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Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas 

dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums" 

izstrādes procesā (paziņojums, likumprojekts, likumprojekta pielikums, 

anotācija). Publicēts 30.10.2019., līdzdalības termiņš 14.11.2019.



Samērojamība ar atlīdzību darba tirgū:

nosacījumi

1. Atlīdzības pieaugums jānodrošina esošā atlīdzības 

fonda ietvaros, mainot proporciju starp mēnešalgu 

un piemaksām

2. Individuāliem darbiniekiem var nebūt pieauguma, 

tomēr kopējās darba samaksas samazinājumam 

nevajadzētu būt

3. Ja mēnešalga ir zemāka par algu skalas intervāla 

zemāko robežu, jānosaka pārejas periods



Atlīdzības sistēmas dinamika: 

piedāvājums

Atlīdzības skalu izteikt koeficientos, kuru 

piesaiste bāzes algai nodrošinātu algu skalas 

progresu/regresu atbilstoši ekonomikas 

attīstībai

(vidējās algas tautsaimniecībā pieaugums % + 

inflācijas pieaugums %)/2



Mēnešalgu grupas un to mēnešalgas intervāls

Mēnešalgu grupa
Mēnešalgu intervāla koeficients pret bāzes algu

Minimums Viduspunkts Maksimums

1. 0,440 0,588 0,764

2. 0,440 0,618 0,803

3. 0,552 0,789 1,025

4. 0,569 0,813 1,057

5. 0,617 0,881 1,145

6. 0,660 0,942 1,225

7. 0,765 1,093 1,420

8. 0,818 1,168 1,519

9. 0,981 1,402 1,612

10. 1,216 1,737 1,997

11. 1,450 2,072 2,383

12. 1,742 2,489 2,862

13. 2,364 3,376 3,882

14. 2,827 4,037 4,643

15. 3,145 4,494 5,168

16. 3,231 4,616 5,308

17. 3,546 5,066 5,826



Ņemot vērā bāzes algas apmēru 2020. gadam, skalas 

koeficienti, pārvērsti absolūtos skaitļos, veido šādu skalu

Mēnešalgu grupa
Ieteicamais minimums, 

euro
Viduspunkts, euro

Obligātais maksimums, 
euro

1. 430 574 746

2. 430 603 784

3. 539 770 1001

4. 556 794 1032

5. 602 860 1118

6. 644 920 1196

7. 747 1 067 1387

8. 799 1 141 1483

9. 958 1 369 1574

10. 1187 1 696 1950

11. 1416 2 023 2327

12. 1701 2 430 2795

13. 2308 3 297 3791

14. 2760 3 942 4534

15. 3071 4 388 5046

16. 3155 4507 5183

17. 3463 4947 5689



Amatu kataloga pilnveidošana: 

kas bija jāmaina?

 Vienkāršot aprakstus, mazinot konkrētām iestādēm 

rakstītos līmeņus un saimes

 Pielāgot darba tirgus realitātei, iekļaujot aktuālos 

amatus, amatu nosaukumus, amatu funkciju nosaukumus

 Novērst saimju un līmeņu dublēšanos

 Pārskatīt amatu līmeņu vērtējumus, lai nodrošinātu, ka tie 

atrodas pareizā mēnešalgu grupā

 Pārskatīt amatu līmeņu kritērijus (IT saimēs, Projektu 

vadības saimē u.c.), lai tie atbilstu faktiskajai situācijai 



Amatu kataloga jaunais izskats

• Jauna forma – vienkāršāka, vieglāk uztverama, 
pārskatāma

• Pilnveidots saturs

• Jauna amatu klasificēšanas kārtība

• Jauna pieeja iestāžu vadītāju amatu mēnešalgu 
grupas noteikšanai 



Fragments no bibliotēku pakalpojumu amatu saimes:

20.2. Bibliotēku pakalpojumi
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir sniegt bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, veidot un organizēt tam nepieciešamos 

informācijas resursus. Šajā saimē klasificējami ļoti mazu bibliotēku (līdz 10 

darbiniekiem) vadītāji. Lielāku bibliotēku (10 un vairāk darbinieku) vadītājus klasificē 

saimē “Administratīvā vadība”.

Bibliotēku pakalpojumi I

Piemēram: bibliotekārs, bibliotēkas lietvedis, fonotēkas bibliotekārs u.c.

• Kopē un skenē dokumentus

• Veic grāmatu tehnisko apstrādi

• Nodrošina grāmatu automatizētu izsniegšanu un saņemšanu un uzskaiti

• Nodrošina krājuma izvietošanu plauktos un krājuma apkopi

Bibliotēku pakalpojumi II

Piemēram: galvenais bibliogrāfs, galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs-fondu glabātājs, 
metadatu veidotājs, nozaru galvenais bibliogrāfs, vecākais bibliotekārs u.c.

 Komplektē bibliotēkas krājumu un pasūta grāmatas

 Apkalpo lasītājus, konsultē un apmāca datora un interneta lietošanā, informācijas, 
komunikācijas un darījumu pakalpojumu saņemšanā 

 Piedalās publisku pasākumu organizēšanā bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā



Paldies par uzmanību!


