Atlīdzības pašvaldības deputātiem

Laila Ruškule
Valsts kancelejas
Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas
konsultante
26.03.2019.

Dienas kārtība

1. Atlīdzības noteikšana pašvaldības domes deputātam
2. Saņemtie priekšlikumi pašvaldību deputātu un
nodarbināto atlīdzības izmaiņām un pilnveidei

Valsts kontroles ieteikums
(termiņš – 19.12.2019.)

Izvērtēt iespējas pilnveidot normatīvo regulējumu pašvaldību
deputātu atlīdzības noteikšanā, padarot to skaidrāku,
saprotamāku, kā arī ievērojot veicamā darba specifiku un saturu.
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Normatīvais regulējums

Atlīdzības likums nosaka 2019.gadā maksimālo apmēru:
Domes
Domes
Domes
Domes
Domes

deputāta mēnešalga 926 * 1,2 = 1 111,20 €
komitejas priekšsēdētājs 926 * 2,55 = 2 361,30 €
komitejas priekšs.vietnieks 926 * 1,9 = 1 759,40 €
priekšsēdētāja vietnieks 926 * 3,2 = 2 963,20 €
priekšsēdētājs 926*3,64 = 3 370,64 €

Mēnešalgas apmēru katrā pašvaldībā nosaka ar pašvaldību
iekšējiem noteikumiem, ņemot vērā domes lielumu un citus
kritērijus.

Deputātu atlīdzība

Valsts kancelejas sniegtais viedoklis KNAB:
"… lai konstatētu, vai konkrētā pašvaldība, nosakot deputāta
mēnešalgu, kurš neieņem algotu amatu domē, ir vai nav
pārkāpusi Atlīdzības likumā noteikto, primāri ir jāvērtē, vai
noteiktās mēnešalgas apmērs ir lielāks, nekā to nosaka
Atlīdzības likums. Papildus jāvērtē, vai pašvaldības iekšējos
normatīvos aktos ir noteikta mēnešalgas noteikšanas kārtība
pašvaldības domes deputātiem".

Iespējami mēnešalgas noteikšanas
variantiem (1/2)
Deputāta max alga 926 * 1 = 926 €
Iekšējos noteikumos:
- dalība visās domes sēdēs mēnesī - 55%
- dalība visās domes komitejas sēdēs -20%
- tikšanās un darbs ar vēlētājiem - 25%.
Deputāts apmeklējis abas domes sēdes - 926 * 55%
Deputāts apmeklējis 3 no 4 komitejas sēdēm - 926 * (¾
no 20%) = 926 * 15%
Darbs ar vēlētajiem - 926 * 25%

Iespējami mēnešalgas noteikšanas
variantiem (2/2)
Deputāta max mēnešalga 926 * 1 = 926 €
Nosaka stundas likmi izejot no katra mēneša kopējo darba
stundu skaita vai arī gada vidējā darba stundu skaita

Deputātu sociālās garantijas

• Transporta kompensācija
• Sakaru izdevumu kompensācija
• Veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret
nelaimes gadījumiem
• Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu
kompensēšana

Deputātu alga no 2020.gada bāzes algas aprēķins
Bāzes alga 2019.gadā - 926 €
Indeksācijas formula (2018.g. CSP dati) :
Vidējā alga
tautsaimniecībā
pieaugums

Gada vidējās inflācijas
pieaugums
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( 8,4% + 2,5% )/2 = 5,45%
Kārtējā gada bāzes mēnešalga (2020.gadam) =
926 + 5,45 % = 976,47 = 976 €
Deputāta mēnešalga 2020.gadā 976 * 1,2 = 1 171,20

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi par atlīdzību:
http://www.mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibaspolitika
Sadaļa: Atlīdzība

Biežāk uzdotie jautājumi

Īpaša sadaļa - PAŠVALDĪBAS

Apkopotie priekšlikumi
Pašvaldības deputātu un nodarbināto atlīdzības
pilnveidei

Amatpersonu atalgojuma līmeņi
saskaņā ar varas dalīšanas principu

Satversmes tiesas materiāls,
saņemts no FM

Amatpersonu algu hierarhija

Līmenis

1.

Saeimas
priekšsēdētājs

Ministru prezidents

Satversmes tiesas
priekšsēdētājs

2.

Saeimas
prezidijs

Ministri

ST priekšsēdētāja
vietnieks

3.

Saeimas
deputāti

Parlamentārie
ST tiesneši
sekretāri
Valsts pārvalde –
valsts sekretāri u.t.t.

4.

Valsts
prezidents

Pašvaldības
deputāti???

Augstākās
tiesas
priekšsēdētājs
AT
priekšsēdētāja
vietnieks
AT tiesneši

Pašvaldības
institūcijās
nodarbinātie ???
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Priekšlikumi deputātu atlīdzībai

- jādefinē deputātu atlīdzības maksimālais apmērs, piemērojot
koeficientu;
- deputātu atlīdzība varētu tikt noteikta kā proporcija no domes
priekšsēdētāja atlīdzības;
- deputātu atlīdzība varētu tikt noteikta kā konstants lielums –
gabaldarbs. Kā papildus motivācija - komiteju vadīšana un citi papildus
darbi;
-stundu skaitu jānosaka pašvaldībai, bet nevar tikt veikta stundu uzskaite
kā par pilna laika darbu (40 h nedēļā);
- regulējumam ir jābūt elastīgam, bet kritērijiem ir jābūt noteiktiem.
Jāņem vērā, ka mainās un mainīsies arī teritoriālais plānojums;
- deputātu atlīdzība varētu tikt noteikta arī kā proporcija no domes
priekšsēdētāja atlīdzības;
- nepieciešams nodrošināt samērīgumu un līdzsvaru starp lielām un
mazām pašvaldībām.
Ja deputāta atlīdzība = gabaldarbs, tad jāpārdomā kā to atspoguļot
atskaitēs VID - nostrādāto stundu skaits ???

Priekšlikumi darbinieku atlīdzības
sistēmas pilnveidei
- pārskatīt atalgojuma skalu, to palielinot, lai nodrošinātu darbinieku
konkurētspēju, vienlaicīgi samazinot dažādus motivācijas elementus;
- jāpapildina iespēja arī noteikt algu atbilstoši pienākumu dažādajam
apjoma (1/2 lietvedis + 1/2 nekust. īpaš. speciālists + apmeklētāju
pieņēmējs utml), kad no daribnieka prasa plašu darba apjomu. Amatu
katalogs šādu pieeju pašreiz nesniedz;
- AL 3p.6.3' - komisijas locekļu algošana - nepieciešams pārskatīt apmēru
(šobrīd 0,5 no vid. darba samaksas tautsaimniecībā), kas nav
konkurētspējīgi, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus iepirkumu utml.
jautājumos;
- nepieciešams pārskatīt atlaišanas pabalstu izbeidzot darba tiesiskās
attiecības pusēm savstarpēji vienojoties: pašreizējo regulējumu tuvinot
DL normām - 3-4 mēnešalgas pašreizējo 70% vietā;
- Atlīdzības likumā iekļautais regulējums liedz iespēju slēgt koplīgumus,
ietverot tur tādus elementus, ko šobrīd pieļauj DL, bet nepieļauj AL;
- pārskatīt veselības apdrošināšanas limitus;
- algas jānosaka atbilstoši atbildībai un pienākumiem, līdzsvarojot arī
samaksu par vienāda veida darbu nosakot vienādu atlīdzību. Piem.
problēma sociālās aprūpes centri: valstī alga soc.aprūpētājiem būs ~
1000 euro, turpretī pašvaldībā tā joprojām būs līdz 600 euro

"Atlīdzības likuma" pilnveidošanas laika grafiks 2019. gadā
Mēnesis
Nedēļa
Pasākumi (fokusa grupu sarunas un
horizontālie jautājumi)

Augstākās amatpersonas sadalījumā pa
varas atzariem – likumdevējs,
1 izpildvara, tiesu vara
Neatkarīgās iestādes (Valsts kontrole,
Tiesībsargs, KNAB, CVK utml.), Civilās
aviācijas aģentūra, FKTK, Datu valsts
inspekcija, Konkurences padome,
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
2 novēršanas dienests
Saeimas atlīdzība (pārējie darbinieki,
priekšlikumi saistībā ar deputātiem
3 uml.)

4 Pašvaldības
Satversmes tiesa, Augstākā tiesa un
Tiesu administrācija + Tieslietu
5 ministrija kā atbildīgā par jomu

Ministrijas – pārējo valsts pārvaldē
6 nodarbināto atlīdzība
Darba grupas tikšanās - informācija par
fokusa grupu sarunu rezultātiem un
7 priekšlikumi tālākai darbībai

8 AiM, IeM, VID Finanšu un muitas daļa
Ārstniecības personas, OMT vadītāji
vs VUGD vadītāji – TM, LM, IZM, VM
IeM
9
Pedagogu soc.garantijas – IZM, KM ,
LM (SIVA), IeM (VUGD un Policijas
10 koledžas)
Priekšlikumi par atlīdzības elementiem pamata un mainīgā daļa, sociālās
12 garantijas u.c.

13 Priekšlikumi mēnešalgu dalījumam
Lielā tikšanās par kopējiem
priekšlikumiem, to prezentācija un
15 diskusija
Lielā tikšanās par kopējiem
priekšlikumiem, to prezentācija un
16 diskusija
Priekšlikumu apkopošana un
likumprojekta sagatavošana, t.sk.
anotācija un apkopota informācija par
izmaiņām normatīvajos aktos - MK
18 noteikumi
Likumprojekta saskaņošana un
19 virzīšana uz MK
20 Iesniegšana MK

Februāris
2
3
Dalībnieki
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1

Marts
2
3

4

1

Aprīlis
2
3

Fokusa grupas problēmjautājumi, to iespējamie
risinājumi; citi jautājumi (soc.garantijas, bonusa
elementi, algu skala utt.)
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1

Maijs
2

3

4

Priekšlikumi likumprojektam

1

Jūnijs
2
3

4

1

Jūlijs
2
3

4

Likumprojekta un anotācijas sagatavošana

1

Augusts
2
3

4

Septembris
1
2
3

Likumprojekta saskaņošana un
virzīšana uz MK, Saeimu

Augstākā tiesa, Satversmes tiesa,
Valsts Prezidenta kanceleja, Saeima,
Tiesu administrācija, TM,
13.02.
Ģenerālprokuratūra, tiesnešu biedrības
15-00
Valsts kontrole, KNAB, Tiesībsargs,
CVK, CZK, NEPLP, SPRK, FKTK,
Augstākās izglītības padome, Civilās
aviācijas aģentūra, Konkurences
padome, Datu valsts inspekcija,
20.02.
NILLND, TM, IeM, EM
15-00

Saeimas administrācija
LPS, LLPA, Latvijas pašvaldību
darbinieku arodbiedrība, Latvijas valsts
iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un
finanšu darbinieku arodbiedrība
Augstākā tiesa, Satversmes tiesa,
Tiesu administrācija, TM,
Ģenerālprokuratūra, tiesnešu biedrības
AiM, ĀM, EM, FM, IeM, IZM, KM,
LM, SM, TM, VARAM, VM, ZM,
Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību,
uzņēmumu un finanšu darbinieku
arodbiedrība
Ar Ministru prezidenta 23.05.2018.
rīkojumu nr. 139 apstiprinātā darba
grupa + LBAS, LDDK, LTRK
AiM, IeM, VID, KNAB, Latvijas
iekšlietu darbinieku arodbiedrība,
Latvijas apvienotā policistu
arodbiedrība
VM, TM (IeVP), LM (SIVA, VDEĀK,
VSAC), IeM (poliklīnika, veselības un
sporta centrs), IZM (Naukšēnu un
Murjāņu skolas), LPS, LLPA, Latvijas
Ārstniecības un aprūpes darbinieku
arodsavienība, LVSADA
IZM, KM, LM (SIVA), IeM (VUGD,
Robežsardzes, Policijas koledžas),
Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība
Ministrijas, neatkarīgās iestādes, LPS,
LLPA, tiesnešu biedrības, LDDK,
LBAS, LTRK
Ministrijas, neatkarīgās iestādes, LPS,
LLPA, tiesnešu biedrības, LDDK,
LBAS, LTRK
Ministrijas, neatkarīgās iestādes, LPS,
LLPA, tiesnešu biedrības, LDDK,
LBAS, LTRK
Ministrijas, neatkarīgās iestādes, LPS,
LLPA, tiesnešu biedrības, LDDK,
LBAS, LTRK

Valsts kanceleja un iesaistītās
institūcijas
Valsts kanceleja un iesaistītās
institūcijas
Valsts kanceleja

27.02.
15-00

6.03.
15-00

13.03.
15-00

20.03.
15-00
27.03.
15-00

24.04.
15-00

29.05.
15-00

19.04.
15-00

3.04.
15-00

10.04.
15-00

17.04.
15-00
8.05.
15-00
22.05.
15-00
5.06.
15-00
12.07.
15-00

26.06.

7.08.
31.07.

28.08.
21.08.

04.09.
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Paldies!
http://www.mk.gov.lv/lv/content/cilvekresursu-attistibaspolitika
Tel. 67082983
laila.ruskule@mk.gov.lv

