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Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija mākslinieciskajiem 

kolektīviem Aknīstes novadā 

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās  

daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.punktu, 17.11.2015. ministru kabineta noteikumiem  

Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala  

valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu 

 vadītāju darba samaksai un valsts sociālās  

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

 

1. Aknīstes novada pašvaldības “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija 

mākslinieciskajiem kolektīviem Aknīstes novadā” nosaka kārtību, kādā pašvaldība 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, kā arī mērķdotācijas sadalīšanas kritērijus. 

2. Mērķdotāciju izlieto māksliniecisko kolektīvu  vadītāju darba samaksai un valsts 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

3. Mērķdotāciju izlieto tiem vadītājiem, kuru kolektīvi atbilst Ministru kabineta 

2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 659 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 

4. Pašvaldība mērķdotāciju piešķir par kolektīviem, kuri noteikti 2005.gada 1.jūlija 

Dziesmu un deju svētku likumā un atbilst šādiem kritērijiem: 

4.1. darbojas vismaz divus gadus; 

4.2. apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto 

repertuāru (koprepertuāru); 

4.3. vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs, 

konkursos vai izstādēs; 

4.4. vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk 

– centrs) rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos. 

5. Nolikums ir piemērojams valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma 

ietvaros. 

6. Mērķdotācija tiek sadalīta kolektīvu vadītājiem ar pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumu. 

7. Pašvaldība nekavējoties rakstiski informē Latvijas Nacionālo kultūras centru par 

izmaiņām, kas saistītas ar kolektīva darbības izbeigšanu, kolektīva vadītāja darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldību, kā arī par kolektīva neatbilstību šīs 

kārtības 4.punktā minētajiem kritērijiem. 
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