
3.pielikums 
Ministru kabineta 

2016.gada 12.aprīļa  
noteikumiem Nr.225 

 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām 

un to noteikšanas kritērijiem Liepājas pilsētas pašvaldības policijā  

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 – ja darbinieks 
papildus saviem tiešajiem 
amata (darba) pienākumiem 
aizvieto prombūtnē esošu 
darbinieku 

Līdz 30% no 
mēnešalgas 

Nolikums “Par papildu darba 
apmaksu Liepājas pilsētas 
pašvaldības policijas 
darbiniekiem” 4.1.pk. 

2. Piemaksa – ja darbinieks 
pilda vakanta amata (darba) 
pienākumus vai papildus 
amata aprakstā noteiktajiem 
pienākumiem pilda vēl citus 
pienākumus 

Līdz 30% no 
mēnešalgas 

Nolikums “Par papildu darba 
apmaksu Liepājas pilsētas 
pašvaldības policijas 
darbiniekiem” 4.2.pk. 

3. Piemaksa par personīgo 
darba ieguldījumu un darba 
kvalitāti 

Līdz 40% no 
mēnešalgas 

Nolikums “Par piemaksas par 
personīgo darba ieguldījumu 
un darba kvalitāti noteikšanu 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
policijas darbiniekiem 
2019.gadā” 6.pk. 

4. Piemaksa par darbu, kas 
saistīts ar īpašu risku 

Līdz pieciem procenti 
no darbiniekam 
noteiktās mēnešalgas 

Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes 
2022.gada 21.jūlija lēmums 
Nr.273/11 “Par speciālās 
piemaksas apmēra 
noteikšanu par darbu, kas 
saistīts ar īpašu risku”. 
Pašvaldības policijas 
2022.gada 1.augusta 
rīkojums Nr.100/4-1  

5. Piemaksa par nakts darbu 50% apmērā no 
darbinieka stundas 
tarifa likmes 

Nolikums “Par piemaksām 
pie darba samaksas Liepājas 
pilsētas pašvaldības policijā“ 
1.2.pk. 

6 Piemaksa par virsstundu 
darbu vai darbu svētku 
dienās 

100% apmērā no 
darbinieka stundas 
tarifa likmes 

Nolikums “Par piemaksām 
pie darba samaksas Liepājas 
pilsētas pašvaldības policijā“ 
1.3.pk. 

7. Naudas balva par 
priekšzīmīgu darba 
uzdevumu izpildi vai 
atzinīgiem darba 

Līdz vienas 
mēnešalgas apmēram 
kalendārā gada 
ietvaros 

Nolikums par naudas balvas 
piešķiršanu Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē “Liepājas  
pilsētas pašvaldības policija”  
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pienākumu izpildes 
rezultātiem 

 

 

 

 

2.tabula 

Informācija par sociālajām garantijām 

Nr. 
p.k. 

Sociālās garantijas veids Sociālas garantijas 
apmērs (euro vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 
vai kritēriji 

1 2 3 4 

1. Papildatvaļinājums Līdz 10 darba dienām Nolikums “Par 
papildatvaļinājuma 
piešķiršanu Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
policijas darbiniekiem” 

2. Papildatvaļinājums par 
aprūpē esošiem bērniem: 
1 vai 2 bērni vecumā līdz 
14 gadiem vai 3 un vairāki 
bērni vecumā līdz 16 
gadiem 

1 līdz 3 darba dienām Darba likuma 151.panta 
pirmās daļas 1.,3.pk. 

3. Apmaksāta brīvdiena 
sakarā ar darbinieka bērna 
skolas gaitu uzsākšanu 1.-
4.klasē 

1 diena 1.septembrī vai tajā 
datumā, kad notiek pirmās 
skolas dienas svinīgais 
pasākums 

Liepājas pilsētas domes 
nolikums Nr.10 no 
15.04.2010. “Par atlīdzību 
Liepājas pilsētas 
pašvaldībā” 10.6.pk. 

4. Apmaksātas brīvdienas 
sakarā ar darbinieka 
stāšanos laulībā 

3 darba dienas Liepājas pilsētas domes 
nolikums Nr.10 no 
15.04.2010. “Par atlīdzību 
Liepājas pilsētas 
pašvaldībā” 10.7.pk. 

5. Apmaksātas brīvdienas 
sakarā ar asins nodošanu 
ārstniecības iestādē  

Līdz 5 dienām gadā Darba likuma 74.p.6.d. 

6. Veselības apdrošināšana Atbilstoši piešķirtajiem fi-
nanšu līdzekļiem un norma- 
tīvajos aktos noteiktā 
apmērā 

“Valsts un pašvaldību  
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības 
likums” 37.p. 
Nolikums “Par kārtību, kā 
Liepājas pilsētas pašvaldība 
apdrošina darbinieku un 
deputātu veselību” 

7. Nelaimes gadījumu 
apdrošināšana 

Atbilstoši piešķirtajiem fi 
nanšu līdzekļiem un norma- 
tīvajos aktos noteiktā 
apmērā 

“Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku  atlīdzības 
likums” 37.p. 

8. Redzes korekcijas līdzekļu 
iegādes izdevumu 
kompensācija 

Līdz 150 eiro  Iekšējie noteikumi “Kārtība, 
kādā Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
”Liepājas pilsētas 
pašvaldības policija” 
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kompensē izdevumus par 
speciālo medicīniski optisko 
redzes korekcijas līdzekļu 
iegādi” 

Nr. 
p.k. 

Sociālās garantijas veids Sociālas garantijas 
apmērs (euro vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 
vai kritēriji 

1 2 3 4 

9. Pabalsts sakarā ar 
ģimenes locekļa vai 
apgādājamā nāves 
gadījumu 

Ne vairāk kā vienas 
minimālās mēnešalgas 
apmērā 

“Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības 
likums” 20.pants 

10. Pabalsts sakarā ar 
amatpersonas vai 
darbinieka nāves 
gadījumu viņu ģimenes 
loceklim vai personai, kura 
ir uzņēmusies apbedīšanu 

Amatpersonas vai 
darbinieka noteiktās 
mēnešalgas apmērā, bet ne 
mazāk kā minimālo algu 

Liepājas pilsētas domes 
nolikums Nr.10 no 
15.04.2010. “Par atlīdzību 
Liepājas pilsētas 
pašvaldībā” 8.1.p. 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 2022.gada 1.augustā. 


