
Māksliniecisko kolektīvu dibinātāju aptauja 2014 
 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Latvijas Kultūras akadēmija 
 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veica 

pašvaldību un citu māksliniecisko kolektīvu dibinātāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedokli par 

2012. gadā atjaunoto valsts mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – valsts mērķdotācija). Aptaujas dati 

palīdzēja konstatēt ar valsts mērķdotāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzību saistīto 

situāciju, kā arī risināt aptaujas ietvaros definētās problēmas.  

 

Aptauja īstenota 2014.gada rudenī (1. – 25.septembris). Uz aptaujas jautājumiem atbildēja 

111 respondenti (n = 111). 

 

1. Mākslinieciskā kolektīva dibinātāja juridiskais statuss 
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Mākslinieciskā kolektīva dibinātāja juridiskais statuss 
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Valsts iestāde  

Reliģiska organizācija  

Grūti pateikt  
n = 111 



2. Latvijas administratīvā teritorija, kuru pārstāv dibinātāja mākslinieciskie 

kolektīvi 
 

 
 

Pilsēta vai novads pēc norādītās vietas (alfabētiskā secībā): 

 

Aizkraukles novads 

Alojas novads 

Alūksnes novads 

Apes novads 

Auces novads 

Babītes novads 

Balvu novads 

Bauskas novads  

Beverīnas novads 

Burtnieku novads (2) 

Carnikavas novads 

Ciblas novads 

Dagdas novads (5) 

Daugavpils (3) 

Dobeles novadu 

Ķekavas novads (3) 

Dundagas novads 

Ērgļu novads 

Grobiņas novads 

Gulbenes novads 

Ilūkstes novadu 

Jelgavas novads (2) 

Jēkabpils novads (3) 

Kokneses novads (2) 

Krāslavas novads 

Krimuldas novads 

Krustpils novads 

Ķeguma novads 

Lielvārdes novads 

Limbažu novads 

Lubānas novads 

Madonas novads 

Mālpils novads 

Mārupes novads 

Naukšēnu novads 

Nīcas novads 

Ogres novads 

Olaines novads 

Ozolnieku novads  

Pārgaujas novads 

Pļaviņu novads 

Preiļu novads 

Priekules novads 

Priekuļu novads 

Raunas novads 

Rēzeknes novads 

Rīga (13) 

Rucavas novadu 

Rundāles novads 

Salaspils novads 

Salas novads 

Saulkrastu novads 

Siguldas novads  

Skrīveru novads 

Skrundas novadu 

Smiltenes novads 

Strenču novads 

Tērvetes novadu 

Tukuma novads 

Vaiņode 

Valka 

Valmiera 

Varakļānu novads 

Vecpiebalgas novads 

Vecumnieku novads 

Ventspils novads (2) 

Viļakas novads 

Viļānu novads 
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Latvijas administratīvā teritorija, kuru pārstāv 

dibinātāja mākslinieciskie kolektīvi (%) 

Republikas nozīmes pilsēta (Rīga, 

Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, 

Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils)  

Pilsēta vai novads 

n = 111 
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13% 

87% 

Pašvaldība kā dibinātājs: Latvijas administratīvā 

teritorija, kuru pārstāv dibinātāja mākslinieciskie 

kolektīvi (%) 

Republikas nozīmes pilsēta (Rīga, 

Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, 

Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils) 

Pilsēta vai novads 

n = 87 



3. Dibināto kolektīvu veidi 
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70% 
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77% 

83% 

Tautas mūzikas grupas 

Koklētāju ansambļi 

Instrumentālie ansambļi 

Pūtēju orķestri 

Cita tipa mākslinieciskais kolektīvs  

Tautas lietišķās mākslas studijas 

Folkloras kopas/ tradic. kultūras grupas 

Amatierteātri 

Vokālie ansambļi  

Kori 

Deju grupas  

Respondentu dibināto kolektīvu veidi (%) 

n = 111 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100% 
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Tautas mūzikas grupa/-s 

Koklētāju ansamblis/-ļi  

Instrumentālais/-ie ansamblis/-ļi  

Pūtēju orķestris/-i  
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Pašvaldība kā dibinātājs: respondentu dibināto 

kolektīvu veidi (%) 

n = 87 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100% 



Dibināto kolektīvu skaits: atsevišķi grafiki pēc kolektīvu veidiem 
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1 kolektīvs 2 kolektīvi 3-5 kolektīvi 6-10 kolektīvi 11 un vairāk 

kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits: kori (%) 
vidēji 3,6 vienam dibinātājam 

n = 85 (respondenti, kas norādījuši dibināto koru skaitu) 
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Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

deju grupas (%) 
vidēji 7,7 vienam dibinātājam 

n = 78 (respondenti, kas norādījuši dibināto deju grupu skaitu) 
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1 kolektīvs 2 kolektīvi 3 kolektīvi 4-6 kolektīvi 7-10 kolektīvi 11 un vairāk 

kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

amatierteātri (%) 
vidēji 4,2 vienam dibinātājam 

 

n = 71 (respondenti, kas norādījuši dibināto amatierteātru skaitu) 
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Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  
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vidēji 2,8 vienam dibinātājam 

 

n = 58 (respondenti, kas norādījuši dibināto folkloras kopu skaitu) 
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1 kolektīvs 2 kolektīvi 3 un vairāk kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

tautas lietišķās mākslas studijas (%) 
vidēji 7,7 vienam dibinātājam 

 

n = 36 (respondenti, kas norādījuši dibināto tautas lietišķās mākslas studiju skaitu) 
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1 kolektīvs 2-7 kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

koklētāju ansambļi (%)  
vidēji 1,7 vienam dibinātājam 

 

n = 16 (respondenti, kas norādījuši dibināto koklētāju ansambļu skaitu) 
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1 kolektīvs 2 kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

tautas mūzikas grupas (%) 
vidēji 1,2 vienam dibinātājam 

 

n = 15 (respondenti, kas norādījuši dibināto tautas mūzikas grupu skaitu) 
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1-3 kolektīvi 4-6 kolektīvi 7-10 kolektīvi 11 un vairāk kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

vokālie ansambļi (%) 
vidēji 1,2 vienam dibinātājam 

 

n = 69 (respondenti, kas norādījuši dibināto vokālo ansambļu skaitu) 



 
 

 

 
 

 

62% 

38% 

1 kolektīvs 2-8 kolektīvi 

Respondetu dibināto kolektīvu skaits:  

instrumentālie ansambļi (%) 
vidēji 1,2 vienam dibinātājam 

 

n = 21 (respondenti, kas norādījuši dibināto instrumentālo anambļu skaitu) 
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1 kolektīvs 2 kolektīvi 3 kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

pūtēju orķestri (%) 
vidēji 1,2 vienam dibinātājam 

  

n = 36 (respondenti, kas norādījuši dibināto pūtēju orķestru skaitu) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

29% 

24% 

1-3 kolektīvi 4-8 kolektīvi 11 un vairāk kolektīvi 

Respondentu dibināto kolektīvu skaits:  

citi kolektīvi (%) 
vidēji 1,2 vienam dibinātājam 

 

n = 34 (respondenti, kas norādījuši citu dibināto kolektīvu skaitu) 



4. Kolektīvu vadītāju iespējas saņemt valsts mērķdotācijas 2014.gadā 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

20% 

72% 

5% 3% 

Jā, saņem visu 

kolektīvu vadītāji  

Jā, saņem daži no 

kolektīvu vadītājiem  

Nē, nesaņem neviens no 

kolektīvu vadītājiem  

Grūti pateikt 

Vai kādi no respondenta dibināto māksliniecisko 

kolektīvu vadītājiem 2014.gadā saņem valsts 

mērķdotāciju (%) 

n = 111 

13% 

83% 

2% 2% 

Jā, saņem visu kolektīvu 

vadītāji 

Jā, saņem daži no 

kolektīvu vadītājiem  

Nē, nesaņem neviens no 

kolektīvu vadītājiem 

Grūti pateikt  

Pašvaldība kā dibinātājs: vai kādi no respondenta 

dibināto māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 

2014.gadā saņem valsts mērķdotāciju (%) 

n = 87 



5. Mērķdotācijas tips, ko saņem respondenta dibināto kolektīvu vadītāji  
 

 
 

Cita atbilde: 

 Mērķdotāciju saņem pašvaldība  G1 un G2 grupas ietvaros kultūras budžetā 

 G1 -22 kol., G2 -13kol. 

 

 
 

Cita atbilde: 

 Mērķdotāciju saņem pašvaldība  G1 un G2 grupas ietvaros kultūras budžetā 

 G1 -22 kol., G2 -13kol. 
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Valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G1 

grupas ietvaros 

Valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G2 

grupas ietvaros 

Cita atbilde Grūti pateikt  

Mērķdotācijas tips, ko saņem respondenta dibināto 

kolektīvu vadītāji 2014.gadā (%) 

n = 106 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu 

vadītājiem saņem mērķdotāciju) 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%. 
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Valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G1 grupas 

ietvaros 

Valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G2 grupas 

ietvaros 

Cita atbilde Grūti pateikt  

Pašvaldība kā dibinātājs: mērķdotācijas tips, ko 

saņem respondenta dibināto kolektīvu vadītāji 

2014.gadā (%) 

n = 83 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu 

vadītājiem saņem mērķdotāciju) 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%. 

 



Vadītāju skaits, kas saņem konkrētā tipa mērķdotāciju 
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vadītāji 

51 un vairāk 

vadītāji 

Dibinātāja pārstāvēto vadītāju skaits, kas saņem 

konkrētā tipa valsts mērķdotāciju (%) 

valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G1 

grupas ietvaros 

(koprepertuāra 

mākslinieciskie 

kolektīvi) (91 

respondents) 

valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktā G2 

grupas ietvaros (citi 

mākslinieciskie 

kolektīvi) (81 

respondents) 

n=106 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%. 
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12% 

15% 

1 vadītājs 2-3 vadītāji 4-6 vadītāji 7-10 vadītāji 11 un vairāk 

vadītāji 

Pašvaldība kā dibinātājs: dibinātāja pārstāvēto vadītāju 

skaits, kas saņem konkrētā tipa valsts mērķdotāciju (%) 

valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktās G1 

grupas ietvaros 

(koprepertuāra 

mākslinieciskie 

kolektīvi) (77 

respondenti) 

valsts mērķdotācijas 

sadalei noteiktā G2 

grupas ietvaros (citi 

mākslinieciskie 

kolektīvi) (75 

respondenti) 

n = 83 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%. 

 



6. Mērķdotācijas kā valsts atbalsta veida nozīme, gatavojot repertuāru 

kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem 
 

 
 

 

 
 

 

 

76% 

21% 

0% 2% 1% 

Ir būtiska  Drīzāk būtiska nekā 

nebūtiska  

Drīzāk nebūtiska 

nekā būtiska  

Nav būtiska  Grūti pateikt  

Vai mērķdotācija kā valsts atbalsta veids ir vai nav 

būtiska, gatavojot repertuāru kārtējiem Dziesmu un 

deju svētkiem (%) 

n = 111 

78% 

20% 

0% 2% 0% 

Ir būtiska  Drīzāk būtiska nekā 

nebūtiska  

Drīzāk nebūtiska 

nekā būtiska  

Nav būtiska  Grūti pateikt  

Pašvaldība kā dibinātājs: vai mērķdotācija kā valsts 

atbalsta veids ir vai nav būtiska, gatavojot repertuāru 

kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem (%) 

n = 83 



7. Viedoklis par dažādiem mērķdotācijas aspektiem 
 

 
 

Cita atbilde: 

 Kāpēc G2 mērķdotācija ir tik maza, varbūt kopīgu repertuāru ir vieglāk apgūt, nekā ieguldīt 

darbu sava individuālā repertuāra izveidei.  

 Valsts mērķdotācija ir būtiska, detaļas grūti pateikt. 

 Mērķdotācija nevarētu klasificēt kā darba samaksa, bet gan piemaksa par kvalitatīvu darbu, 

tad nebūtu pārpratumi pašvaldībās ar darba samaksas jautājumu. pašreiz finansisti uzsver, 

ka pa vienu darbu divas algas nevar saņemt. Tas būtu jāsakārto, lai valstī ir pārredzami, kā 

tiek izlietotas mērķdotācijas. 

 Uzskatām, ka Mākslinieciskā vadītāja un koncertmeistara apmaksa ir samērīga.  

 NOTEIKT KĀ PIEMAKSU par kvalitatīvu darbu. 

72% 

34% 

23% 23% 

2% 
5% 

Viedoklis par dažādiem mērķdotācijas aspektiem (%)  

Mērķdotācija ir nozīmīgs valsts 

atbalsta instruments, bet ir jāpārskata 

tās KOPĒJAIS APJOMS  

Mērķdotācija ir nozīmīgs valsts 

atbalsta instruments, bet ir jāpārskata 

tās SADALES KRITĒRIJI  

Mērķdotācija ir būtisks valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās 

MĒRĶIS  

Mērķdotācija ir būtisks valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās 

PRETENDENTU LOKS  

Mērķdotācija nav nepieciešama, jo 

kolektīvu dibinātājs savas 

kompetences ietvaros nodrošina 

kolektīvu vadītāju darba samaksu un 

VSAOI 
n = 111 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100% 



 

 

Cita atbilde: 

 Kāpēc G2 mērķdotācija ir tik maza, varbūt kopīgu repertuāru ir vieglāk apgūt, nekā ieguldīt 

darbu sava individuālā repertuāra izveidei.  

 mērķdotācija nevarētu klasificēt kā darba samaksa, bet gan piemaksa par kvalitatīvu darbu, 

tad nebūtu pārpratumi pašvaldībās ar darba samaksas jautājumu. pašreiz finansisti uzsver, 

ka pa vienu darbu divas algas nevar saņemt. Tas būtu jāsakārto ,lai valstī ir pārredzami ,kā 

tiek izlietotas mērķdotācijas. 

 NOTEIKT KĀ PIEMAKSU par kvalitatīvu darbu. 
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34% 

22% 22% 

2% 
5% 

Pašvaldība kā dibinātājs: viedoklis par dažādiem 

mērķdotācijas aspektiem (%) 

Mērķdotācija ir nozīmīgs valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās 

KOPĒJAIS APJOMS  

Mērķdotācija ir nozīmīgs valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās 

SADALES KRITĒRIJI  

Mērķdotācija ir būtisks valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās MĒRĶIS  

Mērķdotācija ir būtisks valsts atbalsta 

instruments, bet ir jāpārskata tās 

PRETENDENTU LOKS  

Mērķdotācija nav nepieciešama, jo 

kolektīvu dibinātājs savas kompetences 

ietvaros nodrošina kolektīvu vadītāju 

darba samaksu un VSAOI 

Cita atbilde 
n = 87 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100% 



8. Vēlamākais atbalsts finansējumam mākslinieciskajiem kolektīviem, 

gatavojoties kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem 
 

 
 

Cita atbilde: 

 Valsts mērķdotācija gan māksliniecisko vadītāju atalgojumam, gan tērpiem, koncertu 

organizācijai - dažādiem kolektīva mērķiem pēc vajadzības. 

 Transporta pakalpojumu apmaksa. 

 Piešķirt mērķdotācijas kolektīviem, lai tie varētu piedalīties dziesmu un deju svētku 

pasākumos (ēdināšana, viesnīca, transports). 

 Kā piemaksa par kvalitatīvu darbu. 

 Piemaksa. 

 Abi iepriekš minētie vienlīdz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

33% 

6% 

Vēlamākais atbalsts finansējumam mākslinieciskajiem 

kolektīviem, gatavojoties kārtējiem Dziesmu un deju 

svētkiem (%) 

Valsts mērķdotācija kā māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksa un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Valsts mērķdotācija kā atbalsts 

mākslinieciskajiem kolektīviem tērpu vai 

mūzikas instrumentu iegādei 

Cita atbilde 

n = 111 



 
 

Cita atbilde: 

 Transporta pakalpojumu apmaksa. 

 Piešķirt mērķdotācijas kolektīviem, lai tie varētu piedalīties dziesmu un deju svētku 

pasākumos (ēdināšana, viesnīca, transports). 

 Kā piemaksa par kvalitatīvu darbu. 

 Piemaksa. 

 Abi iepriekš minētie vienlīdz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

25% 

7% 

Pašvaldība kā dibinātājs: vēlamākais atbalsts 

finansējumam mākslinieciskajiem kolektīviem, 

gatavojoties kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem (%) 

Valsts mērķdotācija kā māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksa un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

Valsts mērķdotācija kā atbalsts 

mākslinieciskajiem kolektīviem tērpu vai 

mūzikas instrumentu iegādei 

Cita atbilde 

n = 87 



9. Kolektīva dibinātāja noteiktās atlīdzības kolektīvu vadītājiem un valsts 

mērķdotācijas attiecība 
 

 
 

Cita atbilde: 

 Piešķirtā valsts mērķdotācija ir vienīgais atlīdzības veids, ko saņem kolektīva vadītājs.  

 Dibinātājs nenodrošina mākslinieciskā kolektīvu vadītājiem atalgojumu. 

 

 
 

75% 

12% 

6% 

3% 
4% 

Kolektīva dibinātāja noteiktās atlīdzības kolektīvu 

vadītājiem un valsts mērķdotācijas attiecība (%) 

Kolektīva dibinātāja noteiktā atlīdzība +  valsts mērķdotācija 

PALIELINA kolektīva vadītāja kopējo atalgojumu  

Kolektīva dibinātāja noteiktā atlīdzība +  valsts mērķdotācija 

NEPALIELINA kolektīva vadītāja kopējo atalgojumu, jo ar 

mērķdotāciju tiek kompensēta daļa no dibinātāja noteiktās 

atlīdzības  
Ja kolektīva vadītājs saņem valsts mērķdotāciju, 

mākslinieciskā kolektīva dibinātājs no savas puses atlīdzību 

nenodrošina  

Cita atbilde 

Grūti pateikt  

n = 106 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 

84% 

13% 

2% 1% 

Pašvaldība kā dibinātājs: kolektīva dibinātāja 

noteiktās atlīdzības kolektīvu vadītājiem un valsts 

mērķdotācijas attiecība (%) 

Kolektīva dibinātāja noteiktā atlīdzība +  valsts 

mērķdotācija PALIELINA kolektīva vadītāja kopējo 

atalgojumu  

Kolektīva dibinātāja noteiktā atlīdzība +  valsts 

mērķdotācija NEPALIELINA kolektīva vadītāja kopējo 

atalgojumu, jo ar mērķdotāciju tiek kompensēta daļa no 

dibinātāja noteiktās atlīdzības  

Ja kolektīva vadītājs saņem valsts mērķdotāciju, 

mākslinieciskā kolektīva dibinātājs no savas puses atlīdzību 

nenodrošina  

Grūti pateikt  

n = 85 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 



10. Veids, kā tiek piešķirta mērķdotācija vienam mākslinieciskajam 

kolektīvam 2014.gadā 
 

 
 

Cita atbilde: 

 Summu izmanto tērpu un instrumentu iegādei. 

 Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam paredzēto valsts mērķdotācijas summu piešķir 

konkrētā kolektīva vadītājam, un koncertmeistaram, kormeistaram, horeogrāfam (ja tādi ir 

attiecīgajam kolektīvam). 

 

72% 

21% 

2% 
5% 

Veids, kā tiek piešķirta mērķdotācija vienam 

mākslinieciskajam kolektīvam 2014.gadā (%) 

Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam paredzēto 

valsts mērķdotācijas summu piešķir VIENAM 

kolektīva vadītājam  

Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam paredzēto 

valsts mērķdotācijas summu piešķir VAIRĀKIEM 

kolektīva vadītājiem  

Cita atbilde 

Grūti pateikt  

n = 101 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 



 
 

Citas atbildes: 

 Summu izmanto tērpu un instrumentu iegādei. 

 Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam paredzēto valsts mērķdotācijas summu piešķir 

konkrētā kolektīva vadītājam, un koncertmeistaram, kormeistaram, horeogrāfam (ja tādi ir 

attiecīgajam kolektīvam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

72% 

23% 

4% 1% 

Pašvaldība kā dibinātājs: veids, kā tiek piešķirta 

mērķdotācija vienam mākslinieciskajam kolektīvam 

2014.gadā (%) 

Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam 

paredzēto valsts mērķdotācijas summu piešķir 

VIENAM kolektīva vadītājam  

Konkrētajam mākslinieciskajam kolektīvam 

paredzēto valsts mērķdotācijas summu piešķir 

VAIRĀKIEM kolektīva vadītājiem  

Cita atbilde 

Grūti pateikt  

n = 85 (respondenti, kas norādījuši, ka kāds no kolektīvu vadītājiem saņem mērķdotāciju) 



11. Kolektīva dibinātāja kā darba devēja tiesiskās attiecības ar darba 

ņēmējiem 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

68% 

31% 

18% 

5% 2% 

Kolektīva dibinātāja kā darba devēja tiesiskās 

attiecības ar darba ņēmējiem (%) 

Tiesiskās attiecības nodibinātas ar 

DARBA LĪGUMU 

Tiesiskās attiecības nodibinātas ar 

UZŅĒMUMA LĪGUMU  

Darba ņēmējs ir 

PAŠNODARBINĀTAIS  

Cita atbilde 

Grūti pateikt  

n = 111 

Vairāku atbilžu jautājumus, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100%. 

83% 

28% 

17% 

1% 

Pašvaldība kā dibinātājs: kolektīva dibinātāja kā 

darba devēja tiesiskās attiecības ar darba ņēmējiem 

(%) 

Tiesiskās attiecības nodibinātas 

ar DARBA LĪGUMU 

Tiesiskās attiecības nodibinātas 

ar UZŅĒMUMA LĪGUMU  

Darba ņēmējs ir 

PAŠNODARBINĀTAIS  

Cita atbilde 

n = 87 

Vairāku atbilžu jautājumus, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100%. 



Dibinātāja pārstāvēto kolektīvu vadītāju kā darba ņēmēju skaits  
 

 
 

 

 
 

 

 

9% 

19% 

15% 
16% 

19% 

23% 

3% 

26% 

12% 

6% 

9% 

26% 

15% 

6% 

30% 

35% 

17% 

9% 

4% 4% 

0% 

1 vadītājs 2-3 

vadītāji 

4-6 

vadītāji 

7-10 

vadītāji 

11-20 

vadītāji 

21-50 

vadītāji 

51 un 

vairāk 

vadītāji 

Dibinātāja pārstāvēto kolektīvu vadītāju kā darba 

ņēmēju skaits  (%) 

Tiesiskās attiecības 

nodibinātas ar DARBA 

LĪGUMU (34 

respondenti) 

Tiesiskās attiecības 

nodibinātas ar 

UZŅĒMUMA LĪGUMU 

(20 respondenti) 

Darba ņēmējs ir 

PAŠNODARBINĀTAIS 

(6 respondenti) 

n = 111 

Vairāku atbilžu jautājumus, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100%. 

8% 

17% 
14% 

16% 

19% 
21% 

3% 

11% 

22% 

6% 

11% 

28% 

11% 11% 

38% 

25% 

19% 

6% 6% 6% 

0% 

1 vadītājs 2-3 

vadītāji 

4-6 

vadītāji 

7-10 

vadītāji 

11-20 

vadītāji 

21-50 

vadītāji 

51 un 

vairāk 

vadītāji 

Pašvaldība kā dibinātājs: dibinātāja pārstāvēto 

kolektīvu vadītāju kā darba ņēmēju skaits  (%) 

Tiesiskās attiecības 

nodibinātas ar DARBA 

LĪGUMU (72 

respondenti) 

Tiesiskās attiecības 

nodibinātas ar 

UZŅĒMUMA LĪGUMU 

(24 respondenti) 

Darba ņēmējs ir 

PAŠNODARBINĀTAIS 

(15 respondenti) 

n = 87 

Vairāku atbilžu jautājumus, kopējais 

atbilžu skaits pārsniedz 100%. 



12. Par cik vidēji nostrādātām stundām nedēļā dibinātājs maksā kolektīva 

vadītājam 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

41% 41% 

15% 15% 

3% 

16% 

Par mazāk nekā 

10 stundām  

Par 11 līdz 20 

stundām  

Par 21 līdz 30 

stundām  

Par 31 līdz 40 

stundām  

Par 41 un vairāk 

stundām  

Grūti pateikt  

Par cik vidēji nostrādātām stundām nedēļā dibinātājs 

maksā kolektīva vadītājam (%) 

n = 111 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%.  

43% 

48% 

17% 16% 

3% 

10% 

Par mazāk nekā 

10 stundām  

Par 11 līdz 20 

stundām  

Par 21 līdz 30 

stundām  

Par 31 līdz 40 

stundām  

Par 41 un vairāk 

stundām  

Grūti pateikt  

Pašvaldība kā dibinātājs: par cik vidēji nostrādātām 

stundām nedēļā dibinātājs maksā kolektīva vadītājam 

(%) 

n = 87 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%.  



Dibinātāja pārstāvēto kolektīvu skaits, kam maksā par vidēji nostrādātām 

stundām nedēļā 
 

 
 

 

 

18% 20% 

14% 

22% 22% 

2% 

16% 

23% 

14% 

21% 

14% 

9% 

2% 

41% 

35% 

12% 

6% 6% 

35% 

41% 

18% 

6% 

25% 

50% 

25% 

1 kolektīvs 2-3 kolektīvi 4-6 kolektīvi 7-10 kolektīvi 11-20 kolektīvi 21-50 kolektīvi 51 un vairāk 

kolektīvi 

Dibinātāja pārstāvēto kolektīvu skaits, kam maksā par 

vidēji nostrādātām stundām nedēļā (%) 

Par mazāk nekā 10 stundām (46 respondenti) Par 11 līdz 20 stundām (45 respondenti) 

Par 21 līdz 30 stundām (17 respondenti) Par 31 līdz 40 stundām (17 respondenti) 

Par 41 un vairāk stundām (3 respondenti) 

n  =111 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%.  

9% 

20% 

14% 

23% 

31% 

3% 

16% 

22% 

16% 19% 

14% 
11% 

3% 

36% 

43% 

7% 7% 7% 

33% 

42% 

17% 

8% 

25% 

50% 

25% 

1 kolektīvs 2-3 kolektīvi 4-6 kolektīvi 7-10 kolektīvi 11-20 kolektīvi 21-50 kolektīvi 51 un vairāk 

kolektīvi 

Pašvaldība kā dibinātājs: dibinātāja pārstāvēto 

kolektīvu skaits, kam maksā par vidēji nostrādātām 

stundām nedēļā (%) 

Par mazāk nekā 10 stundām (37 respondenti) Par 11 līdz 20 stundām (41 respondents) 

Par 21 līdz 30 stundām (15 respondenti) Par 31 līdz 40 stundām (14 respondenti) 

Par 41 un vairāk stundām (3 respondenti) 

n = 87 

Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%.  



13. Vai ir iekšējais normatīvais akts, kas reglamentē māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju atlīdzību noteikšanu 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

47% 

43% 

10% 

Vai ir iekšējais normatīvais akts, kas reglamentē 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzību noteikšanu 

(%) 

Jā, ir  

Nē, nav  

Grūti pateikt  

n = 111 

54% 
40% 

6% 

Pašvaldība kā dibinātājs: vai ir iekšējais normatīvais 

akts, kas reglamentē māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

atlīdzību noteikšanu (%) 

Jā, ir  

Nē, nav  

Grūti pateikt  

n = 87 



14. Iekšējais normatīvais akts, kas reglamentē māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

atlīdzību noteikšanu 
 

n = 49 (respondenti, kas norādījuši normatīvo aktu) 

 

 "Tukuma novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikums" 

 28.032014.3. "Skrīveru novada pašvaldības atlīdzības likums" 

 Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumi Nr.3/2013. „Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā”  

 Amatierkolektīvu vadītāju tarifikācija. 

 Amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas 

nolikums 28.12.2013 

 Apstiprinātais štatu saraksts 

 Atalgojumu maksā Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras 

pārvalde 

 Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība 

 Darba līgums 

 Darba līgums 

 Darba līgums 

 Darba līgums 

 Darba līgums ar pašnodarbināto 

 Darba līgums ar Rīgas Domi  

 Darba līgums, amata instrukcija 

 Domes apstiprinātas likmes 

 Domes apstiprinātie tarifi 

 Domes lēmums - Par kultūras nama „Enerģētiķis” un kultūras nama „Rīgava” 

pašdarbības kolektīviem 

 Grobiņas novada domes apstiprināts nolikums par darba samaksu amatierkolektīvu 

vadītājiem 

 Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmums konkrētam budžeta gadam, to apstiprina 

dome 

 Izstrādātie kritēriji un uzdevumi katrai nozarei. 

 Jēkabpils novada pašvaldības amatierkolektīvu finansēšanas kārtība 

 Jēkabpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatierkolektīvu finansēšanas kārtība 

 Krustpils novada amatierkolektīvu finansēšanas kārtība 

 Kultūras centra darbinieku atlīdzības nolikums.  

 Ķeguma nov. pašvald. amatiermākslas kolektīvu vad., speciālistu un koncertmeist. darba 

sam. nolikums 

 MK not. Nr.1075, MK not. Nr.1651 

 Nolikums 

 nolikums 

 Nolikums "Ventspils pilsētas amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtība" 

(Lēm.Nr.277;27.) 



 Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 

pašvaldībā. 

 Nolikums par tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību Dobeles 

novadā 

 Nolikums par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību 

 Nolikums "Siguldas novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtība" 

 Padomes lēmums 

 Pašvaldības darba samaksas nolikums 

 Pašvaldības rīkojumu 

 Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikums  

 Profesiju klasifikators (Min. kab. not. nr.461) 

 Rīkojums Nr.328 no 5.12.13."Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

darba novērt. 

 Smiltenes novada domes izstrādātais nolikums 

 Valkas novada Nolikums par Mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem 

 Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 

 Valsts un pašvaldību amatu katalogs 

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. 

 Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumi 2013.g.12.12. 

 Viļakas novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas Nolikums 

 Viļānu novada pašvaldības algu likmes un amatu saraksts 

 

 

 

 

 

  


