
 

 

 

 

 

3. pielikums Ministru kabineta 

2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 

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

1. tabula 

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 darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

 AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

 2. 
Piemaksa par virsstundu 
darbu vai darbu svētku 

dienās  

 
100 % apmērā no darbiniekam 

noteiktās stundas vai dienas algas 
likmes. 

 AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

3. 

Piemaksa par prombūtnē 
esoša darbinieka 

pienākumu pildīšanu 
(intelektuālā darba 

veicējiem) 

 
20 % apmērā no darbiniekam 

noteiktās stundas vai dienas algas 
likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

4. 

Piemaksa par prombūtnē 
esoša darbinieka 

pienākumu pildīšanu 
(fiziska darba veicējiem) 

50 % apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

5. 

Piemaksa par vakanta 
amata pienākumu 

pildīšanu (intelektuālā 
darba veicējiem) 

 20 % apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

6. 

Piemaksa par vakanta 
amata pienākumu 

pildīšanu (fiziska darba 
veicējiem) 

50 % apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

7. 
Piemaksa par laika 
apstākļu ietekmē 

palielināto darba apjomu 

Līdz 20 % apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

8. 
Piemaksa par papildu 
pienākumu pildīšanu 

Līdz 50 % apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes. 

AS “Rīgas Centrāltirgus” Darba 
samaksas un amatu struktūras 

nolikums 

9. Prēmijas  

Pamatojoties uz darbinieku darba 
snieguma novērtējumu 

200% - 50% 

AS “Rīgas Centrāltirgus” 
Darbinieku darba snieguma 
vadības un prēmiju sistēmas 

nolikums  



 

 

 

2. tabula 

Informācija par sociālajām garantijām 

 

Nr.  
p. k. 

Sociālās garantijas veids 
Sociālās garantijas apmērs 

(euro vai %) 
Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji 

1 2 3 4 

1.   Atlaišanas pabalsts 
 2-4 mēnešu vidējās izpeļņas 

apmērā. 
atkarībā no darba stāža uzņēmumā 

 2.  Veselības apdrošināšana   Uzņēmuma budžeta iespēju robežās  

3. 
Kompensācija par mācību 

izdevumiem 
 

Kompensāciju var saņemt, ja sekmīgi 
mācās valsts akreditētā augstākās 

izglītības iestādē vai ārvalstu mācību 
iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti 

Latvijā, lai iegūtu ieņemamā amata 
pienākumu izpildei nepieciešamās 

speciālās zināšanas. Kompensācija par 
mācību izdevumiem tiek piešķirta ar 
atsevišķu valdes lēmumu, noslēdzot 

attiecīgu līgumu par mācību izdevumu 
kompensēšanu. 

 

4. 

Kompensāciju par 
speciāliem medicīniski 

optiskajiem redzes 
korekcijas līdzekļiem 

(brilles vai kontaktlēcas). 
 

EUR 75,00 

Darbiniekiem, kuriem, pamatojoties uz 
obligātās veselības pārbaudi, oftalmologs 

darbam ar displeju izrakstījis speciālos 
medicīniski optiskos redzes korekcijas 
līdzekļus (brilles vai kontaktlēcas), lai 

nodrošinātu darba aizsardzības prasību, 
strādājot ar displeju, ievērošanu. 

5. 

Pabalsts Darbinieka 
piederīgajiem darbinieka 

nāves gadījumā vai 
darbiniekam tuva ģimenes 

locekļa (laulātā, bērna, 
vecāku, vecvecāku, 

adoptētāja vai adoptētā, 
brāļa vai māsas un cita 
tuva radinieka) nāves 

gadījumā. 

EUR 145,00 

 
Pabalsts tiek izmaksāts pēc darbinieka vai 

darbinieka ģimenes locekļa miršanas 
apliecības kopijas un atbilstoša 

iesnieguma saņemšanas. 
 

6. 
Apaļās jubilejās (20, 30, 

40, 50, 60, 70 gados) 
EUR 75,00 

 

7. 
Vienam no vecākiem, 
bērna piedzimšanas 

gadījumā 
EUR 285,00 

Pabalsts tiek izmaksāts pēc dzimšanas 
apliecības kopijas un atbilstoša 

iesnieguma saņemšanas. 

8. 

Vienam no vecākiem, kura 
bērns ir skolnieks vai 
pilna laika students 

(vecumā līdz 20 gadiem), 
uzsākot jaunu mācību 

gadu 

EUR 60,00 

 

9. 
Apmaksa par 

darbnespējas lapu 
100% apmērā no pirmās 

slimības dienas 
AS “Rīgas Centrāltirgus” 

Darba koplīgums 

 


