
 
 

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 

darbinieku atalgojuma politikas principi 

 

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) darbinieku atalgojuma 

politika tiek publiskota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 58.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.225 “Kārtība, kādā tiek 

publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba 

samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”. 

Atalgojuma politikas mērķis ir: 

1. Atbilstoši finansiālajām iespējām un ekonomiskajai situācijai valstī panākt darba 

tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu darba atlīdzību darbiniekiem; 

2. Piesaistīt un noturēt ilgtermiņā kvalificētus un profesionālus darbiniekus; 

3. Motivēt darbiniekus, lai sasniegtu Sabiedrības un personiskos mērķus. 

Sabiedrībā atalgojuma politiku nosaka valdes apstiprināta SIA „Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” Darba samaksas sistēmas aprēķina metodika, kas izstrādāta saskaņā ar:  

1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;  

2. Darba likumu;  

3. Darba aizsardzības likumu;  

4. 2018.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par 

zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem”;  

5. 2015.gada 24.novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu” 

6. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Darba koplīgumu;  

7. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Darba atlīdzības noteikšanas 

svarīgākām vadlīnijām. 

 

Sabiedrības darbinieku darba samaksu veido mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas 

balvas kā arī sociālās garantijas. Atbilstoši darba specifikai, veicamajiem darba pienākumiem un 

darba organizācijai, darba samaksu var veidot pastāvīgā un/vai mainīgā daļa:  

1. Pastāvīgā daļa (mēnešalga) ir noteikta fiksēta mēnešalga vai stundas tarifa likme. 

Tā tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un Ministru kabineta 

noteikumiem, kā arī ieņemamā amata kvalifikācijas līmenim, veicamā amata 

pienākumiem, darbinieku prasmēm un iepriekšējai pieredzei, ieguldījuma un 

atbildības pakāpei utt; 

2. Mainīgā daļa (piemaksas) jeb akorda darba samaksa ir noteiktas procentuālas vai 

fiksētas piemaksas atkarībā no veiktā darba apjoma.   



 

 

Informācija par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” piemaksām, prēmijām, 

naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām. 

 

N.p.k. 
Piemaksas vai prēmijas veids, 

naudas balvas u.c. 

Piemaksas, prēmijas 

vai naudas balvas 

apmērs 

(euro, %  vai 

kritērijs) 

Piešķiršanas pamatojums vai 

kritēriji 

1 2 3 4 

2 Piemaksa par papildus darbu līdz 50% 
Atlīdzības likums, Darba 

likums, Koplīgums 

3 Piemaksa par nakts darbu līdz 75% Darba likums, Koplīgums 

4 
Piemaksa par virsstundu darbu vai 

darbu svētku dienā 
100% Darba likums 

5 
Piemaksa par darbu, kas saistīts ar 

īpašu risku 
līdz 25% 

MK not. Nr.851 “Noteikumi par 

zemāko mēnešalgu un speciālo 

piemaksu veselības aprūpes 

jomā nodarbinātajiem” 

6 
Piemaksa par personīgā darba 

ieguldījumu un darba kvalitāti  
līdz 40% 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

7 
Piemaksa par darbinieku 

aizvietošanu 
līdz 50% Atlīdzības likums, Darba likums 

8 Piemaksa par darba stāžu līdz 4% 

MK not. Nr.851 “Noteikumi par 

zemāko mēnešalgu un speciālo 

piemaksu veselības aprūpes 

jomā nodarbinātajiem” 

9 
Piemaksa par valsts apmaksātu 

ambulatoro darbu  
 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

10 
Piemaksa par maksas 

pakalpojumiem 
 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

11 
Piemaksa par ceļu pieaicinātajiem 

un jaunajiem speciālistiem 
līdz 30 EUR 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

12 
Prēmija par ikgadējo darbības un 

tās rezultātu novērtējumu  
līdz 75% gadā 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

13 

Prēmija par drošsirdīgu un 

pašaizliedzīgu rīcību, veicot darba 

pienākumus – no metodikas 

līdz 60% mēnesī vai 

120% gadā 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

14 

Naudas balva, sakarā ar 

darbiniekam svarīgu sasniegumu 

(notikumu), ņemot vērā darbinieka 

ieguldījumu uzņēmuma mērķa 

sasniegšanā  

Ne vairāk kā vienas 

mēnešalgas apmērā 

gada laikā 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

 

  



 

 

Informācija par sociālajām garantijām. 

 

N.p.k. Sociālās garantijas veids 

Sociālās garantijas 

apmērs 

(euro, %  vai 

kritērijs) 

Piešķiršanas pamatojums vai 

kritēriji 

1 2 3 4 

2 

Miršanas pabalsts 

darbinieka nāves gadījumā 

1.pakāpes radinieka vai laulātā nāves 

gadījumā 

1 mēnešalgas 

apmērā 

75 EUR  

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

3 
Atvaļinājuma pabalsts pamatdarbā 

strādājošam 
līdz 25% 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

4 
Pabalsts par apgādībā esošu bērnu 

invalīdu līdz 18 gadu vecumam 
līdz 50% 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

5 
Kvalifikācijas paaugstināšanas 

izdevumu segšana 

ar rīkojumu vai 

valdes lēmumu, 

balstoties uz 

darbinieka 

iesniegumu  

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

6 Dalība tālākizglītības pasākumos 

Darba algas 

saglabāšana līdz 10 

dd gada laikā 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

7 
Brīvas dienas piešķiršana saistībā ar 

bērnu mācību uzsākšanu 1.-4.klasē 
1.septembris 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem 

Koplīgums, Atlīdzības likums 

8 
Brīvas dienas piešķiršana saistībā ar 

Darbinieka stāšanos laulībā 
1 darba diena 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, 

Koplīgums 

9 

Brīvas dienas piešķiršana saistībā ar 

Darbinieka ģimenes locekļa, 

1.pakāpes radinieka bērēm 

2 darba dienas 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, 

Koplīgums  

10 Ikgadējais atvaļinājums 
28 kalendārās 

dienas 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, 

Koplīgums, Darba likums 

11 
Papildatvaļinājums (darbiniekiem, 

kuru darbs saistīts ar īpašu risku) 
3 darba dienas 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, 

Koplīgums, Darba likums 

12 
Papildatvaļinājums (darbiniekiem par 

aprūpē esošiem bērniem) 
1-3 darba dienas 

Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem, 

Koplīgums, Darba likums 

13 Papildatvaļinājums par donoru 

Ne vairāk kā 5 

darba dienas gada 

laikā 

Darba likums 

14 
Izdevumi par redzes korekcijas 

līdzekļu iegādi (brilles vai lēcas) 
28.46 EUR Koplīgums 

 

  



 

 

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” amatu iedalījums amatu grupās un 

informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru* 

 

   

Nr.p.k. Amata pamatfunkcija 
Amata vietu 

skaits1 

Mēnešalgas 

diapazons 

(no–līdz)2 

EUR 

Vidējā 

mēnešalga 

EUR 

1 2 3 4 5 

2 
Ārsti un funkcionālie speciālisti (bez 

rezidentiem) 
97 1038-2044 1 495 

3 

Ārstniecības un pacientu aprūpes 

personas un funkcionālo speciālistu 

asistenti - ārsta palīgi, vecmātes, 

medicīnas māsas, fizioterapeita 

asistents u.c. 

215 867-1530 973 

4 

Ārstniecības un aprūpes atbalsta 

personas - māsu palīgi, pac. 

apkalpošanas centra darbinieki 

94 723-771 724 

5 
Cits ārstniecības un aprūpes procesu 

atbalsta personāls - sanitāri 
43 675 675 

6 
Administratīvais personāls (bez 

Valdes) 
30 646-1731 1 144 

7 
Inženiertehniskais un saimnieciskais 

personāls 
69 539-1956 807 

  

*tiek aktualizēts reizi ceturksnī 

  



 

 

 
 

Informācija  par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes locekļu atalgojumu* 

 

 

Nr.p.k. Amats 
Amata vietu 

skaits 

Mēneša 

atlīdzība 

EUR 

1 2 3 4 

2 
Valdes 

priekšsēdētājs 
1 4 189 

3 Valdes loceklis 1 3 518 

4 Valdes loceklis 1 3 086 

5 Valdes loceklis 1 2 645 

 

*tiek aktualizēts reizi ceturksnī 

 


