
3. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs

(euro  vai %)

1 2 3 4

Piemaksa par prombūtnē esoša 

darbinieka aizvietošanu 

par vakanta amata pienākumu 

pildīšanu

par papildus darba pienākumu 

pildīšanu, kas nav iekļauti 

darbinieka amata aprakstā, 

tiešajos darba pienākumos

2
Ceturkšņa piemaksa sabiedrisko 

attiecību speciālistam
Līdz 10 % no reklāmas ieņēmumiem

3

Piemaksa par personisko darba 

ieguldījumu un kvalitāti 

Sabiedrības darbības 

nodrošināšanā

Līdz 50 % no konkrētā darbinieka mēnešalgas 

apmēra vai vidējās izpeļņas par iepriekšējiem 6 

mēnešiem

4
Prēmija par Sabiedrībā noteikto 

stratēģisko mērķu sasniegšanu

Līdz 75 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas 

apmēra vai iepriekšējo 6 mēnešu vidējās 

izpeļņas

5 Naudas balva par Sabiedrībai 

svarīgu sasniegumu vai notikumu

Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā vai 

iepriekšējo 6 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā

1 2 3 4

1
Pabalsts darbiniekam sakarā ar 

stāšanos laulībā

2
Pabalsts darbiniekam sakarā ar 

bērna piedzimšanas gadījumu

3

Pabalsts darbinieka nāves 

gadījumā viņa ģimenes loceklim 

vai personai, kura uzņēmusies 

darbinieka apbedīšanu

4

Pabalsts darbiniekam sakarā ar 

ģimenes locekļa (laulāta, bērna, 

vecāku) nāvi

Valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā

5
Optisko redzes korekcijas 

līdzekļu iegādes kompensācija
No 30.00 EUR līdz 60.00 EUR apmērā

Sabiedrības apstiprināts nolikums ''Kārtība kādā 

''SIA Liepājas Olimpiskais centrs'' kompensē 

darbiniekiem optisko redzes korekcijas līdzekļu 

iegādi''''

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Liepājas Olimpiskais centrs''

Nr. p. k.
Piemaksas vai prēmijas veids, 

naudas balva
Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji

Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā vai 

3 mēnešu vidējās izpeļņas, vai iepriekšējo 6 

mēnešu vidējās izpeļņas, ja darbinieks 

nostrādājis vismaz 6 mēnešus

Informācija par sociālajām garantijām

Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro  vai %) Piešķiršanas pamatojums  vai kritērijiNr. p.k.

Sabiedrībā apstiprinātie ''Atlīdzibas noteikumi''

1. tabula

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

2. tabula

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Liepājas Olimpiskais centrs''

1
Līdz 30 % no mēnešalgas vai vidējās 

mēnešalgas apmēra

Sabiedrībā apstiprinātie ''Atlīdzības noteikumi''


