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Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm 

un to noteikšanas kārtību  
 
 

    Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu; 

    MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1651 ‘’ Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 
noteikšanas kārtību’’ (Noteikumu II1 nodaļa); 

    MK 01.06.2010. noteikumiem Nr. 500  ‘’Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs’’; 

    18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

   Amatu klasifikācijas sistēmas ieviešanas mērķis ir pilnveidot darba samaksas 

sistēmu un veicināt personāla vadību un attīstību. 

1. Noteikumi nosaka:  

1.1. vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību Aglonas 

novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbiniekiem; 

1.2. pašvaldības iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku amatiem atbilstošo 

mēnešalgu grupu un tām atbilstošo mēnešalgu maksimālo apmēru. 

2. Amatpersonai (darbiniekam), kura amata (dienesta, darba) pienākumus pilda 

nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli šo pienākumu 

pildīšanas laikam. 

3. Amatpersona (darbinieks) nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņa bez 

attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (dienesta, darba) pienākumus. 

4. Amatpersonas (darbinieka) vidējo izpeļņu aprēķina tikai no darba samaksas. 

5. Saskaņā ar apstiprināto amatu klasifikāciju un amatu saimes līmeni, tiek izstrādāti 

vai precizēti darbinieku amatu apraksti un saskaņā ar 18.05.2010. MK noteikumi 

Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 



pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību" tiek noteikts profesijas kods un profesijas 

nosaukums.  

. 
2. Pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgu grupas un tām atbilstošās 

maksimālās mēnešalgas noteikšana 

1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem amatam atbilstošo 
mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1651 1.pielikumu 

‘’Amatpersonu un darbinieku saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās 
mēnešalgu grupas’’, ņemot vērā amata saimi un līmeni, bet profesijas kodu un 
nosaukumu saskaņā ar 18.05.2010. MK noteikumiem Nr.461 . 

2. Pašvaldības vadība, iestāžu, struktūrvienību vadītāji un pašvaldības speciālisti, 

izskata pašvaldībā apstiprinātos štatu sarakstus un darbinieku amatu aprakstus, 

izvērtē, izsaka savu viedokli pašvaldības finanšu nodaļai, kura sastāda pašvaldības 

iestāžu, struktūrvienību darbinieku amatu katalogu un to iesniedz izskatīšanai domes 

komitejās.           3. Saskaņā ar komiteju iesniegtajiem priekšlikumiem finanšu nodaļa 

izstrādā galīgo kataloga projektu un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības domē.                                    

4. Amatu klasificēšanas procesā izmanto amatpersonu un darbinieku amata aprakstus, 

personāla sarakstu, apstiprinātos štatu sarakstus, iestādes nolikumus un noteikumus un 

struktūras shēmu, kā arī ņem vērā citus amatpersonas un darbinieka veicamos 

pienākumus, ja minētie dokumenti ir nepilnīgi vai jāaktualizē.  

5. Klasificējot amatus, izvēlas to saimi (apakšsaimi) un līmeni, kura apraksts 

visprecīzāk atbilst konkrētajā amata vai darba aprakstā minētajiem 

pamatpienākumiem. 

6. Ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs (apakšsaimēs), amatu klasificē tajā 

saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai 

nozīmīguma ziņā ir pārsvarā. 

7. Ja lielākā daļa amata pamatpienākumu nav atrodami nevienā no saimju 

(apakšsaimju) un līmeņu aprakstiem, amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un 

līmenī, kuš visvairāk atbilst klasificējamā amata atbildības līmenim un vadības 

apjomam. 

 

3. Amatu saskaņošanas kārtība 

 



1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem mēnešalgas 

maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai nosaka saskaņā ar 

MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1651 ‘’ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas 

kārtību’’ 3.1 pielikumu ‘’ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši amata noteiktajai mēnešalgu grupai’’. 

2. Nosakot mēnešalgu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, 

ņem vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un tai atbilstošo mēnešalgas maksimālo 

apmēru. 

 

 

 

4. Noslēguma jautājumi  

 

1. Veicot precizējumus vai grozījumus pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām, nedrīkst pārsniegt amatam atbilstošo mēnešalgas maksimālo apmēru. 

Pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas minimālais apmērs pilnai amata 

likmei nedrīkst būt zemāks par valstī noteikto minimālo mēnešalgu. 

2. Šo noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši pašvaldības budžetā kārtējam gadam 

atalgojumam apstiprinātajiem izdevumiem. 

 


