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NOLIKUMS
PAR VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KĀRTĪBU
DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU
DARBA SAMAKSAI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀM
IEMAKSĀM
1.

Nolikums nosaka kārtību, kā tiek sadalīta Dobeles novada pašvaldībai piešķirtā valsts
budžeta mērķdotācija Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk Mērķdotācija).

2.

Mērķdotācija tiek ieskaitīta Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes kontā.

3.

Pretendenti uz Mērķdotāciju ir Dobeles novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu
(turpmāk – kolektīvi) vadītāji, kuru kolektīvi:
3.1. gatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru) kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu
un deju svētkiem (kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi) un svētku starplaikā ir
piedalījušies Nacionālā kultūras centra un pašvaldības organizētajās skatēs un
pasākumos, turpmāk – G1 grupa;
3.2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem
(folkloras kopas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri, vokālie ansambļi), ir
piedalījušies Nacionālā kultūras centra un pašvaldības organizētajās skatēs un
pasākumos, turpmāk – G2 grupa.

4.

5.

Par iepriekšējā kalendārajā gadā Nacionālā Kultūras centra un Dobeles novada pašvaldības
iestāžu organizētajās skatēs iegūto pakāpi vai vietu kolektīviem tiek piešķirti punkti
sekojoši:
4.1.

par I pakāpi vai vietu - 2 punkti;

4.2.

par II pakāpi vai vietu – 1,5 punkti;

4.3.

par III pakāpi vai vietu - 0,5 punkti;

Katra kolektīva vadītājam piešķirto mērķdotācijas lielumu aprēķina pēc šādas formulas:

F = (B : S) x P, kur
„F” – vienam kolektīvam piešķirtais mērķdotācijas lielums;
„B” - kolektīvu grupai noteiktais bāzes finansējums, kura apmēru aprēķina kopīgo
Mērķdotācijas summu dalot ar kopīgo kolektīvu skaitu (G1+G2) un reizinot ar
katras grupas kolektīvu kopskaitu. G1 grupas summai piemēro koeficientu 1,2;
„S” – piešķirto punktu kopsumma kolektīvu grupai;
„P ” – katram kolektīvam piešķirto punktu skaits;
6. Aprēķinātā Mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiek izmaksāta četros maksājumos (vienu
reizi ceturksnī) kā piemaksa pie kolektīvu vadītāju darba algas.
7. Mērķdotācijas izmaksu saskaņā ar šo Nolikumu nodrošina Dobeles novada Kultūras un
sporta pārvalde.
8. Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
organizē un ir atbildīga par pārskatu iesniegšanu par Mērķdotācijas izlietojumu.
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