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Latvijā ir pozitīva pieredze, īstenojot Eiropas vietējo pašvaldību hartā noteikto 

administratīvās autonomijas principu. Līdz  krīzei pašvaldības dome patstāvīgi 

noteica pašvaldības darbinieku atalgojumus, kā arī ar iekšējiem normatīvajiem 

aktiem bija tiesīga regulēt pārējos darbinieku motivācijas līdzekļus. 

 

Jau toreiz tika izteiktas bažas, ka šāda sistēma novedīs pie nesamērīgas 

pašvaldību līdzekļu izšķērdēšanas. Tomēr šīs bažas neapstiprinājās. Atklāta algu 

un motivācijas sistēmu apstiprināšana attaisnojās, opozīcijas un masu mēdiju 

kontrole atklātības apstākļos bija faktori kas nodrošināja pietiekamu sabiedrības 

kontroli. Turklāt pašvaldību politikas būtība ir saistīta ar atskaitīšanos 

iedzīvotājiem, nepieciešamību skaidrot savus lēmumus. 

 

Pašvaldību spēju un prasmi patstāvīgi, uz savu iniciatīvu dzīvot taupīgi, vislabāk 

apliecina tas, ka pirms krīzes patstāvīgi noteiktais pašvaldības darbinieku 

atalgojums bija par 20% zemāks, nekā valsts pārvaldē. 

 

Krīzes sākumposmā Ministru prezidents lūdza pašvaldības būt solidārām ar 

privāto sektoru, kurā iekšējā tirgus sabrukuma un ārējās krīzes ietekmē 

samazinājās atalgojums un ar valsts darbiniekiem, kuriem nodokļu ieņēmumu 

samazinājuma iespaidā tāpat samazinājās atalgojums. Atsaucoties uz lūgumu 

pašvaldības patstāvīgi samazināja savus izdevumus, saglabājot proporciju ar 

valsts darbinieku algām. 

 

Krīze tika izmantota centralizācijai un koncentrācijai. Viens no kaitīgākajiem 

krīzes perioda likumiem ir „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums”, kurš krasi samazināja valsts un pašvaldību 

darbinieku motivācijas iespējas un izraisīja būtiskas profesionālāko un 

talantīgāko darbinieku daļas aiziešanu uz privāto sektoru vai darbu ES 

institūcijās. Ieviešot vienādus nosacījumus visiem šķietamā taisnīguma vietā tika 

iegūta neefektīva valsts pārvalde. 

 

Šis likums negatīvi ietekmē arī pašvaldību darbu. Tāpēc  

 

LPS kongress aicina Saeimu un valdību:  



 

 

1.Atjaunot likumā „Par pašvaldīibām” noteikto kārtību, ka pašvaldības 

darbinieku atalgojumus nosaka dome, tādējādi respektējot Latvijai saistošo 

pašvaldību administratīvās autonomijas principu un izslēdzot “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” normas, kas 

to attiecina uz pašvaldībām. 

 

LPS kongress aicina pašvaldības: 

 

2. Izstrādāt savas personāla motivācijas sistēmas, kas ievēro vietējos apstākļus 

un maksimāli uzlabo pašvaldības darba produktivitāti. 


