
Valsts mērķdotācijas sadale amatiermākslā administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā 

Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas ikgadējās sarunas 

2020. gada 14. oktobris



Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms  %  -
pašvaldības kolektīvi un citu dibinātāju kolektīvi 

2021. gadā

975 633 
EUR

89.5%

114 570 
EUR 

10.5%

Pašvaldības Citi dibinātāji



Plānotais mērķdotācijas apjoms  (EUR) un 
tās pretendenti (kolektīvu skaits) periodā 
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Bāzes finansējums vienam kolektīvam  (EUR)
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Bāzes summas tiek aprēķinātas  pamatojoties uz 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.440 "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav 
pašvaldības” un 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 649 „Kārtība, kādā tiek 
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”



Valsts budžeta mērķdotācija  (EUR) 2017. - 2020. gadā 
pašvaldību dibinātajiem kolektīviem.

Plāns un izpilde
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*2020. gada MD izpilde zināma 2021. janvārī



Administratīvi teritoriālās reformas konteksts

❑ LNKC sadarbībā ar kultūras jomas koordinatoriem pašvaldībās (novados)
aktualizē jautājumu par tautas mākslas kolektīvu darbību laikā pēc
Administratīvi teritoriālās reformas (ATR), t.sk. lai nodrošinātu valsts
mērķdotācijas izmaksas procesu 2021.gada 2. pusgadā

❑ Aktualizēta informācija par administratīvajām teritorijām, t.sk. kas ATR
rezultātā tiek sadalītas vai apvienotas:

– Aglonas novada Aglonas pagastu paredzēts pievienot Preiļu
novadam, bet Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas
pagastus - Krāslavas novadam

– Inčukalna novada Inčukalna pilsētu paredzēts pievienot Siguldas
novadam, bet Inčukalna novada Inčukalna pagastu - Siguldas
novadam

– Limbažu novada Skultes pagastu paredzēts pievienot Saulkrastu
novadam
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Kontaktpersona: 

Inga Ziediņa – Lagzdona
Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas referente
(+371) 28611731; (+371) 67228985

e-pasts: merkdotacija@lnkc.gov.lv

mailto:merkdotacija@lnkc.gov.lv


2. Valsts mērķdotācijas sadale kultūrizglītībā administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā un 

KM izveidotās profesionālās ievirzes darba grupas galvenie secinājumi



Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes mākslas, 
mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai 

Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības
domes pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums,

Pārejas noteikumu 6. punkts
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Kultūras ministrijas darba grupa profesionālās ievirzes 
kultūrizglītības finansēšanas kārtības izstrādei 

Uzdevums:

pārskatīt šobrīd spēkā esošo kārtību, kādā valsts finansē profesionālās

ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas un tās

efektivitāti, izvērtēt finansēšanas principus un kritērijus profesionālās

ievirzes kultūrizglītības finansēšanai kontekstā ar valsts administratīvi

teritoriālo reformu un kultūras darba tirgus vajadzībām, un izstrādāt

jaunu profesionālās ievirzes kultūrizglītības finansēšanas kārtību.

Darba grupas sastāvs:
Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā Kultūras centra pārstāvji, profesionālās
ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāji, nozares eksperti.
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Kultūras ministrijas darba grupa 

Laika grafiks
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Līdz 31.12.2020. • Finansēšanas kritēriju izvērtēšana
• Jaunu finansēšanas koeficientu 

(pedagoģiskās likmes vienam 
izglītojamam) izveide

Programmu 
satura 

aktualizēšana

01.01.2021. –
31.05.2021.

• Jauno IP licencēšana (iespējams, 
mācību plānu precizēšana)

• Grozījumu vai jaunu MK noteikumu 
projekts iesniegts MK

01.06.2021. –
31.08.2021.

Audzēkņu uzņemšana jaunajās IP

2021/2022 Skolas uzsāk jauno IP īstenošanu
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Ikreiz, kad kāds process tiek pārskatīts, 
tas tiek atvērts izmaiņām un jebkuras 
izmaiņas vienmēr ir iespējas

Reģionālās apspriedes



Reģionālās apspriedes
VIEDOKĻI - MŪZIKA

Atbalsts
• 6-gadīgās mūzikas mācību programmas mainīt uz 8-gadīgām un

tādējādi optimizēt teorētisko mācību priekšmetu stundu
organizēšanu un tuvināt noslēguma klasi mūzikas skolā
pamatizglītības noslēgumam

Rosinājumi
• teorētiskajos mācību priekšmetos („Solfedžo”) vairāk ievērot bērnu

vecumposma attīstības īpatnības, lielāku vērību pievēršot mācību
metodēm, 1.-3.klasē iekļaut bērnu ritma izjūtas un koordinācijas
attīstīšanu

• skolas kompetencē atstāt stundu skaita dalījumu pa klasēm
kolektīvās muzicēšanas nodarbībām (definēt kopējo mācību stundu
skaitu visā programmas periodā)
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Reģionālās apspriedes
VIEDOKĻI - MĀKSLA

Atbalsts
• palielināt stundu skaitu mākslas pamata priekšmetiem (piemēram,

Zīmēšana, Gleznošana)
• līdzsvarot stundu skaitu īsajai (Pamata programmai) un garajai (Pilnā

programma) programmai, ņemot vērā audzēkņu un pedagogu
skaitu skolā

• Pilnās programmas obligāto mācību priekšmetu sarakstu papildināt
ar Dizaina pamatu un Mūsdienu tehnoloģiju apguves mācību
priekšmetiem

Rosinājums
• skolas kompetencē atstāt stundu skaita dalījumu pa klasēm

vairākiem mācību priekšmetiem, definējot kopējo mācību stundu
skaitu visā programmas periodā
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Reģionālās apspriedes
VIEDOKĻI - OPTIMĀLAIS AUDZĒKŅU SKAITS GRUPU STUNDĀS
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Lielāks 

izmaksu koeficients un 

mazāks 

valsts apmaksāto

audzēkņu skaits

Mazāks 

izmaksu koeficients un 

lielāks 

valsts apmaksāto 

audzēkņu skaits



Reģionālās apspriedes
JAUNI IZAICINĀJUMI

• Palielināta audzēkņu slodze vispārizglītojošajās skolās –
stundas noslēdzas arvien vēlāk, līdz ar to saīsinās mācību laiks
profesionālās kultūrizglītības iestādēs

• Transporta loģistika reģionos (izglītojamiem, pedagogiem)
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Kultūras ministrijas darba grupa 
Ieguvumi

• Profesionālās ievirzes noslēguma klase sakrīt ar pamatizglītības
8./9.klasi

• Efektīvāka grupu nodarbību plānošana

• Izglītības programmas 5. - 8.kl. posmā iespēja:
o akcentēt darba tirgum nepieciešamās izglītības programmas
o pastiprināt fokusu uz izglītības kvalitāti (valsts konkursi,

izglītības turpināšana nozarē)

• Aktualizēts mācību saturs atbilstoši darba tirgus vajadzībām

• Izvērtēti profesionālās ievirzes finansēšanas principi un kritēriji
kontekstā ar jauno mācību saturu, valsts administratīvi teritoriālo
reformu un darba tirgus vajadzībām
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Izglītības iestāžu dibinātāju atbalsts 
izglītības kvalitātes  nodrošināšanā

• Mākslas un mūzikas interešu izglītības programmu īstenošana,
pilnvērtīgi izmantojot profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
resursus (infrastruktūru)

• Izglītības programmu pēctecības nodrošināšana

• Atbalsts pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanai
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Andis Groza

Latvijas Nacionālā kultūras centra

Direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs

E-pasts: Andis.Groza@lnkc.gov.lv

Tālr. (+371) 29236568

mailto:Andis.Groza@lnkc.gov.lv

