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Par ko mēs šodien runāsim? 

Kā un par ko atalgot darbiniekus? 
 Kā: 

 Atalgojuma sistēma – saturs, 
filosofija, mērķis, 
komponentes 

 
 Par ko: 

 Atalgojuma sasaiste ar darba 
izpildi 
 

 Atalgojuma sistēmas globāli un 
Latvijā 



Izmantotie dati prezentācijā 

 Ikgadējais Fontes Latvijas Vispārējais atalgojuma 
pētījums 2013 (191 organizācijas /organizāciju grupas 
(227 atsevišķas juridiskas vienības ) 
 

 Mercer Global performance management survey 
report 2013 (1056 organizācijas 53 valstīs) 



Atalgojuma sistēma - būtība  

 Atalgojuma sistēma pastāv praktiski 
jebkurā iestādē vai organizācijā 

 

 Organizācijas lielums visbiežāk 
nosaka to, kādā formātā tā pastāv: 
 Formāla/neformāla 

 Strukturēta/nestrukturēta 

 Konstruktīva/destruktīva 



Kopējais atalgojums 
 – materiālais un nemateriālais 



Atalgojuma sistēma - mērķi 

 Racionāla uzņēmuma algu budžeta 
pārvaldīšana (plānošana, kontrole) 

 Uzņēmuma konkurētspējas 
veicināšana- vispārējā un darba tirgū 

 Iekšējā taisnīguma veicināšana 

 Vēlamo uzvedības modeļu 
skaidrošana un atbilstošas rīcības 
veicināšana 

 Lēmumu pieņemšanas vienkāršošana, 
darba algu sarunu atvieglošana 

 

 

 



Atalgojuma  sistēma - 
komponenšu noteikšana 

 Pamatalgas 
 Amatam 

 Darbiniekam 

 

 Prēmijas  

 

 Piemaksas 

 

 Labumi un atvieglojumi 



Pamatalgas 

 Pamats atalgojuma sistēmai 

 

 Par ko maksājam pamatalgu? Tipiski 
par kvalitatīvu ikdienas pienākumu 
veikšanu 

 

 Konkurētspēja & iekšējais taisnīgums 

 

 Labā prakse noteikt pamatalgu gan 
amatam, gan darbiniekam – 
grāmatvežiem un grāmatvedei Annai 

 



Prēmijas 

 Mērķis – atalgot izcilu darbu un 
papildus soli, veicināt izcilu rezultātu 
sasniegšanu. Komunicē biznesa 
mērķus un veicina vēlamo uzvedību 

 

 Vai visiem tās maksāt?  

 

 Cik lielu atalgojuma daļu paredzēt kā 
mainīgu? 

 

 Cik bieži tās maksāt? 

 

 



Kritēriji prēmiju saņemšanai 

Kritērijs 
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Organizācijas pārdošanas ieņēmumi 41% 42% 38% 33% 22% 14% 

Struktūrvienības pārdošanas ieņēmumi 13% 33% 40% 9% 6% 6% 

Darbinieka pārdošanas ieņēmumi 4% 10% 54% 6% 3% 5% 

Organizācijas peļņa 57% 53% 38% 49% 30% 17% 

Struktūrvienības peļņa 13% 24% 26% 14% 8% 6% 

Darba kvalitāte 38% 51% 45% 58% 42% 38% 

Termiņu ievērošana 18% 26% 21% 38% 26% 19% 

Klientu atsauksmes 7% 16% 22% 18% 14% 9% 

Citu iepriekš definētu mērķu 
sasniegšana noteiktā laika periodā 

22% 28% 18% 29% 18% 12% 

Citu iepriekš nedefinētu mērķu 

sasniegšana noteiktā laika periodā 
2% 3% 2% 4% 4% 2% 

 



Prēmiju mērķa  
un maksimālais apjoms 



Piemaksas 

 Mērķis – atalgot par papildus 
paveiktu darbu 

 

 Par ko maksāt? 

 

 Cik daudz maksāt? 

 



Labumi & priekšrocības 

 Ko vēlamies pateikt ar atvieglojumiem 
un labumiem? 

 

 Kā varam visefektīvākajā veidā 
izmantot līdzekļus? 

 

 Kā varam iesaistīt darbiniekus to 
izvēlē? 

 

 



Kā Jūs rīkojaties, ja kandidāts 
intervijā prasa augstāku 
atalgojumu, kā Jūs bijāt 

plānojuši? 



Kāds, jūsuprāt,  
ir atbilstošs  

atalgojuma pieaugums? 



Ko dara darba tirgus? 

  
Mēneša 

pamatalga, 
% 

Gada 
kopējā alga, 

% 

Latvija  2.8% 3.9% 

 

Vidējās atalgojuma izmaiņas: 

 
Mēneša 

pamatalga, % 
Gada 

kopējā alga, % 

Samazinājums 1.5% 18.7%  

Nav izmaiņu 78.0%  23.2%  

Pieaugums 20.5% 58.1%  

 

 
Mēneša 

pamatalga, % 
Gada 

kopējā alga, % 

Atalgojuma 
samazinājums 

-11.8% (-12.6%) -5.8% (-8.6%) 

Atalgojuma 
pieaugums 

11.1% (11.6%) 9.9% (11.6%) 

 

Atalgojuma izmaiņu proporcijas: 
Vidējās atalgojuma izmaiņas tiem,  

kam atalgojums tika mainīts: 



Atalgojuma izmaiņas 
ietekmējošie faktori 



Atalgojuma pieaugumu visbiežāk 
veido atalgojuma palielinājums: 

 kvalificētiem speciālistiem un pieredzējušiem vadītājiem 

 darbiniekiem ar labāko sniegumu 

 uzņēmuma “atslēgas” amatiem un amatiem, par kuru veicējiem 

darba tirgū ir izteikta konkurence  

 amatiem, kam atalgojums iepriekšējos gados ticis samazināts 

vai kam iepriekš noteikts iekšēji netaisnīgi zems atalgojums 

   Amatu grupas ar straujāko atalgojuma pieaugumu: 
−IT 

−Biznesa attīstība 

−Tirdzniecība un Mārketings (vadības amati) 

−Finanšu analīze, plānošana un vadība 

 



Prognozes turpmākajiem 
gadiem 

Prognozes izmaiņām pamatalgā: 

Prognozes izmaiņām gada kopējā atalgojumā: 



Atalgojuma sistēma - sasaiste ar 
darba izpildi (1) 

 

 
 Pay for performance - mūsdienās 

visbiežāk izmantotā prakse  

 Priekšrocības: 

 Vēlamās uzvedības definēšana 

 Iekšējais taisnīgums – kurš 
vairāk/labāk izdara, tas vairāk 
nopelna 

 Veiksmīgas darbības 
priekšnosacījumi: 

 Mērķu uzstādīšana 

 Novērtēšana 

 

 

 



Atalgojuma sistēma - sasaiste ar 
darba izpildi (2) 

 

 

 Riski 
 Darbinieki var izvēlēties darīt tikai 

tos darbus, kas ietekmē viņu 
atalgojumu 

 Tikai pārbaudītu metožu 
izmantošana, izvairīšanās no riska, 
radošuma ierobežošana 

 Psiholoģiskā asociācija ar kontroli 
un sodīšanu 

 Pārāk agresīva mainīgā daļa var 
demotivēt 

 Alternatīvas? 
 

 

 

 

 

Spriedze 

Darba 
izpilde Optimāls spriedzes 

līmenis 

Garlaicība, 
enerģijas 
trūkums 

Trauksme 



Kas ir iemesli, kādēļ 
organizācijas izmanto pay for 

performance pieeju? 

1% 

4% 

2% 

6% 

19% 

19% 

16% 

16% 

11% 

2% 

1% 

4% 

16% 

12% 

15% 

24% 

26% 

1% 

1% 

1% 

4% 

6% 

8% 

33% 

47% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cits

Sodīt darbiniekus ar zemāko darba rezultātu

Pasargāt organizāciju sliktu finansiālo rādītāju
gadījumā

Vēlme veicināt sinerģiju starp struktūrvienībām

Veicināt darbinieku piesaisti

Atalgojuma taisnīgums

Novirzīt nepietiekamos atalgojuma līdzekļus
objektīvā veidā

Piesaistīt un noturēt pareizos darbiniekus

Virzīt darbiniekus uz labāku darba izpildi

1.prioritāte 2.prioritāte 3.prioritāte



Kas organizācijām visvairāk 
traucē ieviest kvalitatīvu pay for 

performance sistēmu?  

 
 Vadītājiem pietrūkst spēju un/vai motivācijas veiksmīgi 

īstenot sistēmu 

 Mērķu noteikšana 

 Organizācijas kultūra 

 

 

 



Atalgojuma sistēma - pieejas 
globāli 

Galvenie faktori, kas ietekmē atalgojuma 
sistēmas: 

 Sociālie kontrakti – attiecības starp 
valsti, darba devējiem un darba 
ņēmējiem kopumā 
 Atalgojumu sistēmu centralizācija/ 

decentralizācija 

 Arodbiedrību ietekme 

 Darba likumdošana 

 Kapitāla piederība 

 Kultūras faktori 
 Hierarhija 

 Riska tolerance 

 Indivīds/ komanda 

 Vīrišķīgas/ sievišķīgas raksturiezīmes 



Atalgojuma sistēma - nākotne 

 

 Balanss  - sistēmiskums vs 
individuāli gadījumi 

 Uzsvars uz atalgojuma mainīgo 
daļu – vai saglabāsies? 

 Vai atalgojuma jautājumi ir 
konfidenciāli? 

 Ko darīt ar algu pieaugumu 1-3% 
apmērā? 

 

 



Fontes kontakti 

 

Inese Zepa 
Pētījumu grupas vadītāja 

 
 

SIA Fontes vadības konsultācijas, 
 Fontes Grupa 

Brīvības 43, Rīga LV 1010 
Tālr. +371 67846151 

www.fontes.lv 
 



Fontes - partneris 

Konsultāciju projektos 

 Vadības un funkciju auditos 

 Organizācijas struktūras pilnveidošanā 

 Darba izpildes vadībā (Performance management) 

 HR stratēģijas, politikas, procesu, sistēmu pilnveidošanā 

 Atalgojuma un motivācijas sistēmās 

 Pārmaiņu vadībā 
 

Pētījumos 
 Atalgojuma (Fontes un Mercer) 
 Key Performance Indicators 

 

Vadītāju novērtēšanā un attīstībā  

 


