
4. Pielikums Ministru kabineta 
2016. gada 12. aprīļa 
noteikumiem Nr. 225 

 
Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgas apmēru 
(bruto, euro) 

Nr. p. 

k. 
Amata pamatfunkcija 

Amata 

vietu skaits 

Mēnešalgas 

diapazons 

(no–līdz) 

Vidējā 

mēnešalga 

1 2 3 4 5 

1. Administratīvā funkcija 5 380-1390 1119 

2. Grāmatvedības un finanšu funkcija 4 665-1180 901 

3. Iekšējais audits --- --- --- 

4. Informācijas tehnoloģiju funkcija --- --- --- 

5. Juridiskā funkcija 1 690 690 

6. Komunikācija un sabiedriskās attiecības 1 500 500 

7. Lietvedības funkcija 1 665 665 

8. Pamatdarbības funkcija (ūdens un kanalizācijas 

pakalpojumi) 
16 384-955 780 

9. Personālvadības funkcija -- -- -- 

10. Saimnieciskā funkcija 3 875 875 

11. Sekretariāta funkcija -- -- -- 

12. Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 1 188 188 

13. Apsardzes un drošības funkcija -- -- -- 

14. Biznesa attīstības funkcija -- --- -- 

15. Kvalitātes vadības funkcija -- -- -- 

Kopā 32 X X 

 
 

3. pielikums 
Ministru kabineta 

2016. gada 12. aprīļa 
noteikumiem Nr. 225 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, 
sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 

Nr. p. 

k. 

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas 

balva 

Piemaksas, prēmijas vai 

naudas balvas apmērs 

(euro vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 

vai kritēriji 

1 2 3 4 

1. Piemaksa par nakts darbu 

50 % apmērā no 

darbiniekiem noteiktās 

stundas vai dienas algas 

Darba likuma 67.pants 

2. Piemaksas par virsstundu darbu 

100 % apmērā no 

darbiniekiem noteiktās 

stundas vai dienas algas 

Darba likuma 68.pants 

http://www.likumi.lv/wwwraksti/2016/080/225/P3.DOCX


3. Piemaksas par darbu svētku dienās 

100 % apmērā no 

darbiniekiem noteiktās 

stundas vai dienas algas 

Darba likuma 68.pants 

4. 

Piemaksas, ja darbinieks papildus 

saviem tiešajiem darba pienākumiem 

aizvieto prombūtnē esošo darbinieku, 

pilda vakanta amata (darba) 

pienākumus vai papildus amata 

aprakstā noteiktajiem pienākumiem 

pilda vēl citus pienākumus. 

Piemaksas apmērs ne vairāk 

par 30 % no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas. SIA ,,Talsu ūdens” 

piemaksu piešķiršanas 

kārtība 

Informācija par sociālajām garantijām 

Nr. p. 

k. 
Sociālās garantijas veids 

Sociālās garantijas apmērs 

(euro vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 

vai kritēriji 

1 2 3 4 

1. 
Pabalstu sakarā ar bērna (-u) 

piedzimšanu 
213,43 EUR 

SIA ,,Talsu ūdens” 

pabalstu piešķiršanas 

kārtība 

2. 

Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā 

ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, 

vecāku) nāvi. 

213,43 EUR  

SIA ,,Talsu ūdens” 

pabalstu piešķiršanas 

kārtība 

3. 

Pabalsts darbinieka nāves gadījumā 

viņa ģimenes loceklim vai personai, 

kura uzņēmusies darbinieka 

apbedīšanu 

50-100% no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas 

SIA ,,Talsu ūdens” 

pabalstu piešķiršanas 

kārtība 

4. 

Darbiniekiem, kuri strādā ar displeju, 

tiek izmaksāta kompensācija par 

medicīnisko optisko redzes 

korekcijas līdzekļu (briļļu) 

izdevumiem. 

100,00 EUR (reizi 2 gados) 

 

4. Veselības apdrošināšana 

Veselības apdrošināšanas 

polises prēmija nedrīkst 

pārsniegt normatīvajos aktos 

par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli noteikto apmēru 

Atbilstoši piešķirtajiem 

finanšu līdzekļiem 

5. Nelaimes gadījumu apdrošināšana Izvērtējot nosacījumus  

6. 

Atpūtas dienas pēc asins vai asins 

komponentu nodošanas ārstniecības 

iestādē 

Noteiktās darba samaksas 

apmērā 

Darba likuma 74.pants 

 


