
 

    

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 

 

2022.gada 7.jūlijā Ventspilī  Nr.126 

(protokols Nr. 13; 6.§) 

  

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumā Nr.157 

 “Par Ventspils pilsētas  domes noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu” 

 

Nolūkā aktualizēt un precizēt ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumu Nr.157 

apstiprinātos noteikumus “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

budžeta iestādēs”, pamatojoties uz grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, un Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības 

komisijas 2022.gada 20.jūnija sēdes ieteikumu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2011. gada 11. novembra lēmuma Nr.157 “Par Ventspils pilsētas  domes 

noteikumu “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” 

apstiprināšanu” pielikumā “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta 

iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

“3.1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputātam par deputāta pienākumu pildīšanu 

mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, bāzes mēnešalgai piemērojot darba stundas 

koeficientu 0,01 (nulle komats nulle viens), to noapaļojot atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas 

principiem līdz veselam skaitlim ar divām zīmēm aiz komata. Maksimālais stundu skaits, par kuru 

deputāts var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk par 120 (viens simts divdesmit) stundām mēnesī.” 

 

2. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“3.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam (t.sk. par deputāta 

pienākumu pildīšanu) mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, bāzes mēnešalgai 

piemērojot darba stundas koeficientu 0,0175 (nulle komats nulle viens septiņi pieci), to noapaļojot 

atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz veselam skaitlim ar divām zīmēm aiz 

komata. Maksimālais stundu skaits, par kuru komitejas priekšsēdētājs var saņemt atlīdzību, ir ne 

vairāk par 160 (viens simts sešdesmit) stundām mēnesī.” 

 

3. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 



  

“3.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam (t.sk. par 

deputāta pienākumu pildīšanu) mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, bāzes 

mēnešalgai piemērojot darba stundas koeficientu 0,01562 (nulle komats nulle viens pieci seši divi), 

to noapaļojot atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz veselam skaitlim ar divām 

zīmēm aiz komata. Maksimālais stundu skaits, par kuru komitejas priekšsēdētāja vietnieks var 

saņemt atlīdzību, ir ne vairāk par 160 (viens simts sešdesmit) stundām mēnesī. 

 

4. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“3.5. šo noteikumu 3.1. punktā un 3.4. punktā minētās mēnešalgas kopējais apmērs nevar pārsniegt 

koeficientu 1.6 (viens komats seši), kas piemērots bāzes mēnešalgai.” 

 

5. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“3.6. šo noteikumu 3.2.punktā un 3.4. punktā minētās izmaksājamās mēnešalgas kopējais apmērs 

nevar pārsniegt koeficientu 2,8 (divi komats astoņi), kas piemērots bāzes mēnešalgai.” 

 

6. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“3.7. šo noteikumu 3.3. punktā un 3.4 punktā minētās mēnešalgas kopējais apmērs nevar pārsniegt 

koeficientu 2,5 (divi komats pieci), kas piemērots bāzes mēnešalgai.” 

 

7. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.1.Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja, Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietnieku mēnešalga tiek noteikta bāzes mēnešalgai, piemērojot sekojošus 

koeficientus: 

4.1.1.Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam 4,55 (četri komats piecdesmit 

pieci); 

4.1.2.Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam 4,0 (četri komats 

nulle).” 

 

8. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam (t.sk. par deputāta 

pienākumu pildīšanu) mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, bāzes mēnešalgai 

piemērojot darba stundas koeficientu 0,0175 (nulle komats nulle viens septiņi pieci), to noapaļojot 

atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz veselam skaitlim ar divām zīmēm aiz 

komata. Maksimālais stundu skaits, par kuru Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes komitejas 

priekšsēdētājs var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk par 160 (viens simts sešdesmit) stundām mēnesī.” 

 

9. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam (t.sk. par 

deputāta pienākumu pildīšanu) mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, bāzes 

mēnešalgai piemērojot darba stundas koeficientu 0,01562 (nulle komats nulle viens pieci seši divi), 

to noapaļojot atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz veselam skaitlim ar divām 

zīmēm aiz komata. Maksimālais stundu skaits, par kuru Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk par 160 (viens simts sešdesmit) 

stundām mēnesī.” 

 



  

10. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.5. šo noteikumu 4.1. punktā un 4.4.punktā minētās mēnešalgas kopējais apmērs Ventspils 

valstspilsētas domes priekšsēdētājam nedrīkst pārsniegt koeficientu 4,55 (četri komats piecdesmit 

pieci), kas piemērots bāzes mēnešalgai, un šo noteikumu 11.punktā noteikto piemaksas apmēru, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam nedrīkst pārsniegt koeficientu 

4,0 (četri komats nulle), kas piemērots bāzes mēnešalgai, un šo noteikumu 11.punktā noteikto 

piemaksas apmēru.” 

 

11. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.6. šo noteikumu 4.2. punktā un 4.4.punktā minētās mēnešalgas kopējais apmērs Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam nedrīkst pārsniegt koeficientu 2,8 (divi 

komats astoņi), kas piemērots bāzes mēnešalgai.” 

 

12. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“4.7. šo noteikumu 4.3 punktā un 4.4 punktā minētās mēnešalgas kopējais apmērs Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam nedrīkst pārsniegt  koeficientu 

2,5 (divi komats pieci), kas piemērots bāzes mēnešalgai.” 

 

13. Izteikt Noteikumu 5.punkta 5.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“5.4. Amati Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādēs ir sadalīti 17 mēnešalgu grupās ar atbilstošām 

mēnešalgas likmēm, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību).” 

 

14. Izteikt Noteikumu 6.punkta 6.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“6.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Revīzijas komisijas, Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Atsavināšanas komisijas, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijas, Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļiem mēnešalgu nosaka proporcionāli 

nostrādātajam stundu skaitam šajā punktā minētajās pārvaldes vienību sēdēs, bāzes mēnešalgai 

piemērojot darba stundas koeficientu 0,00726 (nulle komats nulle nulle septiņi divi seši), to noapaļojot 

atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem līdz veselam skaitlim ar divām zīmēm aiz 

komata.” 

 

15. Papildināt Noteikumu 6.punktu ar 6.2.1apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“6.2.1 Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas, Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas, Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļiem mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam stundu skaitam 

šajā punktā minētajās pārvaldes vienību sēdēs, bāzes mēnešalgai piemērojot darba stundas koeficientu 

0,01 (nulle komats nulle viens), to noapaļojot atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem 

līdz veselam skaitlim ar divām zīmēm aiz komata.” 

 

16. Izteikt Noteikumu 11.punktu sekojošā redakcijā: 

  

“11. Amatpersonas (darbinieki) var saņemt piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tiem 

noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto prombūtnē 

esošu amatpersonu (darbinieku) vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl 

citus pienākumus. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteiktas vairākas šā punkta pirmajā teikumā 



  

minētās piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentus no mēnešalgas. Piemaksu par 

prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu vai vakanta amata (darba) pienākumu 

pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām (darbiniekiem). “ 

17. Izteikt Noteikumu 13.punktu ar 13.1.apakšpunktu un 13.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“13. Nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot šo noteikumu 4.1. 

1.punktā un 4.1.2.punktā minētās amatpersonas un fiziskā darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā 

konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā var šai 

amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

stratēģisko mērķu sasniegšanā. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no 

amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās 

nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā. Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

iestādēs nodarbinātajām amatpersonām (darbiniekiem) šajā punktā minētās piemaksas nosaka 

sekojošā kārtībā: 

 

13.1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu 

attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības domes Finanšu komitejas lēmumu un uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektora novērtējumu, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 

administrācija” apstiprinātā budžeta ietvaros var noteikt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs, piemērojot šo noteikumu 2.pielikumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektora amatam noteiktos kritērijus. 

 

13.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), pamatojoties uz 

konkrētas amatpersonas (darbinieka) novērtējumu piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās 

institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā var noteikt, piemērojot šo noteikumu 2.pielikuma 

konkrētajam amatam noteiktos kritērijus attiecīgās Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

budžeta ietvaros.” 

 

18.  Izteikt Noteikumu 13.1 punktu sekojošā redakcijā: 

 

“13.1 Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šo noteikumu 11.punktā minētās 

piemaksas un vienlaikus arī šo noteikumu 13.punktā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst 

pārsniegt 50 procentus no mēnešalgas.” 

 

19.  Izteikt Noteikumu Noteikumu 13.2 punktu sekojošā redakcijā: 

 

“13.2 Amatpersonai (darbiniekam), izņemot šo noteikumu 3.punktā un 4.punktā minētās 

amatpersonas un fiziskā darba veicējus, vai konkrētiem amatiem noteiktajai mēnešalgai var tikt 

piemērots tirgus koeficients nodrošinot, ka  ar koeficientu reizinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz 

Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. Šādu amatpersonu (darbinieku) īpatsvars nepārsniedz 

piecpadsmit procentus no attiecīgajā pašvaldības institūcijā nodarbināto amatpersonu (darbinieku) 

skaita. Tirgus koeficientu regulāri pārskata, izvērtējot tā nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk 

kā reizi divos gados atbilstoši attiecīgajā pašvaldības institūcijā nodarbināto amatpersonu 

(darbinieku) skaitam. Profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients, nosaka 

Ministru kabinets. Tirgus koeficientu nosaka robežās no 1,1 līdz 1,5.” 

 

20. Papildināt Noteikumu VII sadaļu Pārejas noteikumi ar 42.punktu: 

 



  

“42. laika posmā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim amatpersonām (darbiniekiem) 

27.2.apakšpunktā norādītās sociālās garantijas piešķir attiecīgās iestādes apstiprinātā budžeta 

ietvaros un piemērojot darbiniekam (amatpersonai) noteikto mēnešalgas apmēru līdz 2022.gada 

30.jūnijam.” 

 

21. Papildināt Noteikumu VII sadaļu Pārejas noteikumi ar 43.punktu: 

 

“43. laika posmā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim amatpersonām (darbiniekiem) 

27.8.apakšpunktā norādītās sociālās garantijas piešķir attiecīgās iestādes apstiprinātā budžeta 

ietvaros un piemērojot darbiniekam (amatpersonai) noteikto mēnešalgas grupu līdz 2022.gada 

30.jūnijam.” 

 

22. Papildināt Noteikumu VII sadaļu Pārejas noteikumi ar 44.punktu: 

 

“44. laika posmā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim amatpersonām (darbiniekiem) 

27.9.apakšpunktā norādītās sociālās garantijas piešķir attiecīgās iestādes apstiprinātā budžeta 

ietvaros un piemērojot darbiniekam (amatpersonai) noteikto mēnešalgas grupu līdz 2022.gada 

30.jūnijam.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 
 I.Caune, 63601 112, ieva.caune@ventspils.lv 

A.Priedoliņa, 63601 271, agnija.priedolina@ventspils.lv  

 

 

 

 

J. Vītoliņš 
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