
PROJEKTS 
 

L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 30.martā Nr.__ 
 (protokols Nr.__, __.§) 
 
Par valsts mērķdotācijas Valmieras 
novada pašvaldības māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai 
sadales kārtības apstiprināšanu 
2023.gadam 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 
2025.gadam” 30.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), Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un 
iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma 
saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) domes Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 16.03.2023. atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, 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 2023.gadam sadali Noteikumos noteiktā 

kārtībā, ņemot vērā: 
1.2.1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Pašvaldībai no 2023.gada 1.janvāra līdz 

2023.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 2023.gadam šādi: 

 
3. apstiprināt valsts mērķdotācijas apjomu Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu; 
4. lēmums stājas spēkā 2023.gada 30.martā. 
 
Pielikumā: Valsts mērķdotācijas sadalījums Pašvaldības iestādēm uz 1 lappuses. 

Kolektīvs 
Kolektīvu 

skaits 
Pašvaldībā 

Valsts 
piešķirtā 

mērķdotācija 
(L) 

Bāzes finansējuma (B) 
1 kolektīvam aprēķins 

Bāzes finansējums 1 
kolektīvam noteiktajā 

periodā 

G1  38 
EUR 36 810 B=L/(ΣG1x2 + ΣG2) 

EUR 818 

G2 14 EUR 409 



 

 
 


