniecisko  kolektīvu,  kuri

atbilst šo noteikumu 1.punktā minētajiem kritērijiem, vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2. veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs Kolektīvu Valsts piešķirtā Bāzes finansējuma (B) 1 Bāzes finansējums 1



skaits
Pašvaldībā

mērķdotācija
(L)

kolektīvam aprēķins kolektīvam noteiktajā periodā

G1 44
EUR 21 244 B=L/(ΣG1x2 + ΣG2)

EUR 401
G2 18 EUR 201

3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 16.septembrī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos (personīgais paraksts) Guntis Gladkins
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