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Darba koplīgums- turpmāk tekstā Koplīgums, sastādīts, vienojoties darba devējam – Ķeguma 
novada pašvaldība, kuru pārstāv tās pilnvarotā persona pašvaldības izpilddirektora vietniece Anete 
Tomsone, no vienas puses, 

un  

pašvaldības darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem – Anita Markusa, Vita Kalniņa, Ilona 
Klimane,  Sarmīte Pugača, Ināra Kovaļčuka, Vita Kozlovska, Līga Paukšte, Arta Bluķe, Mārīte 
Artihoviča, Laima Semionova,  Lolita Liepa- turpmāk tekstā- darbinieki, no otras puses, abi kopā 
un katrs atsevišķi turpmāk tekstā Puse/Puses, ievērojot Darba likumu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos 
darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Puses apņemas ievērot šī Koplīguma noteikumus. 

1.2. Koplīguma darbības laikā darba devējs un darbinieki atturas no vienpusējiem pasākumiem, kas 
vērsti uz Koplīguma noteikumu grozīšanu. 

1.3. Koplīgums finansiāli tiek nodrošināts Pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros. 

1.4. Koplīguma 4.5., 4.6., 5.3., 5.12.2.punkts un 7. nodaļa neattiecas uz pedagogiem Pašvaldības 
izglītības iestādēs. 

 

2. Darba devējs 

2.1. Apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo un Latvijas Republikai saistošo starptautisko 
darba likumdošanas tiesisko regulējumu un šo Koplīgumu. 

2.2. Apņemas radīt nepieciešamos apstākļus darba uzdevumu izpildei, kā arī nodrošināt materiāli 
tehnisko bāzi šī Koplīguma izpildei. 
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2.3. Apņemas nodrošināt darba vides uzlabojumus (aprīkojums, remonti, darba vietu 
labiekārtošana, atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām u.c.) Pašvaldības apstiprinātā 
budžeta ietvaros. 

2.4. Vismaz vienu mēnesi iepriekš informēt darbiniekus par izmaiņām Pašvaldības struktūrā un/vai 
darba samaksā. 

2.5. Pieņemot darbā darbinieku un noslēdzot ar viņu darba līgumu, iepazīstināt viņu ar veicamajiem 
pienākumiem, saskaņā ar amata aprakstu, darba kārtības noteikumiem, darba samaksas 
nolikumu un šo Koplīgumu. 

2.6. Darba samaksa tiek noteikta, ņemot vērā tiesiskajos aktos noteikto amatu grupu un darbinieku 
kompetenču un darba rezultātu novērtējumu. 

 

3. Darbinieki 

3.1. Apzinīgi un ar atbildību pilda savus darba pienākumus, saskaņā ar amata aprakstu, kā arī 
ievērojot šo Koplīgumu, Ķeguma novada pašvaldības nolikumu, darba kārtības noteikumus un 
darba devēja rīkojumus. 

3.2. Saudzīgi izturas pret darba devēja mantu. 

3.3. Rūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu. 

3.4. Rūpējas par savu veselību un darbspējām, un ne retāk kā reizi trijos gados veic obligāto 
veselības pārbaudi.  

3.5. Darbinieks ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, 1 mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot par to darba 
devēju. 

3.6. Darbinieki, kuru darbs saistīts ar fizisko personu datu apstrādi, rūpējas par viņu rīcībā esošās 
informācijas nepieejamību trešajām personām.  

3.7. Darbinieks, komunicējot ar masu medijiem un sociālajos tīklos, ievēro lojalitāti (cieņa, 
uzticība, apzinīgums, respekts, konfidencialitāte) pret darba devēju un kolēģiem. 

3.8. Darbinieks ievēro profesionālās ētikas normas. 

 

4. Darba samaksa 

4.1. Darba devējs nodrošina darba samaksu, kas ir paredzēta darba samaksas nolikumā un noteikta 
darba līgumā. Tā ietver mēnešalgu, kā arī citas darba līgumā, darba samaksas nolikumā 
noteiktās piemaksas.  

4.2. Darba algas izmaksu nodrošina divas reizes kalendārajā mēnesī – līdz 7. un 22. datumam, 
izmaksājot skaidrā naudā pašvaldības norēķinu kasēs vai arī pēc darbinieka rakstveida 
pieprasījuma pārskaitot darbinieka norādītajā norēķinu kontā.  

4.3. Samaksu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku, darba algu par nostrādāto laiku līdz 
atvaļinājumam, izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. 

4.4. Darba līguma uzteikuma gadījumā, visas darbiniekam pienākošās naudas summas, 
izmaksājamas pēdējā darba dienā. 

4.5. Darbinieks, kurš veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu 100  apmērā 
no viņam noteiktās stundas algas likmes.  

4.6. Darbinieks, kurš veic nakts darbu, saņem piemaksu 50 % apmērā no viņam noteiktās stundas 
algas likmes.  
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4.7. Darbinieks saņem piemaksu proporcionāli papildus veicamo pienākumu apjomam, bet ne 
mazāk kā 10% apmērā no savas mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem 
tiek norīkots pildīt prombūtnē esoša darbinieka neatliekamos pienākumus. 

4.8. Darba devējs apņemas katru gadu, ņemot vērā valsts budžeta likumā noteikto Pašvaldības 
finansējumu un Pašvaldības funkcijas, pārskatīt amata algas un stundas tarifa likmes, ja valstī 
tiek paaugstināta minimālā amata alga un stundas tarifa likme. 

 

5. Darbinieku sociālās garantijas un atvieglojumi 

5.1. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 
apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu darbinieka mēnešalgas apmērā, bet ne mazāk kā 
minimālās mēneša darba algas apmērā. 

5.2. Darbiniekiem izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, 
adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba 
algas apmērā.  

5.3. Darbiniekam pēc pilna ikgadējā atvaļinājuma izmantošanas līdz nākamajam ikgadējam 
atvaļinājumam ar darba devēja rīkojumu, piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu (bet kopā ne 
vairāk kā normatīvajos aktos noteikts): 

5.3.1. par ilggadēju darbu (par pilniem kopā nostrādātajiem gadiem Pašvaldības institūcijās, 
iestādēs vai struktūrvienībās: 

          5 gadi līdz 9 gadi – 1 darba dienu; 

          10 gadi līdz 19 gadi – 2 darba dienas; 

                 20 gadi un vairāk – 3 darba dienas; 

5.3.2. par darbinieku kompetenču un darba novērtēšanas rezultātu līdz 5 darba dienām: 

5.3.2.1.ja saņemts novērtējums vismaz 70 % no maksimāli iespējamiem punktiem – 1 darba diena; 

5.3.2.2. ja saņemts novērtējums vismaz 75 % no maksimāli iespējamiem punktiem – 2 darba dienas; 

5.3.2.3.ja saņemts novērtējums vismaz 80 % no maksimāli iespējamiem punktiem – 3 darba   
dienas; 

5.3.2.4. ja saņemts novērtējums vismaz 85 % no maksimāli iespējamiem punktiem – 4 darba  
dienas; 

5.3.2.5. ja saņemts novērtējums vismaz 90 % no maksimāli iespējamiem punktiem – 5 darba dienas. 

5.3.3. par darbu ar datoru darbiniekiem amatos, kuri apstiprināti ar darba devēja rīkojumu – līdz 
3 darba dienām:  

5.3.3.1.ja darbinieks, veicot darba pienākumus, katru dienu vismaz divas stundas strādā ar displeju 
darbstacijā – telpā, kurā atrodas dators un tā darbības nodrošināšanas ierīces – 1 darba 
dienu; 

5.3.3.2.ja darbinieks, veicot darba pienākumus, katru dienu vismaz četras stundas strādā ar displeju 
darbstacijā – telpā, kurā atrodas dators un tā darbības nodrošināšanas ierīces – 2 darba 
dienas; 

5.3.3.3.ja darbinieks, veicot darba pienākumus, katru dienu vismaz piecas stundas strādā ar 
displeju darbstacijā – telpā, kurā atrodas dators un tā darbības nodrošināšanas ierīces – 3 
darba dienas. 

5.4. Papildatvaļinājumu var izmantot pa daļām. Lai saskaņotu papildatvaļinājuma dienu skaitu un 
piešķiršanas laiku, darbinieks iesniedz darba devējam iesniegumu par papildatvaļinājuma 
piešķiršanu. 
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5.5. Saskaņojot ar darba devēju un apstiprinātā budžeta ietvaros, ja tas nepieciešams konkrētā 
amata pildīšanai, tiek segti ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītie izdevumi un saglabāta 
mēnešalga. 

5.6. Darbiniekam piešķir trīs apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar stāšanos laulībā.  

5.7. Darbiniekam piešķir divas apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, 
bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi. 

5.8. Piešķir darbiniekam:  

5.8.1. vienu apmaksātu brīvu darba dienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu 
uzsākšanu 1.– 4.klasē;  

5.8.2. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai viņa bērnam absolvējot 
izglītības iestādi; 

5.8.3. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekam apmaksātas brīvas darba dienas 
atbilstoši oficiāli apstiprinātajam mēģinājumu un koncertu grafikam. 

5.9. Ja ir nepieciešams un darba pienākumu izpildes apstākļi to pieļauj, darbiniekam var piešķirt 
atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. 

5.10. Darbiniekam var piešķirt naudas balvu, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto 
ierobežojumu sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju (40, 50, 60, 70), ja Pašvaldībā nostrādāti 
vismaz 3 gadi- tik procentu apmērā no minimālās algas, cik paliek gadu. 

5.11. Piešķir pabalstu darbiniekam 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā, ja apgādībā 
ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. 

5.12. Piešķirt pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā:  

5.12.1. par kopējo darba stāžu Pašvaldībā: 

5.12.1.1.  ja Pašvaldībā nodarbināts 1 – 4 gadiem – 5 % no mēnešalgas; 

5.12.1.2.  ja Pašvaldībā nodarbināts  5 – 9 gadiem – 10 % no mēnešalgas; 

5.12.1.3.  ja Pašvaldībā nodarbināts 10 – 19 gadiem – 15 % no mēnešalgas; 

5.12.1.4.  ja Pašvaldībā nodarbināts ilgāk par 20 gadiem – 20 % no mēnešalgas. 

5.12.2. par darba kvalitāti atbilstoši ikgadējai novērtēšanai; 

5.12.2.1.  ja ikgadējā darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanā saņemti 70 % līdz 79 % 
– 10 % no mēnešalgas; 

5.12.2.2.  ja ikgadējā darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanā saņemti 80 % līdz 89 % 
– 20 % no mēnešalgas; 

5.12.2.3.  ja ikgadējā darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanā saņemti 90 % un vairāk 
– 30 % no mēnešalgas. 

5.12.3. Aprēķinot atvaļinājuma pabalstu, tiek ņemts vērā gan pabalsta apmērs par darba stāžu, 
gan par darba kvalitāti, tos summējot. 

5.13. Ja ir noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku un izturēts pārbaudes laiks,  darbinieks, 
saskaņojot ar darba devēju un nepārtraucot darba attiecības, sekmīgi mācās akreditētā mācību 
programmā valsts akreditētā izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, lai apgūtu amata 
pildīšanai nepieciešamās zināšanas:  

5.13.1. uz darbinieka rakstveida iesnieguma un mācību iestādes izsniegtas izziņas pamata, 
piešķir mācību atvaļinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai līdz 10 dienām gadā, 
saglabājot darba vietu un amatalgu; 
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5.13.2. piešķir mācību atvaļinājumu līdz 20 darba dienām gadā valsts eksāmena kārtošanai vai 
diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, saglabājot darba vietu un amatalgu;  

5.13.3. ja, saskaņojot ar darba devēju, darbinieks mācās akreditētā izglītības programmā 
akreditētā mācību iestādē, uz darbinieka rakstveida iesnieguma pamata, darba devējs var 
segt akreditētas izglītības iestādes noteikto mācību maksu 30 %  apmērā no gada mācību 
maksas, noslēdzot līgumu. Darbinieks, kurš uzteic darba līgumu un kurš pēc mācību 
maksas segšanas nostrādājis pie darba devēja mazāk nekā 3 gadus, saskaņā ar noslēgtā 
līguma nosacījumiem atmaksā to mācību maksas daļu, kuru sedzis darba devējs;  

5.13.4. iegūstot papildus augstāko izglītību (mācību ilgums līdz 2,5 gadiem), amata pildīšanai 
nepieciešamo zināšanu apgūšanai, darba devējs var segt mācību maksu 30 % apmērā no 
gada mācību maksas; 

5.13.5. pārējos gadījumos var tikt piešķirts mācību atvaļinājums bez darba samaksas 
saglabāšanas. 

5.14. Darba devējs tiem darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku, uz 
darbinieka iesniegtu izdevumus attaisnojošu dokumentu pamata, var apmaksāt: 

5.14.1. vienu reizi gadā vakcinācijas pret gripu un periodiskās vakcinācijas pret ērču encefalītu 
izdevumus; 

5.14.2.  apmaksāt briļļu iegādi, vienu reizi divos gados, darbiniekam,  ja, obligātajā veselības 
pārbaudē, konstatēts, ka darbiniekam, darba pienākumu veikšanai, ir nepieciešamas brilles. 
Summas apmēru nosaka attiecīgi darba laikam, kura veikšanai  nepieciešamas brilles : 

5.14.2.1. 150 euro – vismaz 6 (sešas) stundas dienā; 
5.14.2.2. 120 euro – vismaz 4 (četras) stundas dienā; 
5.14.2.3. 100 euro – vismaz 2 (divas) stundas dienā; 

5.15. Darba devējs apdrošina veselību darbiniekiem, kuriem šāda apdrošināšana noteikta obligāti 
(pielikums), apdrošināšanas polisei nepārsniedzot normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli noteikto apmēru.  

5.16. Darba devējs apdrošina veselību pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem), kuri nav minēti 
šī Koplīguma 5.15.punktā, ņemot vērā, ka veselības apdrošināšanas prēmijas izmaksas nedrīkst 
pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.  

5.17. Apdrošināšanas polises cena var pārsniegt 5.15. un 5.16.punktā noteikto apmēru, ja 
darbinieks sedz cenu starpību.  

5.18. Darba devējs gadījumos, kad darbinieku darba izpildei norīko ārpus pastāvīgās darba vietas, 
nodrošina to ar transportu vai apmaksā ceļa izdevumus. 

 

6. Darba aizsardzība, veselības aizsardzība un darba vide 

6.1. Darba devējs apņemas: 

6.1.1. nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus visiem darbiniekiem saskaņā ar 
Darba aizsardzības likumu, citiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības, higiēnas un 
veselības aprūpes jomā; 

6.1.2. izstrādāt darba vides iekšējo uzraudzības sistēmu iestādēs; 

6.1.3. nodrošināt darbiniekus ar sadzīves un sanitāro telpu kompleksu, to uzturēšanu kārtībā; 

6.1.4. sastādīt un apstiprināt to personu sarakstu, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu 
cilvēku veselībai, kā arī darbu īpašos apstākļos; 

6.1.5. segt visus ar darba aizsardzības organizēšanu saistītos izdevumus; 
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6.1.6. ievērot kārtību un normas, saskaņā ar kurām darbinieki bez maksas tiek nodrošināti ar 
darba apģērbu, darba apaviem un citiem individuālās aizsardzības līdzekļiem; 

6.1.7. nodrošināt medikamentu esamību darbavietu aptieciņās; 

6.1.8. apmaksāt darbinieku obligātās veselības pārbaudes, lai apstiprinātu veselības atbilstību 
amatam. Obligāto veselības pārbaužu veikšana var tikt paredzēta kolektīvās veselības 
apdrošināšanas polisē. 

6.2. Darba devējs Darbiniekiem veselības veicināšanas nolūkos nodrošina veselīgas izvēles 
iespējas: 

6.2.1. par saviem līdzekļiem paēst pusdienas Pašvaldības iestādē, kas nodrošina ēdināšanu 
ēdamzālē, par kalkulācijā aprēķināto cenu; 

6.2.2. atpūtas telpu, kura aprīkota ar galdu, krēsliem, ledusskapi un mikroviļņu krāsni;  

6.2.3. 50 % atlaidi Ķeguma dienas centra trenažieru zāles apmeklējumam; 

6.2.4. bez maksas izmantot Ķeguma dienas centra aerobikas zāli darbinieku grupu vingrošanas 
nodarbībām. 

 

7. Darba un atpūtas laiks 

7.1. Darba laiks darbiniekiem tiek noteikts saskaņā ar Pašvaldības iestāžu Darba kārtības 
noteikumiem – pamatā piecu dienu darba nedēļa ar divām brīvdienām. 

7.2. Darba nedēļas pamatdarba laiks ir 40 stundas nedēļā. 

7.3. Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas 
nedēļas darba laika ilgumu, darbiniekam nosaka summēto darba laiku, kas 9 mēnešos 
nepārsniedz noteikto normālo darba laiku. 

7.4. Darba dienas ilgums pirmssvētku dienās tiek saīsināts par 2 stundām. 

 

8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Koplīgums ir spēkā no tā noslēgšanas dienas līdz  2021.gada 31.decembrim. 

8.2. Koplīgumu var izbeigt, papildināt vai grozīt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 

8.3. Gadījumā, ja Koplīguma darbības laikā rodas nesaskaņas vai viedokļu atšķirības, konflikta 
risināšanai uz paritātes pamatiem tiek izveidota izlīgšanas komisija. Ja izlīgšanas komisijā 
vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības griezties tiesā. 

8.4. Koplīgums saglabā spēku un tā noteikumi ir spēkā līdz jauna Koplīguma spēkā stāšanās 
brīdim. Pašvaldības administratīva reorganizācija nevar būt par pamatu Koplīguma atcelšanai. 
Saistību pārņēmējs turpina ievērot iepriekš noslēgtā un Pašvaldības administratīvās 
reorganizācijas brīdī spēkā esošā Koplīguma noteikumus līdz jauna darba Koplīguma spēkā 
stāšanās brīdim, vai Koplīguma grozīšanai 8.2.punktā noteiktajā kārtībā. Viena gada laikā pēc 
Pašvaldības reorganizācijas darba Koplīguma noteikumi nav grozāmi par sliktu darbiniekiem. 

8.5. Koplīgums sastādīts uz sešām lapām ar Pielikumu divos identiskos eksemplāros, no kuriem 
vienu glabā darba devējs, otru – darbinieku pilnvaroti pārstāvji. Abiem Koplīguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
 
Darba devējs:                                                    Darbinieki: 
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Pielikums  
03.07.2019. Darba koplīgumam 

 
Darbinieki, kuriem noteikta obligāta nelaimes gadījumu apdrošināšana  

 
Ķeguma novada pašvaldības iestāžu amati, kuros amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam):  
 

1. Ķeguma novada Sociālajā dienests: 
1.1. sociālā dienesta vadītājs; 
1.2. sociālais darbinieks; 
1.3. sociālās palīdzības organizators; 
1.4. sociālais aprūpētājs; 
1.5. psihalogs. 

 
2. Ķeguma novada pašvaldības policija: 

2.1. vecākais inspektors; 

2.2. inspektors; 

2.3. autovadītājs. 

 

3. Ķeguma novada bāriņtiesa: 
3.1. bāriņtiesas vadītājs; 

3.2. bāriņtiesas vadītāja vietnieks. 

 
 
 
 

 


