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Riska profilu ietekmējošo amatu atalgojuma politika 

Apstiprināts AS „Rietumu Asset Management” IPS Valdes 25.08.2017. sēdē, protokols Nr. 15

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Informācija par 2016. gadu ir sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 un FKTK noteikumiem Nr. 126 „Normatīvie noteikumi par 
atalgojuma politikas pamatprincipiem”. Riska prolu ietekmējošo amatu atalgojuma politika nosaka atalgojuma pamatprincipus riska prolu 
ietekmējošajiem amatiem, rādītājus atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai, atalgojuma mainīgās daļas izmaksas nosacījumus, pārbaužu veikšanas 
kārtību par riska prolu ietekmējošo amatu atalgojuma politikas ievērošanu, informācijas par atalgojuma politiku atklāšanas kārtību, kā arī 
struktūrvienību atbildību atalgojuma politikas ieviešanas un ievērošanas nodrošināšanas jomā. 

Riska prolu ietekmējošo amatu atalgojuma politika veido tādu atalgojumu sistēmu riska prolu ietekmējošajiem amatiem, kas nodrošina 
attiecīgas kvalikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos un neatalgojot šos darbiniekus 
par īstermiņa rezultātiem, bet gan vērtējot viņu pieņemto lēmumu un veikto darījumu ilgtermiņa ietekmi. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Padome un Valde veic šādus uzdevumus: 

- nodrošina samērīgu attiecību starp noteikto riska prolu ietekmējošo amatu atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu; 
- nosaka nanšu un nenanšu rādītājus noteikto riska prolu ietekmējošo amatu darbības rezultātu novērtēšanai un atalgojuma mainīgās 

daļas noteikšanai; 
- nosaka atalgojuma mainīgās daļas struktūru un atalgojuma mainīgās daļas augstāko robežu. 

Riska prolu ietekmējoši amati ir tādi darbinieku amati, kuriem ir būtiska ietekme uz riska prolu, kā arī amatus, kuru atalgojums ir vienāds 
ar vai lielāks par riska prolu ietekmējošo amatu saimju zemākā atalgojuma līmeņa skalu. 

Riska prolu ietekmējošo amatu atalgojuma politika balstās uz šādiem pamatprincipiem: 

- Padome nosaka, ka atalgojuma politikas prasības tiek piemērotas riska prolu ietekmējošiem amatiem, kuru kopējais atalgojums par 
pārskata gadu ir vienāds ar vai lielāks par šāda zemāk apmaksātā darbinieka Valdes loceklis atalgojumu. 

- Riska prolu ietekmējošo amatu atalgojumu pārskata gadā veido šādi atalgojuma elementi:
- atalgojuma nemainīgā daļa – darba alga; 
- atalgojuma mainīgā daļa – no darbības rezultātiem atkarīga darba samaksas daļa. 

Atalgojuma mainīgās daļas noteikšana un darbības rezultātu novērtēšana risku prolu ietekmējušiem amatiem: 

- Lēmumu par atalgojama mainīgās daļas apmēru Padomes locekļiem pieņem akcionāru sapulce. Par Valdes locekļiem šādu lēmumu 
pieņem Padome. Par pārējiem riska prolu ietekmējošiem amatiem šādu lēmumu pieņem Valde. Daļa atalgojuma mainīgās daļas tiek 
atlikta, kā tas noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Padome un Valde, pieņemot lēmumu, paredz, cik procenti no noteiktās 
atalgojuma mainīgās daļas (ne mazāk kā 40–60 procenti) tiek atlikti. Atalgojuma mainīgo daļu Padome/Valde nosaka, ņemot vērā 
Sabiedrības riska prolu ietekmējošos amatos strādājošo darbinieku darbības rezultātu novērtējumu, kurā izmanto gan kvantitatīvu, gan 
kvalitatīvu novērtēšanas pieeju. 

- Riska prolu ietekmējošos amatos strādājošo darbinieku darbības rezultātu novērtēšanā ņem vērā vairāku gadu darbības rezultātu 
rādītājus, tādejādi nodrošinot, ka darbības rezultātu novērtēšana ir pamatota ar ilgtermiņa darbības rezultātiem. 

- Riska prolu ietekmējošo darbinieku darbības rezultātu novērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kvantitatīvie rādītāji: 
- auditētie gada Sabiedrības nanšu pārskati; 
- vispārējie Sabiedrības darbības rezultāti; 
- Sabiedrības attīstības stratēģiskā plāna izpilde. 

- Riska prolu ietekmējošo darbinieku darbības rezultātu novērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kvalitatīvie rādītāji: 
- Sabiedrības attīstības stratēģiskā plānā noteikto Sabiedrības biznesa attīstības projektu īstenošana; 
- piemērotības amatam novērtēšanas un pašnovērtēšanas rezultāti saskaņā ar Padomes locekļu, Valdes locekļu, un personu, kas pilda 

pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas politiku un saistītajiem dokumentiem; 
- risku vadības veikti stresa testi un cita veida risku novērtējumi par darbības rezultātu noturīgumu un pastāvīgumu.

Atalgojuma mainīgās daļas noteikšana un darbības rezultātu novērtēšana risku prolu ietekmējušiem amatiem: 

- Atalgojuma mainīgās daļas faktisko izmaksu veic atbilstoši Sabiedrības darbības ciklam un tās darbības riskiem un gadījumā, ja maksājums 
atbilst Sabiedrības nanšu stāvoklim un riska prolu ietekmējošā amatā esošā darbinieka darbības rezultātiem. 

- Atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas faktisko izmaksu veic pēc tam, kad uz to ir iegūtas neatsaucamas tiesības. 
- Neatsaucamas tiesības uz atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu iegūst proporcionāli periodam (gadu skaitam), uz kādu atlikta 

atalgojuma mainīgā daļa, bet ne agrāk kā 12 mēnešus pēc atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas. 
- Pirms neatsaucamu tiesību uz atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas iegūšanas to nepieciešamības gadījumā koriģē (samazina), ņemot 

vērā tās sākotnējā aprēķinā neietvertos riskus, kas kļuvuši zināmi periodā, uz kuru atlikta atalgojuma mainīgā daļa, un kas saistīti ar 
darbības rezultātiem, par kuru sasniegšanu noteikta atalgojuma mainīgās daļas atliktā daļa. 

- Izmaksājamais atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas apmērs var samazināties atkarībā no zināmiem Sabiedrības rādītājiem. 
- Sabiedrība ir tiesīga:

- daļēji vai pilnīgi samazināt atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības, pamatojoties uz 
faktiskajiem darbības rezultātiem, vai 

- daļēji vai pilnīgi samazināt atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas kopējo apmēru, ja tā piešķirta par darbības rezultātiem, pamatojoties 
uz datiem, kas vēlāk izrādījušies ar nolūku sagrozīti (ļaunprātīga rīcība).
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