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sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 11. §) 

 

 

NOLIKUMS 

Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kā tiek sadalīta Tērvetes novada pašvaldībai piešķirtā valsts 

budžeta mērķdotācija  Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk tekstā- Mērķdotācija). 

2. Mērķdotācija tiek ieskaitīta Tērvetes novada pašvaldības kontā. 

3. Pretendenti uz Mērķdotāciju ir Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

(turpmāk tekstā- kolektīvu) vadītāji, kuru kolektīvi: 

3.1.  darbojas vismaz divus gadus;  

3.2.  gatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru) kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un 

Deju svētkiem (kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi), ir piedalījušies reģionālajās repertuāra 

(koprepertuāra) pārbaudes skatēs un vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras 

centra (LNKC)  rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos, turpmāk – G1 grupa; 

3.3.  saskaņā ar Dziesmu un Deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem       

(folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, 

amatierteātri un vokālie ansambļi), ir piedalījušies reģionālajās repertuāra pārbaudes skatēs un 

vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos Dziesmu un deju 

svētku starplaika pasākumos, turpmāk – G2 grupa. 

4. Pašvaldība veic Mērķdotāciju sadali, ņemot vērā : 

4.1..valsts piešķirtās Mērķdotācijas apmēru pašvaldībai: 

4.2. G1 un  G2 kolektīvu skaitu pašvaldībā; 

4.3. G1 grupas kolektīviem piemēro līdzdalības intensitātes koeficientu (K) 2. 

5. Mērķdotācijas lielumu kolektīvam aprēķina pēc formulas: 
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G2 kolektīvam : M = ( L/(ΣG2 xK + ΣG2 ) xK 

G1 kolektīvam : M= L/(ΣG2 xK + ΣG) 

M – aprēķinātā mērķdotācija 

L – valsts piešķirtā Mērķdotācija pašvaldībai 

K – līdzdalības intensitātes koeficients 

6. Aprēķinātā Mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiek izmaksāta divos  maksājumos vienu 

reizi pusgadā kā piemaksa pie kolektīva vadītāja darba algas. 

7. Mērķdotācijas aprēķinu atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem veic pašvaldības 

ekonomists. 

8. Mērķdotāciju izmaksu saskaņā ar šo kārtību nodrošina Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

9. Tērvetes novada grāmatvedības nodaļa ir atbildīga par mērķdotācijas izlietojuma 

pārskata iesniegšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

 

 

 

 


