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Nr.19

NOTEIKUMI
„Par piemaksu piešķiršanu, materiālās stimulēšanas kārtību
un sociālajām garantijām Babītes novada Bāriņtiesā”
(ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols Nr.3, 42.§)
Izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
5. panta sesto daļu, 41. panta pirmās daļas
2.punktu un Valsts un pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi “Par piemaksu piešķiršanu, materiālās stimulēšanas kārtību un sociālajām
garantijām Babītes novada Bāriņtiesā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Babītes novada Bāriņtiesā (turpmāk tekstā - Iestāde) strādājošajiem darbiniekiem
(turpmāk tekstā-Darbinieki) piešķir piemaksas pie noteiktās mēnešalgas, kā arī kārtību,
kādā tiek veikta Darbinieku materiālā stimulēšana un noteiktas sociālās garantijas (t.i.,
pabalsti un kompensācijas).
2. Darbinieku materiālo stimulēšanu šo Noteikumu izpratnē veido piemaksas par personisko
darba ieguldījumu un kvalitāti, prēmijas un naudas balvas.
3. Piemaksas par darba kvalitāti, prēmijas un naudas balvas tiek noteiktas, lai motivētu un
novērtētu Darbinieku darbu, augstus sasniegumus, panākumus un radošu iniciatīvu.
II. Piemaksu piešķiršanas kārtība
4. Darbiniekam piešķir piemaksu par:
4.1. prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu;
4.2. vakanta amata pienākumu pildīšanu;
4.3. papildus darba veikšanu.
5. Piemaksu par prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu nosaka:
5.1. Darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi
promesoša darbinieka pienākumiem;

5.2. Darbiniekam, kuram ir iemaņas un prasmes, kādas nepieciešamas promesoša
darbinieka pienākumu veikšanai.
6. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var noteikt ne vairāk kā diviem
darbiniekiem.
7. Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu nosaka:
7.1. 30% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja paralēli saviem tiešajiem pienākumiem
tiek veikta vairāk kā puse no promesoša Darbinieka amata pienākumiem;
7.2. 15% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja paralēli saviem tiešajiem pienākumiem
tiek veikta mazāk kā puse no promesoša Darbinieka amata pienākumiem.
8. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu nosaka Darbiniekam, kura tiešie amata
pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi vakanta amata pienākumiem, vai
Darbiniekam ir dokumentāli apstiprinātas nepieciešamās kvalifikācijas un prasmes, kas
nepieciešamas vakanta amata pienākumu veikšanai.
9. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā diviem
darbiniekiem.
10. Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu nosaka sekojoša apmērā:
10.1.
30% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja paralēli saviem tiešajiem
pienākumiem tiek veikti vairāk kā puse no vakancē paredzētajiem pienākumiem;
10.2.
15% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja paralēli saviem tiešajiem
pienākumiem tiek veikti mazāk kā puse no vakancē paredzētajiem pienākumiem.
11. Piemaksu par papildus darba veikšanu nosaka:
11.1. par darbu, kas nav norādīts Darbinieka amata aprakstā (darba zonas
paplašināšanos);
11.2. par darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs;
11.3. par darbu pašvaldības vai Iestādes realizējamā projekta ietvaros.
12. Pirms lēmuma pieņemšanas, piemaksas piešķiršanai par papildus darba veikšanu, tiek
izvērtēta papildus darba sarežģītība, nozīmīgums un darbietilpība.
13. Piemaksu par papildus darba veikšanu nosaka sekojošā apmērā:
13.1. 30% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja tiek veikts papildus darbs, kura
izpildes laikā Darbiniekam palielinās viņa atbildības pakāpe un jāpieņem ar
Iestādes darbu saistīti būtiski lēmumi, kas var ietekmēt visas Iestādes vai atsevišķu
Darbinieku vai Darbinieku grupas darba izpildi;
13.2. 15% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja tiek veikts papildus darbs ar augstu
sarežģītības pakāpi, kura izpildei nepieciešams apgūt jaunas prasmes vai
tehnoloģijas;
13.3. 10% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja papildus veiktais darbs prasa no
Darbinieka papildus zināšanas, darba laika pārorganizēšanu, papildus
sagatavošanos atsevišķiem darba uzdevumiem.
13.4. 5% apmērā no Darbinieka mēnešalgas, ja papildus darbs ir saistīts ar kāda
neliela darba projekta vadību, vai kādas noteiktas darba grupas (piem.,
Starpinstitucionālo sanāksmju, klientu u.c. grupu) vadīšanu, vai atsevišķu atskaišu
vai darba rezultātu apkopojumu vai analīžu sagatavošanu noteiktos laika posmos.
14. Izslēgts (ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols Nr.3, 42.§).
15. Piemaksas apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa, ar rīkojumu nosaka
Iestādes vadītājs. Noteikumu 4.punktā minēto piemaksu kopsumma nevar būt lielāka par
30% no Darbinieku mēnešalgas.

III. Materiālās stimulēšanas kārtība
16. Piemaksu par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti piešķir Darbiniekiem
atbilstoši Iestādē izstrādātiem darba kvalitātes novērtēšanas kritērijiem (skatīt pielikumu
Nr.1).
17. Par piemaksu par Darbinieka personīgo ieguldījumu un darba kvalitāti lemj Iestādes
vadītājs.
18. Ne retāk kā reizi gadā atkārtoti pārskata un izvērtē 16.punktā minētās piemaksas
nepieciešamību un pamatojumu.
19. Ja darbinieks saņem vienu vai vairākas šo noteikumu 4.punktā minētās piemaksas un
vienlaikus arī 16.punktā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60%
no Darbinieka mēnešalgas. ( ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols Nr.3, 42.§)
20. Darbiniekam reizi gadā var izmaksāt prēmiju, ja viņa darbības rezultātā ir panākts kāds no
šādiem sasniegumiem:
20.1. pašvaldības budžeta izdevumu samazinājums;
20.2. uzlaboti pašvaldības darbības rādītāji;
20.3. Darbinieks ir būtiski uzlabojis savu amata pienākumu izpildi.
21. Prēmijas apmēru nosakot, pamatojoties uz Darbinieku darba rezultātu novērtēšanu (skatīt
pielikumu Nr. 2) sekojošā apmērā no Darbinieka mēnešalgas:
21.1. A līmenī- līdz 75%;
21.2. B līmenī- līdz 60 %;
21.3. C līmenī- līdz 50%;
21.4. D līmenī- līdz 25%.
22. Lēmumu par prēmēšanu pieņem pašvaldības Dome.
23. Prēmiju izmaksai Iestāde var izmantot ne vairāk kā 10% no Iestādes budžetā atlīdzībai
paredzētā līdzekļu apjoma.
24. Naudas balvu līdz vienas mēnešalgas apmēram piešķir:
24.1. Darbiniekam, sakarā ar pašvaldībai svarīgu notikumu vai sasniegumu
(pašvaldības svētki vai pašvaldības organizēti novada mēroga pasākumi, valsts
svētki, pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos), ņemot
vērā Darbinieka ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā;
24.2. Darbiniekam, sakarā ar viņam svarīgu notikumu (apaļās darba jubilejās, sākot
no 10 profesionālās darbības gadiem, valsts institūcijas vai pašvaldības
apbalvojuma saņemšana);
24.3. citos gadījumos, ja Darbinieka darbības rezultāts ir veicinājis nozīmīgu
Iestādes vai pašvaldības mērķu sasniegšanu.
25. Ierosinājumu par naudas balvas piešķiršanu var ierosināt Iestādes vadītājs vai Darbinieks,
citas iestādes darbinieks, pašvaldības domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors,
profesionālo organizāciju pārstāvji vai sadarbības partneri.
26. Par naudas balvas piešķiršanu lemj Babītes novada pašvaldības dome.
IV. Sociālās garantijas
27. Darbiniekam pienākas sekojošas kompensācijas un pabalsti:
27.1.
apmaksātas obligātās periodiskās veselības pārbaudes, atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumu Nr.494 „Noteikumi par
darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros
nodarbinātas personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”
nosacījumiem;

27.2. apmaksātas obligātās veselības pārbaudes līdz EUR 30.00 un apmaksātu
optiskās redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcas, briļļu ietvars, kontaktlēcas, briļļu
izgatavošana) iegādi vienu reizi gadā EUR 100.00 apmērā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 06.08.2002. noteikumiem Nr.343 „Darba
aizsardzības prasības strādājot ar displeju” (ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols
Nr.3, 42.§).
27.3.
saskaņā ar Atlīdzības likuma 3.panta 4.daļu:
27.3.1. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas
gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē,
27.3.2. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā,
27.3.3. viena apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā, Darbiniekam vai tās
bērnam absolvējot izglītības iestādi,
27.3.4. darba dienas ilguma saīsināšana divas stundas pirms svētku dienām;
27.4.
pabalsts 50% no Darbinieka mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot
ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā;
27.5.
pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, ja Darbinieka
apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam;
27.6.
pabalsts vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa
(laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, brāļa, māsas, adoptētāja vai adoptētā) vai
apgādājamā nāvi.
28. Par šo Noteikumu 27.punktā noteikto kompensāciju apmaksu, brīvdienu piešķiršanu vai
pabalstu izmaksu darbiniekam rīkojumu dod Iestādes vadītājs.
29. Darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 (četrpadsmit)
gadiem, saskaņā ar Darba likuma 151. panta pirmās daļas 3.punktu, piešķir vienu
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājuma dienu. (ar 25.02.2015. grozījumiem, protokols
Nr.3, 42.§).
30. Pēc Darbinieka lūguma un Darba devēja iespējam nodrošināt darba nepārtrauktību,
papildatvaļinājumu piešķir reizē ar ikgadējo atvaļinājumu. (ar 25.02.2015. grozījumiem,
protokols Nr.3, 42.§).
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