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Apstiprināts  ar 
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2019.gada 26.jūnija valdes sēdes lēmumu Nr.3  
(sēdes prot.Nr.3 ) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

2020.gada 18.decembra valdes sēdes lēmumu Nr.7  
(sēdes prot.Nr.13 ) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
2021.gada 8.jūnija  valdes sēdes Nr.8 

lēmumu Nr.1 
(protokols Nr.8) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
2022.gada 14.janvāra  valdes sēdes Nr.1 

lēmumu Nr.3 

(protokols Nr.1) 
 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

DARBA SAMAKSAS NOLIKUMS 

Nr.3/2019 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.  Darba samaksas  nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka SIA  “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”  (turpmāk tekstā – MKP)  darbinieku (turpmāk tekstā –Darbinieki) darba samaksas 
sistēmu. 
1.2. Nolikuma mērķis ir noteikt vienotu darba samaksas sistēmu Darbiniekiem, veicināt personāla 
vadības attīstību un darbinieku motivāciju MKP  funkciju realizēšanai. 
1.3. MKP darba samaksas sistēmu veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 
1.4. Darba samaksa Nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 
1.5. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas un  apdrošināšana. 

1.6. Nolikumā ir lietoti termini atbilstoši Darba likumā sniegtajām definīcijām. 
1.7. Darba samaksas sistēma tiek veidota, lai nodrošinātu:  
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1.7.1. kompetentu, lojālu un motivētu darbinieku nodarbināšanu MKP,  

1.7.2. darbinieku atalgošanu atbilstoši kvalifikācijai un veiktā darba apjomam un rezultātiem; 

1.7.3. salīdzināmu atalgojumu par vienādiem darba rezultātiem, kvalitāti un amata pienākumiem; 

1.7.4. personāla motivēšanu kvalitatīvam darbam. 

1.8. MKP veido savu darba samaksas politiku, balstoties uz aktuālu informāciju par  darba tirgu un 
ņemot vērā MKP finansiālās iespējas, ievērojot Darba likumu un citus normatīvos aktus darba tiesisko 

attiecību jomā, kas skar MKP darbību.  
 

2.  Darbinieku darba samaksa 

2.1. Darba tiesiskās attiecības nodibina, rakstveidā noslēdzot darba līgumu, ko paraksta valdes 
loceklis kā Darba devējs no vienas puses un Darbinieks no otras puses.  
2.2. Darbinieku amatus izveido un likvidē MKP valde ar lēmumu. Vienlaicīgi ar amata izveidošanu 
valde nosaka amatam piekritīgas mēnešalgas minimālo un maksimālo apmēru.  

2.3. Pēc Nolikuma spēkā stāšanās MKP valde nodrošina  esošu amatu atbilstību Nolikuma 
prasībām, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas esošajā personāla sarakstā.  
2.4. Pamatojoties uz 2.2. un 2.3.punktā minētajiem valdes lēmumiem, darba devējs pieņem 
rīkojumus par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.  
2.5. Izveidojot amata vietu, nosakot amatam pienākošos atlīdzības apmēru un tajā ietilpstošos 
pienākumus, ņem vērā  šādus  kritērijus: 

2.5.1. veicamā darba sarežģītību,  kuru raksturo nepieciešamā izglītība,  profesionālā pieredze, 

jaunrade, sadarbība; 

2.5.2. darba darītāja atbildības pakāpi, kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka atbildību par darba norisi 

un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem; 

2.5.3. darba smagumu, kuru darba izpildes laikā raksturo darbinieka psihiskā un nervu piepūle, garīgā 

(intelektuālā ) piepūle, monotonitāte (vienmuļība, vienveidība un tml.), negatīvā psihiskā 

slodze; 

2.5.4. citus kritērijus pēc attiecīgas struktūrvienības, kuras vajadzībām nosaka amatu, vadītāja 

ieteikuma. 

2.6. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1 

2.7. Darbiniekam, kurš amata pienākumus pilda nepilnu darba laiku, amatam noteiktu mēnešalgu, ko 
pielīgst darba līgumā kā pilna laika atalgojumu, izmaksā proporcionāli amata pildīšanas laikam saskaņā 

ar darba laika uzskaites tabeli. 
2.8. Darbiniekam ar summētā darba laika uzkaiti, mēneša algu aprēķina ņemot vērā stundas algas likmi, 
kuru nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
2.9. Darba līgumā konkrētam darbiniekam pielīgtā mēnešalga var tikt grozīta tikai Nolikumā noteiktajā 
kārtībā.  
 

3. Darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas kārtība  

3.1. Ne retāk kā vienreiz gadā MKP tiek veikta ikgadēja Darbinieku kompetenču un darba 

rezultātu novērtēšana (turpmāk tekstā – Novērtēšana). 
3.2. Novērtēšana ir personāla vadības sistēmas elements, kura rezultāts tiek izmantots sekojošiem 

mērķiem:  
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3.2.1. ikkatra darbinieka orientēšana uz MKP funkciju un uzdevumu izpildi, 

3.2.2. izpratnes precizēšana par darba virzību, 

3.2.3. katra darbinieka darba kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultātu apkopošana, 

3.2.4. individuāla pieeja faktoru analīzei, kas nosaka vai ietekmē darbinieka darba procesu un noteikto 

funkciju un uzdevumu izpildi, 

3.2.5. komunikācijas uzlabošana starp darbinieku, struktūrvienības vadītāju un darba devēju, 

3.2.6. MKP noteikto funkciju un uzdevumu izpildes problēmu izzināšana. 

3.3. Novērtēšanas rezultātus izmanto: 

3.3.1. darbinieka mēnešalgas apmēra grozīšanai; 

3.3.2. darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas un apmācību vajadzību noteikšanai; 

3.3.3. lēmuma par darbinieka neatbilstību ieņemamajam amatam pieņemšanai; 

3.3.4. lēmuma par darbinieka pārcelšanu citā amatā pieņemšanai; 

3.3.5. lēmuma par piemaksas, balvas, prēmijas izmaksu, izmaksas uzsākšanu vai apturēšanu; 

3.3.6. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1.  

3.4. Ikgadējas novērtēšanas periods ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši, kuros Darbinieks atradās 

nepārtrauktās darba attiecībās un bija nodarbināts vismaz sešus mēnešus. Pirmreizēju 

novērtēšanu veic vienu nedēļu pirms darba līgumā noteiktā  pārbaudes laika beigām. Darba 

devējs var veikt ikgadējo novērtēšanu darbiniekam pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas 

vai došanās ilgstošā attaisnotā prombūtnē par novērtēšanas periodu ne īsāku par sešiem 

mēnešiem.  

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1/ 

3.5. Novērtēšanu veic struktūrvienības vadītājs saskaņā ar amata aprakstā noteikto pakļautību, 

darbiniekus, kuri atrodas valdes locekļa tiešā pakļautībā, novērtē valdes loceklis (turpmāk – 

tiešais vadītājs). Novērtēšanas rezultātus saskaņo izpilddirektors un apstiprina valdes loceklis. 

Izpilddirektora novērtēšanu veic valdes loceklis.  

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1/ 

3.6. Novērtēšana notiek šādā kārtībā:  

3.6.1. Novērtēšanu izsludina ar valdes locekļa rīkojumu, novērtēšanas ilgums ir viens mēnesis. 

Novērtēšanā obligāti piedalās Darbinieki, kuri strādā pilnas slodzes darbu. Darbinieki, kuri 

strādā nepilnas slodzes darbu vai kuriem MKP nav pamata darba vieta, var tikt neiekļauti 

rīkojumā; 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1 

3.6.2. Tiešais vadītājs izsniedz padotībā vai pakļautībā esošiem darbiniekiem novērtēšanas veidlapu 

saskaņā ar pielikumu Nr.1 aizpildīšanai; 

3.6.3. Katrs darbinieks vienas nedēļas laikā aizpilda patstāvīgi novērtēšanas veidlapu darbinieka 

sadaļā un iesniedz to tiešajam vadītajam; 

3.6.4. Tiešais vadītājs  divu nedēļu laikā aizpilda novērtēšanas veidlapu attiecīgā sadaļā un pārrunā ar 

katru darbinieku novērtēšanas gaitā atklājušās problēmas, radušos jautājumus un citas lietas, 

kuras puses atzīst par svarīgām; 

3.6.5. Aizpildītās novērtēšanas veidlapas ar pārrunu rezultātiem vai atzīmi par nepieciešamības 

neesamību rīkot pārrunas   tiešie vadītāji iesniedz valdes loceklim, kurš izvērtē pamatu mēneša 

algas apmēra grozīšanai  Nolikuma 4.1.punkta kārtībā un prēmijas izmaksai Nolikuma 

6.2.punkta kārtībā;  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2020. valdes sēdes Nr.13 lēmumu Nr.7 (sēdes prot.nr.13)/ 
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3.6.6. Darbiniekam, kurš nepiekrīt individuālajam novērtējumam, ir tiesības divu nedēļu laikā no 

brīža, kad ar to tika iepazīstināts, celt iebildumus pret to, iesniedzot valdes loceklim rakstisku 

sūdzību; 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2020. valdes sēdes Nr.13 lēmumu Nr.7 (sēdes prot.nr.13)/ 

3.6.7. Sūdzību izskata individuālā darba strīda izskatīšanas komisija, kuru izveido darba strīdu likumā 

noteiktajā kārtībā. . 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 

3.6.8. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1.) 

3.6.9. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1.) 

3.6.10. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1) 

3.6.11. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1)/  

3.6.12. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 

(protokols Nr.1  

3.6.13. Komisijas lēmums tiek pievienots novērtēšanas veidlapai kā neatņemama sastāvdaļa.  

 

3.7. Novērtēšanas gaitā darbinieks iegūst kopvērtējumu ar vienu no atzīmēm - teicami/ ļoti labi/ 

labi/ apmierinoši/ slikti: 

Atzīme  Turpmāka darba devēja rīcība 

Teicami Ir pamats pārskatīt mēnešalgu, piešķirt prēmiju saskaņā ar 
nolikumu  

Ļoti 

labi/labi 

Ir pamats piešķirt prēmiju saskaņā ar nolikumu  

Apmierinoši  Netiek ietekmēta 

Slikti  Pamats darba līguma uzteikumam saskaņā ar Darba likuma  

101. panta pirmās daļas 6. punktu (darbiniekam nav pietiekamu 
profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai) 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/  

4. Mēnešalgas grozīšanas kārtība  

4.1. Ņemot vērā katra Darbinieka individuālos vērtēšanas rezultātus, vienreiz gadā tiek izvērtēts 
pamats mēneša algas apmēra grozīšanai šādā kārtībā: 

Līmenis saskaņā ar darba 

rezultātu novērtēšanu  

Rīcība  

Teicami   Ir iespējams palielināt algu līdz 15% vienā reizē, ja: 
1.  nav sasniegts mēnešalgas maksimālais apmērs attiecīgam 

amatam saskaņā ar nolikuma 2.2.punktu; 
2. Ja MKP ir paredzēts atbilstošs finansējums; 

 
3. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes 

sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1) 

Slikti  Ja šāds novērtējums ir pirmo reizi ikgadējā novērtēšanā: 

Pamats darba līguma grozīšanai sakarā ar algas samazināšanu līdz 
15% vienā reizē,  ja nav sasniegts mēnešalgas minimālais apmērs 
attiecīgam amatam saskaņā ar nolikuma 2.2.punktu. Grozījumu 
veikšanai nepiekrišanas gadījumā ir pamats darba līguma 

uzteikumam saskaņā ar Darba likuma 98.panta pirmās daļas 
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4.2. Ja saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu rodas pamats mēnešalgas apmēra grozīšanai, Darbinieka 
mēnešalgas apmēru nosaka ar valdes locekļa rīkojumu Darba likumā noteiktajā kārtībā noformējot un 

abpusēji parakstot vienošanos par grozījumiem darba līgumā. Atteikums parakstīt vienošanos par 
grozījumiem darba līgumā sakarā ar mēnešalgas grozīšanu (izņemot algas palielinājumu) var kļūt par 
pamatu darba līguma uzteikumam saskaņā ar Darba likuma 98., 101.panta pirmo daļu. 
 

5. Darbinieku piemaksas  

 
5.1. Darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem: 

5.1.1. pilda vakanta amata pienākumus; 

5.1.2. aizvieto prombūtnē esošu Darbinieku; 

5.1.3. papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.  

5.2. Struktūrvienības vadītājs rakstiski iesniedz valdes loceklim priekšlikumu ar piemaksas 
noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa. 
5.3. Piemaksas apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa, nosaka valdes loceklis ar 
rīkojumu.  
5.4. Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu var tikt noteikta līdz 30% no Darbiniekam 

noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas: 

5.4.1. Darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi vakanta amata 

pienākumiem, vai darbiniekam ir dokumentāli apstiprinātas nepieciešamās kvalifikācija un 

prasmes, kas nepieciešamas vakanta amata pienākumu veikšanai; 

5.4.2. Ne vairāk kā 2 darbiniekiem. 

5.5. Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu tiek noteikta: 

5.5.1. ar nākamo mēnesi pēc vakances izveidošanas, ja konkurss uz vakanto amata vietu bija 

izsludināts un beidzies bez rezultātiem; 

5.5.2. Vakances likvidēšanas gadījumā piemaksa nekavējoties tiek pārtraukta. 

5.6. Piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var tikt noteikta: 

5.6.1. Darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi promesoša 

darbinieka amata pienākumiem; 

5.6.2. Darbiniekam, kuram ir dokumentāli apstiprinātas kvalifikācija un prasmes, kādas ir 

nepieciešamas promesoša darbinieka pienākumu veikšanai. 

5.7. Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu nosaka: 

kārtībā saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6.punktu 

(darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba 
veikšanai) 
Ja šāds  novērtējums ir sākot ar otro gadu pēc kārtas ikgadējā 

novērtēšanā: 

pamats darba līguma uzteikumam saskaņā ar Darba likuma 
101.panta pirmās daļas 6.punktu (darbiniekam nav pietiekamu 
profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai) 
Ja ir šāds novērtējums pirmreizējā novērtēšanā: 

Izbeidz darba tiesiskās attiecības sakarā ar pārbaudes 
neizturēšanu. 
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5.7.1. Ne vairāk kā  30 % apmērā no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) 

mēnešalgas, ja Darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā darbinieka pienākumu, darbu 

veikšanu un nav nepieciešama citu darbinieku iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā vai 

aizvieto struktūrvienības vadītāju. Piemaksas apmēru nosaka, ņemot vērā prombūtnē esošā 

darbinieka amata aprakstā noteiktos pienākumus, kas ir pildāmi papildus aizvietojošā 

darbinieka tiešajiem darba pienākumiem; 

5.7.2. Ne vairāk kā  20 % apmērā no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) 

mēnešalgas, ja Darbinieks daļēji veic aizvietojamā darbinieka pienākumus, darbu, pildot tikai 

neatliekamus pienākumus, pastāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu, darbu izpildi, kā arī, ja 

aizvietojamā darbinieka pienākumus veic 2 darbinieki. Piemaksas apmēru nosaka, ņemot vērā 

prombūtnē esošā darbinieka amata aprakstā noteiktos pienākumus, kas ir pildāmi papildus 

aizvietojošā darbinieka tiešajiem darba pienākumiem.  

5.8. Piemaksa par papildu darba veikšanu, tai skaitā par jauno darbinieku apmācīšanu (līdz 3 
mēnešiem) var tikt noteikta nepārsniedzot 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – 
izmaksātās) mēnešalgas: 

5.8.1. Par darbu, kas nav norādīts darbinieka amata aprakstā;  

5.8.2. Par darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs. 

5.9. Pirms lēmuma pieņemšanas piemaksas piešķiršanai par papildus darba veikšanu tiek izvērtēta 
papildus darba sarežģītība, nozīmīgums, darbietilpība un darbinieka kvalifikācija atbilstoši 
veicamajiem pienākumiem. 
5.10. Nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu, Darbiniekiem var noteikt piemaksu 
par personisko darba ieguldījumu un   darba kvalitāti, kuras apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt  30%  no 

Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas. 

5.10.1. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt MKP darbiniekiem 

par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās MKP  mērķu sasniegšanā un darba 

kvalitāti, kas ir jāpamato. 

5.10.2. Piemaksu pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, ne retāk kā reizi gadā. 

5.11. Par nakts darbu piešķir piemaksu 50 % apmērā no Darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.  
5.12. Par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no Darbiniekam  noteiktās stundas 
vai dienas algas likmes,  vai arī kompensē virsstundu darbu, piešķirot Darbiniekam apmaksātu atpūtas 
laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā, apmaksātu atpūtu piešķir nākamajā 
pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā.  
5.13. Ja Darbiniekam ir noteiktas vairākas šajā nolikumā minētās piemaksas (par papildu darbu), to 
kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) 
mēnešalgas.   

 
6. Darbinieku prēmijas un balvas  

6.1. Darbiniekam var tikt piešķirtas prēmijas vai naudas balvas MKP budžetā pieejamo finanšu 
līdzekļu ietvaros. 
6.2. Saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā MKP kā darba devējs var 
izmaksāt Darbiniekam prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no darbiniekam noteiktās (nepilna 
laika gadījumā – 6 mēnešu laika periodā izmaksātās) mēnešalgas, MKP budžetā pieejamo finanšu 

līdzekļu ietvaros.  
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/  
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6.2.1. Prēmijas apmērs tiek noteikts no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – 6 mēnešu 

laika periodā izmaksātās) mēnešalgas:  

6.2.1.1.  75% apmērā – ja vērtēšanā Darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami” un 

“ļoti labi”;  

6.2.1.2. 50% apmērā – ja vērtēšanā Darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”.  

6.2.1.3. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu 

Nr.3 (protokols Nr.1) 

6.2.2. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 

Nr.1). 

6.3. Darba devējs izmaksā balvu Darbiniekam 200,00 EUR apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. 

6.4. Gadījumā, ja Darbinieka tiešais vadītājs uzskata, ka naudas balva Darbiniekam piešķirama citu 
notikumu (sasniegumu) dēļ, viņš ir tiesīgs ierosināt naudas balvas piešķiršanu, sniedzot pamatotu 
priekšlikumu valdes loceklim. 
6.5. Naudas balvu un prēmiju piešķir valdes loceklis ar rīkojumu.  
6.6. Darbiniekam naudas balvu,  prēmiju nepiešķir, ja Darbiniekam ir pārbaudes laiks, kā arī ir spēkā 

esošs disciplinārsods – izteikts rājiens vai piezīme.  

/ Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 

 

7. Darba laika organizēšanas un uzskaites kārtība  

7.1.  MKP Darbinieki, atbilstoši ieņemamajam amatam, strādā normālo darba laiku, t.i. 40 stundas 
nedēļā. Darba laika uzskaites periods ir viens kalendārais  mēnesis.  
7.2.  Katra Darbinieka attiecīgā mēnesī nostrādātais darba laiks tiek fiksēts darba laika uzskaites tabelē, 
kurā norāda nostrādātās stundas, attaisnoti un neattaisnoti kavētas darba stundas.  
7.3. Neattaisnoti kavētas darba stundas Darba devējs neapmaksā.  
7.4. Darba laika uzskaites tabeles sagatavo izpilddirektors katrai struktūrvienībai atsevišķi uz 
struktūrvienības vadītāja sniegtās informācijas pamata par iepriekšējo mēnesi  līdz  nākamā mēneša 
3.darba dienai un iesniedz valdes loceklim apstiprināšanai.  

7.5. Apstiprinātās darba laika uzskaites tabeles tiek nodotas  Finanšu un grāmatvedības nodaļai, uz kuru 
pamata aprēķina un izmaksa mēnešalgu katram Darbiniekam. 
 

8. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi 

8.1. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekam piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar 
atvaļinājumu grafiku vai pēc Darbinieka pieprasījuma.  
/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2020. valdes sēdes Nr.13 lēmumu Nr.7 (sēdes prot.nr.13)/ 

8.2.  Plānoto atvaļinājumu grafiku sastāda personāllietu lietvedis katram nākamajam kalendārajam 
gadam līdz iepriekšējā gada 1.decembrim, pamatojoties uz Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegto 
informāciju par katra darbinieka individuālajiem darba gadiem. Atvaļinājuma grafiku apstiprina valdes 
loceklis. Darbinieki līdz 1.novembrim informē Darba devēju par vēlamiem atvaļinājumu periodiem 
nākamajā kalendārajā gadā.  
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 
8.3. Darbinieki iepazīstas  ar apstiprināto atvaļinājumu grafiku patstāvīgi sākot ar tekošā gada 

2.decembri. Atvaļinājuma grafiks ir pieejams MKP Administratīvajā nodaļā pie personāllietu lietveža. 
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 
8.4. Darbinieks pieprasa atvaļinājumu ar atsevišķu iesniegumu ne vēlāk kā divas kalendārās nedēļas 
pirms atvaļinājumu grafikā noteiktās pirmās atvaļinājuma dienas. Darbiniekam ir tiesības atkāpties no 
atvaļinājumu grafikā attiecīgam darbiniekam norādītiem plānotā atvaļinājuma laika periodiem ar 
atsevišķu rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atvaļinājumu grafikā noteiktās pirmās 
atvaļinājuma dienas vai plānotās atvaļinājuma dienas, ja tā iestājas ātrāk. Ja Darbinieka ierosinātās 
izmaiņas skar citus darbiniekus, pirms izmaiņu akceptēšanas, Darba devējs pieprasa Darbinieku, kurus 

izmaiņas var skart, rakstisku piekrišanu. Darba devējs, akceptējot Darbinieka šī punkta kārtībā 
ierosinātās izmaiņas, aktualizē atvaļinājuma grafiku. Katram darbiniekam pirms atvaļinājuma 
pieprasīšanas vai izmaiņu pieteikšanās ir pienākums iepazīties ar  aktuālo atvaļinājuma grafiku saskaņā 



8 
 

ar Nolikuma 8.3.punktu.  
8.5. Ja Darba devējs nesaņem iesniegumu par atvaļinājumu 8.4.punkta kārtībā, divas nedēļas pirms 
atvaļinājumu grafikā noteiktās pirmās plānotā atvaļinājuma dienas, darba devējs izdod rīkojumu par 
atvaļinājuma piešķiršanu Darbiniekam saskaņā ar atvaļinājumu grafiku un nodrošina pēdējā darba dienā 

pirms atvaļinājuma normatīvajos aktos noteikto norēķinu veikšanu ar Darbinieku, ja Darbinieks 
atsevišķi nav lūdzis veikt viņam pienākošās summas izmaksu pēc atvaļinājuma. 
8.6.  Darba nepieciešamības gadījumā Darba devējam  ir tiesības  atsaukt Darbinieku no piešķirtā 
atvaļinājuma, piešķirot neizmantotās atvaļinājuma dienas Darbiniekam vēlamā laikā. 
8.7. Darba devējs nodrošina ikvienam Darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu normatīvajos 
aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā. Savstarpēji vienojoties ar Darbinieku, izņēmuma gadījumos, kad 
ikgadēja apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana Darbiniekam pilnā apmērā var nelabvēlīgi ietekmēt darba 
gaitu, Darba devējs ar rīkojumu Darbiniekam pienākošos atvaļinājumu var pārcelt  uz nākamo gadu. 

Šajā gadījumā Darba devējs pārceļ atvaļinājuma daļu ne vairāk kā divas nedēļas.  
8.8. Ikgadējā atvaļinājuma garums ir četras nedēļas, neskaitot svētku dienas.  Darbiniekam ir tiesības 
izņemt atvaļinājumu pa daļām, nepalielinot apmaksājamo dienu skaitu, viena daļa nevar būt  īsāka par  
divām  nedēļām. Darba devējs, sastādot atvaļinājumu grafiku, var sadalīt atvaļinājumu daļās šī punkta 
kārtībā, lai nodrošinātu grafikā iekļaujamā atvaļinājuma atbilstību darbinieka individuālajam darba 
gadam saskaņā ar Nolikuma 8.1.punktu. Atvaļinājuma ilgumu pagarina tikai Nolikuma 8.7.punktā 
atrunātajā gadījumā (no iepriekšējā gada pārceltais atvaļinājums) un izmantojot papildatvaļinājumu 

Nolikuma kārtībā.  
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 
8.9. Neizmantotā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba 
tiesiskās attiecības tiek izbeigtas. Kā neizmantotu atvaļinājumu Darba devējs uzskaita atvaļinājumu par 
pēdējo nostrādāto darba gadu, kuru Darbinieks pēc pēdējā izmantotā atvaļinājuma pēdējās dienas nav 
paspējis izmantot Nolikumā noteiktajā kārtībā sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, ņemot vērā 
Nolikuma 8.7.punkta kārtībā pārcelto atvaļinājuma daļu ne vairāk kā divas kalendāras nedēļas, ja tāda 

pārcelšana ir notikusi. Atvaļinājums, kurš no darba devēja neatkarīgi iemeslu dēļ  nav izmantots par 
attiecīgu darba gadu bez 8.7.punktā minētā Darba devēja rīkojuma par atvaļinājuma daļas pārcelšanu 
uz nākamo gadu, kā  neizmantotais atvaļinājums netiek uzskaitīts. Kā neizmantotais atvaļinājums netiek 
uzskaitīts jebkādu iemeslu dēļ neizmantotais atvaļinājums, kas neatbilst šī un 8.7. punkta prasībām.  
8.10. Papildatvaļinājumu piešķir Darba likumā un koplīgumā (ja tāds ir noslēgts) noteiktajos gadījumos, 
kā arī bērna piedzimšanas gadījumā papildatvaļinājumu  trīs  darba dienas piešķir bērna tēvam.  
Papildatvaļinājumu neiekļauj atvaļinājumu grafikā. To piešķir uz darbinieka atsevišķa iesnieguma 
pamata.  

8.11. Darbiniekam, kuram tas ir nepieciešams un kura amata (darba) pienākumu izpildes apstākļi to 
pieļauj, var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas. Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas 
ieskaita kopējā darba stāžā. 
8.12. Darbiniekam, kurš, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai 
iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, valsts eksāmenu kārtošanai vai diplomdarba 
aizstāvēšanai piešķir mācību atvaļinājumu 20 darba dienu apmērā, saglabājot mēnešalgu. 
8.13. Lai Darbiniekam tiktu piešķirts mācību atvaļinājums, Darbinieks iesniedz Darba devējam šādus 

dokumentus: 
8.13.1. Iesniegumu par mācību atvaļinājuma piešķiršanu; 
8.13.2. Izglītības iestādes izziņu  par laika posmu no kura līdz kuram paredzēta diplomdarba izstrāde 
un darba aizstāvēšana. 
 
 

9.  Sociālās garantijas 

 
9.1. Darba devējs izmaksā Darbiniekam atlaišanas pabalstus Darba likumā noteiktajos gadījumos un 
apmērā.  
9.2. MKP apdrošina Darbinieku veselību un apmaksā veselības apdrošināšanas polisi vērtībā līdz 
150,00 EUR Darbiniekam, kurš atbilst visām sekojošām prasībām: 
9.2.1. kuram beidzies pārbaudes laiks; 
9.2.2. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 
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Nr.1);  
9.2.3. kuram nav spēkā esošā disciplinārsoda; 
9.2.4. svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols 
Nr.1).  

9.3. Veselības apdrošināšanas periods ir 12 mēneši.  
9.4. Ja Darbinieks reģistrē savu pamata darba vietu pie cita darba devēja vai tiek disciplināri sodīts, 
veselības apdrošināšanas polise tiek anulēta. Tā var tikt atjaunota tikai nākamajā apdrošināšanas 
periodā, ja Darbinieks atbilst 9.2.punkta prasībām. 
9.5. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības polises darbības laikā, Darbinieks nekavējoties (līdz pēdējai 
darba dienai) nodod veselības apdrošināšanas karti tiešajam vadītājam vai personāla lietvedim. Darba 
devējam un darbiniekam vienojoties, Darbinieks var izpirkt un paturēt sev apdrošināšanas polisi par 
atlikušo apdrošināšanas prēmiju.  

9.6. Darbiniekam, kurš atbilst 9.2.punkta prasībām, reizi gadā tiek kompensēti izdevumi līdz 150,00 
EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, kas saistīti ar Darbinieka redzes pārbaudi un 
redzi koriģējošo līdzekļu (briļļu, lēcu un briļļu ietvaru, darba briļļu izgatavošana) iegādi, ja darbinieka 
tiešo pienākumu izpildei darbinieks pavada pie datora vairāk kā 2 nepārtrauktas stundas dienā, un to 
pierāda obligātās veselības pārbaudes karte. Ja darbinieka redze pasliktinās, tas var vērsties pie darba 
devēja ar lūgumu segt izdevumus par medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu uzlabojumiem 
(piemēram, lēcu maiņa) biežāk, kā reizi gadā, bet ne biežāk kā vienu reizi pusgadā. Darba devējs 

medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu uzlabojumiem nepieciešamos izdevumus sedz 100,00 
EUR apmērā ne biežāk kā reizi gadā.  
9.7. Ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija vai ir citi objektīvi apstākļi, kas liedz darbiniekam pildīt 
darba pienākumus darba vietā, ja tā ir pielīgta darba līgumā, un darbinieks uz darba devēja rīkojuma 
pamata  pilda darba pienākumus attālināti, izmantojot personīgos resursus darba devēja vajadzībām, 
darba devējs var atlīdzināt darbiniekam ar attālināto darbu saistītos izdevumus līdz 30 EUR apmērā, ja 
darbinieks strādā pilnas slodzes darbu pie darba devēja un darba devējam ir iesniegta darbinieka algas 

nodokļa grāmatiņa. Šī punkta kārtībā izmaksājamā kompensācija neatbrīvo darba devēju no pienākuma 
atlīdzināt darbiniekam ar darba izpildi radušos izdevumus saskaņā ar Darba likuma 76.pantu, ja 
darbinieks iesniedz izdevumus apliecinošos maksājuma dokumentus.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2020. valdes sēdes Nr.13 lēmumu Nr.7 (sēdes prot.nr.13)/ 
10. Mācību un kvalifikācijas izdevumu segšana 

10.1. Darba devējs var segt  mācību izdevumus 100% apmērā Darbiniekam, kurš mācās valsts akreditētā 
augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai 
iegūtu tiešo amata pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas šādā kārtībā: 

10.1.1. Darbinieks informē Darba devēju par nepieciešamību iegūt speciālās zināšanās tiešo pienākumu 
veikšanai un Darba devējs ar rīkojumu uzdot Darbiniekam to iegūšanai apgūt noteiktu mācību 
programmu Darbinieka izvēlētā izglītības iestādē, kas atbilst 10.1.punkta prasībām. Ja ir vairākas 
10.1.punkta prasībām atbilstošas izglītības iestādes, kurās var apgūt  Darbinieka vajadzībām atbilstošu 
mācību programmu, Darba devējs patstāvīgi izvēlas to, kura piedāvā programmas apgūšanu par zemāku 
viena gada cenu. Darba devējs šajā punktā paredzēto rīkojumu var izdot arī pēc savas iniciatīvas darba 
procesa uzlabošanai un optimizācijas ietvaros; 

10.1.2. Pēc Darbinieka iestāšanās mācību iestādē Darba devējs slēdz ar Darbinieku vienošanos par 
Darbinieka profesionālo apmācību saskaņā ar pielikumu Nr.2., kuras neatņemamais pielikums ir izziņa 
par Darbinieka uzņemšanu un Darbinieka un mācību iestādes savstarpēji noslēgtais līgums; 
10.1.3. Darba devējs apmaksā mācību izdevumus saskaņā ar vienošanos, pamatojoties uz mācību 
iestādes izsniegto rēķinu. 
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/ 
10.2. Darbiniekam ir tiesības celt kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus, konferences  un citus 

līdzīga rakstura pasākumus, kuru ilgums nepārsniedz 5 darba dienas. Darbinieka dalību šajā punktā 
minētajos pasākumos darba devējs apstiprina ar rīkojumu, ja pasākumā iegūtās zināšanās ir saistītas un 
ir nepieciešamas Darbinieka tiešo amata pienākumu veikšanai.  
10.3. Darba devējs apmaksā kā nostrādātu  laiku, ko Darbinieks pavadījis mācībās saskaņā ar 10.1. un 
10.2.punktiem.  
10.4. Darba devējs neapmaksā izdevumus, kas saistīti ar  Darbinieka dalību tādos profesionālās 
apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kuriem  nav noteicošas nozīmes nolīgtā darba 
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izpildei un kuri vērsti uz Darbinieka personīgas konkurētspējas pilnveidošanu un vai personīgo attīstību. 
Darbiniekam īpaši pamatojot savas dalības nepieciešamību šādā pasākumā,  Darba devējs var saglabāt 
mēnešalgu par laiku, kādu Darbinieks ir pavadījis šajā punktā minētajos pasākumos, ja to kopējais 
ilgums nepārsniedz 3 darba dienas.  

 
  

11. Noslēguma jautājumi 

 
11.1. Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums stājas spēkā ar brīdi, kas tas apstiprināts valdes 
sēdē.  
11.2. Ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē 29.10.2018. 
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” darba samaksas un sociālo garantiju politika”.  

 

 

 

 

Valdes loceklis       I.Punculis    
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Pielikums Nr.1 
Darba samaksas nolikumam Nr.3/2019 

Darbinieka 

kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas veidlapa  

 

Tīraine, 201___. gada __________________________ 

 

Darbinieka vārds: 

 

 

Darbinieka uzvārds: 

 

 

Darbinieka amats: 

 

 

Struktūrvienība  

 

 

Darbinieka tiešais 

vadītājs: 

 

 

1. Darba izpildes novērtējums. 

Periods:  

2. Novērtējums (atzīmēt vajadzīgo ar X) 

 - ikgadējs  

 - pirmreizējs (pirms pārbaudes laika beigām)  

Veicamie/ veiktie darbi (saskaņā ar amata aprakstu/līgumu/ rīkojumu) 

Nr. 

p.k.  
Veicamie/ veiktie darbi  

Aizpilda darbinieks – uzraksta ikdienā veicamos darbus: 

1.____________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________ 

 

Darbinieka komentārs/ 

vērtējums (teicami/ ļoti labi/ labi/ 

apmierinoši/ slikti) ar pamatojumu 

 

 

Darbinieka tiešā vadītāja 

vērtējums ar komentāru/ 

pamatojumu 
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4.____________________________________________________ 

... 

Amata aprakstā/līgumā/ rīkojumā noteikto pienākumu: Aizpilda darbinieks – pasvītrot ATBILSTOŠO 

1. Darba izpildes kvalitāte  

TEICAMI 

LABI 

APMIERINOŠI 

SLIKTI 

Aizpilda darbinieka tiešais vadītājs 
TEICAMI 

LABI 

APMIERINOŠI 

SLIKTI 

2. Darba apjoms  

ATBILSTOŠS 

NEATBILSTOŠS  

(norādīt pamatojumu) 

 

 

 

 

Aizpilda darbinieka tiešais vadītājs 

 
ATBILSTOŠS 

NEATBILSTOŠS  

(norādīt pamatojumu) 

 

 

 

 

3. Attieksme pret veicamajiem darba pienākumiem  

AR IEINTERESĒTĪBU 

BEZ IEINTERESĒTĪBAS 

UZ ATTĪSTĪBU ORIENTĒTI 

NAV ORIENTĒTĀCIJAS UZ 

ATTĪSTĪBU 

Aizpilda darbinieka tiešais vadītājs 
AR IEINTERESĒTĪBU 

BEZ IEINTERESĒTĪBAS 

UZ ATTĪSTĪBU ORIENTĒTI 

NAV ORIENTĒTĀCIJAS UZ ATTĪSTĪBU 

4. Izrādītā iniciatīva darba problēmu risināšanā  

IZRĀDA INICIATĪVU 

NEIZRĀDA INICIATĪVU 

 

Aizpilda darbinieka tiešais vadītājs 
IZRĀDA INICIATĪVU 

NEIZRĀDA INICIATĪVU 
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KOPĒJAIS DARBINIEKA 

VĒRTĒJUMS:______________________________________________________________________________________  

(teicami/ ļoti labi/ labi/ apmierinoši/ slikti) 

 

KOPĒJAIS DARBINIEKA TIEŠĀ VADĪTĀJA 

VĒRTĒJUMS:_____________________________________________________________________ 

(teicami/ ļoti labi/ labi/ apmierinoši/ slikti) 
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2. Nepieciešamie uzlabojumi darba izpildē nākamajā periodā  

 

Nr. 

p.k.  
Darbinieka vajadzības/priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai/ 

pamatojums 

Tiešā vadītāja viedoklis (nepieciešams, nav nepieciešams) 

Tehniskie (tehniskie resursi, instrumenti), norādīt pamatojumu 

5. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI: 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________ 

... 

 

6. NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS: 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________ 

... 

 

7. CITS: 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________ 

... 

 

Kvalifikācija (tās celšana/ nepieciešamās apmācības), pamatojums 

8. Norādīt darbam nepieciešamo apmācību vajadzības: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Darbinieka paraksts: Darbinieka tiešā vadītāja paraksts: 

  

Vieta, datums: Vieta, datums: 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AIZPILDA DARBA DEVĒJS 

Kopējais Darba devēja vērtējums Darbiniekam (ja nepieciešams pirms gala vērtējuma, tiek veikta intervija ar darbinieku):

 ______________________________________________________________ 

LĒMUMS: 

Nr.p

.k.  

Darba devēja lēmums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpilddirektors:    __________________________________________ 

Paraksts:    __________________________________________ 

 

Valdes loceklis:    __________________________________________ 

Paraksts:    __________________________________________ 
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Pielikums Nr.2 
Darba samaksas nolikumam Nr.3/2019 

VIENOŠANĀS 

par Darbinieka profesionālo apmācību  
 

 

 

Mārupes novadā  201__.gada______ 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa ____ personā, kurš 
rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts “Darba devējs”, no vienas puses, un  
darbinieks <<<>>>>, personas kods <<<<>>>>, turpmāk tekstā “Darbinieks”, no otras puses, vienojas par 

sekojošo: 
 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Darba devējs norīko Darbinieku un Darbinieks piekrīt un apņemas apgūt Darba devēja izvēlētu un apmaksātu 
mācību programmu, iegūstot speciālās zināšanās, kuras Darbinieks apņemas izmantot tikai tiešo amata pienākumu 
veikšanai Darba devēja labā uz sekojošiem nosacījumiem:  
 

Darbinieka amats___________________________________________________________________________ 

Darba pienākumi, kuru izpildei nepieciešamās speciālās zināšanās__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Izglītības iestāde ___________________________________________________________________________ 

Mācību programma (nosaukums, ilgums, kredītpunkti, iegūstamās izglītības pakāpe) 

__________________________________________________________________________________________ 

Mācību programmas apgūšanas laiks _________________________________________________________ 

Mācību programmas apgūšanas maksa________________________________________________________ 

 
1.2. Darbinieks apņemas pēc mācību programmas apgūšanas saņemt izglītības iestādes diplomu un iesniegt tā 
kopiju, uzrādot oriģinālu, darba devējam viena mēneša laikā no izsniegšanas brīža.  
 
2. Mācību izdevumu segšana 

2.1. Darba devējs apmaksā 1.1.punktā minētos mācību izdevumus, pārskaitot mācību maksu izglītības iestādei 

uz izglītības iestādes izsniegtā rēķina pamata, par kura savlaicīgu nogādāšanu  Darba devējam atbild Darbinieks.  
2.2. Papildus 2.1.punktā atrunātajiem izdevumiem, Darba devējs saglabā Darbiniekam mēnešalgu un izmaksā 
to par 1.1.punktā norādītajām dienām, kurās Darbinieks apguva mācību  programmu, saskaņā ar darba līgumā 
pielīgto vispārīgo mēnešalgas izmaksas kārtību.  
2.3. Ja Darbinieks pārtrauc izglītības programmas apgūšanu uz laiku (akadēmiskais atvaļinājums), Darba devējs 
pārtrauc  mācību izdevumu apmaksu līdz akadēmiskā atvaļinājuma pārtraukšanai. Darba devējs nesedz papildus 
radušos izdevumus, kas jāsedz Darbiniekam, pārtraucot akadēmisko atvaļinājumu un atjaunojot apmācības 

procesu izglītības iestādē.  
 
3. Darbinieks apņemas: 

3.1.sekmīgi apgūt mācību programmu, nepieļaujot neattaisnotus nodarbību kavējumus, sekmīgi un laicīgi  kārtojot 
katra attiecīga semestra pārbaudījumus, nepieļaujot akadēmisko parādu veidošanos; 
3.2. turpināt darba tiesiskās attiecības pie Darba devēja vismaz 2 (divus) gadus pēc mācību pabeigšanas (diploma 
saņemšanas); 
3.3. ne vēlāk kā līdz katra gada 20.septembrim un 20.februārim Darba devējam iesniegt izglītības iestādes 

iesniegtu izziņu, kas apliecina, ka Darbinieks sekmīgi nokārtoja visus iepriekšējā semestra pārbaudījumus, viņam 
nav akadēmisko parādu, kā arī nav piešķirts akadēmiskais atvaļinājums.  
4. Izdevumu atlīdzināšanas kārtība Darba devējam: 

4.1. Darbinieks atlīdzina Darba devējam tā samaksātos mācību izdevumus, ja: 
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4.1.1.  ar Darbinieku izbeidz darba tiesiskās attiecības divu gadu laikā pēc diploma iegūšanas vai mācību laikā 
neatkarīgi no izbeigšanas iemesliem; 
4.1.2. Darbinieks tiek eksmatrikulēts no izglītības iestādes, nesaņemot diplomu par izglītības apgūšanu; 
4.1.3. Darbinieks atrodas akadēmiskajā nepārtrauktā atvaļinājumā 3 un vairāk gadus; 

4.1.4. Darbiniekam ir 2 (divi) vai vairāk akadēmiskie parādi, kuri ilgst vairāk kā  1 (vienu) semestri; 
4.2. Darba devējam pienākošās atlīdzības apmēru aprēķina sekojoši: 
4.2.1 atlīdzināmā naudas summa darba līguma uzteikuma gadījumā līdz vienošanās termiņa beigām (2 gadi no 
diploma saņemšanas dienas) tiek samazināta proporcionāli dienām, kuras darbinieks nostrādājis pēc tam, kad 
pabeidza mācību programmas apguvi un ieguva diplomu, kopsumma atlīdzināmā summa nepārsniedz 70% no 
mācību izdevumu kopsummas; 
4.2.2 pārējos gadījumos Darbinieks atlīdzina Darba devējam visus faktiskos izdevumus, kas Darba devējam ir 
radušies izpildot šo vienošanos, ja Darba devējam pašam tos nav iespējams atgūt no izglītības iestādes.   

4.3. Ja kopējie mācību izdevumi gada laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, Darba devējs 
neatprasa to atlīdzināšanu  no Darbinieka 4.2.1.punktā atrunātajā gadījumā.  
 
5. Vienošanās spēkā stāšanās kārtība, spēkā esamības termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

5.1. Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgta līdz abu līgumslēdzēju pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
5.2. Uzskatāms, ka abas puses ir izpildījušas no šīs Vienošanās izrietošās saistības, kad:  

5.2.1. Darbinieks sekmīgi apguva Darba devēja apmaksāto mācību programmu un saņēma diplomu, kas to 
apliecina un  Darbinieks pēc diploma saņemšanas nepārtraukti nostrādāja pie Darba devēja, izmantojot mācību 
programmas apgūšanas laikā iegūtās speciālās zināšanās, ne mazāk kā divus gadus; 
5.2.2. Darbinieks, neizpildot 5.2.1.punktu, ir atlīdzinājis Darba devējam tā samaksātos mācību izdevumus 4.1.un 
4.2.punktu kārtībā.  
5.3. Darbinieka atteikšanās no profesionālās apmācības un izdevumu atlīdzināšanās pienākuma rašanās saskaņā 
ar 4.1.punktu pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam vai citādai Darbinieka tiesību 

ierobežošanai.  
5.4. Vienošanos var grozīt  vai izbeigt pirmstermiņā  tikai Darba devējam un Darbiniekam savstarpēji vienojoties. 
 
6. Papildnoteikumi 

6.1. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādi radīsies pēc šā līguma parakstīšanas, līgumslēdzējas puses centīsies 
atrisināt sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nebūs iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks izšķirti tiesā. 
6.2. Šis līgums sastādīts divos autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie 
Darba devēja un otrs pie Darbinieka. 

 
 
 

Darba devējs: 

SIA 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
 
valdes loceklis Ivars Punculis 
Z.V.   _____________________________ 
Tīraine,. 

Darbinieks: 

 
<<<<>>>> 
 
 
__________________________________ 
Tīraine,. 
__________________________________ 
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	1.7.4. personāla motivēšanu kvalitatīvam darbam.
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	3.6.5. Aizpildītās novērtēšanas veidlapas ar pārrunu rezultātiem vai atzīmi par nepieciešamības neesamību rīkot pārrunas   tiešie vadītāji iesniedz valdes loceklim, kurš izvērtē pamatu mēneša algas apmēra grozīšanai  Nolikuma 4.1.punkta kārtībā un prē...
	3.6.6. Darbiniekam, kurš nepiekrīt individuālajam novērtējumam, ir tiesības divu nedēļu laikā no brīža, kad ar to tika iepazīstināts, celt iebildumus pret to, iesniedzot valdes loceklim rakstisku sūdzību;
	3.6.7. Sūdzību izskata individuālā darba strīda izskatīšanas komisija, kuru izveido darba strīdu likumā noteiktajā kārtībā. .
	3.6.8. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1.)
	3.6.9. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1.)
	3.6.10. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)
	3.6.11. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/
	3.6.12. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1
	3.6.13. Komisijas lēmums tiek pievienots novērtēšanas veidlapai kā neatņemama sastāvdaļa.

	3.7. Novērtēšanas gaitā darbinieks iegūst kopvērtējumu ar vienu no atzīmēm - teicami/ ļoti labi/ labi/ apmierinoši/ slikti:
	/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)/

	4. Mēnešalgas grozīšanas kārtība
	4.1. Ņemot vērā katra Darbinieka individuālos vērtēšanas rezultātus, vienreiz gadā tiek izvērtēts pamats mēneša algas apmēra grozīšanai šādā kārtībā:
	4.2. Ja saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu rodas pamats mēnešalgas apmēra grozīšanai, Darbinieka mēnešalgas apmēru nosaka ar valdes locekļa rīkojumu Darba likumā noteiktajā kārtībā noformējot un abpusēji parakstot vienošanos par grozījumiem darba līgumā. ...

	5. Darbinieku piemaksas
	5.1. Darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem:
	5.1.1. pilda vakanta amata pienākumus;
	5.1.2. aizvieto prombūtnē esošu Darbinieku;
	5.1.3. papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

	5.2. Struktūrvienības vadītājs rakstiski iesniedz valdes loceklim priekšlikumu ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa.
	5.3. Piemaksas apmēru un laika posmu, par kuru tiks maksāta piemaksa, nosaka valdes loceklis ar rīkojumu.
	5.4. Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu var tikt noteikta līdz 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas:
	5.4.1. Darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi vakanta amata pienākumiem, vai darbiniekam ir dokumentāli apstiprinātas nepieciešamās kvalifikācija un prasmes, kas nepieciešamas vakanta amata pienākumu veikšanai;
	5.4.2. Ne vairāk kā 2 darbiniekiem.

	5.5. Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu tiek noteikta:
	5.5.1. ar nākamo mēnesi pēc vakances izveidošanas, ja konkurss uz vakanto amata vietu bija izsludināts un beidzies bez rezultātiem;
	5.5.2. Vakances likvidēšanas gadījumā piemaksa nekavējoties tiek pārtraukta.

	5.6. Piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var tikt noteikta:
	5.6.1. Darbiniekam, kura tiešie amata pienākumi ir identiski vai funkcionāli līdzīgi promesoša darbinieka amata pienākumiem;
	5.6.2. Darbiniekam, kuram ir dokumentāli apstiprinātas kvalifikācija un prasmes, kādas ir nepieciešamas promesoša darbinieka pienākumu veikšanai.

	5.7. Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu nosaka:
	5.7.1. Ne vairāk kā  30 % apmērā no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas, ja Darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā darbinieka pienākumu, darbu veikšanu un nav nepieciešama citu darbinieku iesaistīšana norādīt...
	5.7.2. Ne vairāk kā  20 % apmērā no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas, ja Darbinieks daļēji veic aizvietojamā darbinieka pienākumus, darbu, pildot tikai neatliekamus pienākumus, pastāvīgi nodrošina tehnisku pienāku...

	5.8. Piemaksa par papildu darba veikšanu, tai skaitā par jauno darbinieku apmācīšanu (līdz 3 mēnešiem) var tikt noteikta nepārsniedzot 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas:
	5.8.1. Par darbu, kas nav norādīts darbinieka amata aprakstā;
	5.8.2. Par darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs.

	5.9. Pirms lēmuma pieņemšanas piemaksas piešķiršanai par papildus darba veikšanu tiek izvērtēta papildus darba sarežģītība, nozīmīgums, darbietilpība un darbinieka kvalifikācija atbilstoši veicamajiem pienākumiem.
	5.10. Nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu, Darbiniekiem var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un   darba kvalitāti, kuras apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt  30%  no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaks...
	5.10.1. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt MKP darbiniekiem par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās MKP  mērķu sasniegšanā un darba kvalitāti, kas ir jāpamato.
	5.10.2. Piemaksu pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, ne retāk kā reizi gadā.

	5.11. Par nakts darbu piešķir piemaksu 50 % apmērā no Darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.
	5.12. Par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no Darbiniekam  noteiktās stundas vai dienas algas likmes,  vai arī kompensē virsstundu darbu, piešķirot Darbiniekam apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā n...
	5.13. Ja Darbiniekam ir noteiktas vairākas šajā nolikumā minētās piemaksas (par papildu darbu), to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas.

	6. Darbinieku prēmijas un balvas
	6.1. Darbiniekam var tikt piešķirtas prēmijas vai naudas balvas MKP budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.
	6.2. Saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā MKP kā darba devējs var izmaksāt Darbiniekam prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – 6 mēnešu laika periodā izmaksātās) m...
	6.2.1. Prēmijas apmērs tiek noteikts no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – 6 mēnešu laika periodā izmaksātās) mēnešalgas:
	6.2.1.1.  75% apmērā – ja vērtēšanā Darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami” un “ļoti labi”;
	6.2.1.2. 50% apmērā – ja vērtēšanā Darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”.
	6.2.1.3. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1)

	6.2.2. Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1).

	6.3. Darba devējs izmaksā balvu Darbiniekam 200,00 EUR apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu.
	6.4. Gadījumā, ja Darbinieka tiešais vadītājs uzskata, ka naudas balva Darbiniekam piešķirama citu notikumu (sasniegumu) dēļ, viņš ir tiesīgs ierosināt naudas balvas piešķiršanu, sniedzot pamatotu priekšlikumu valdes loceklim.
	6.5. Naudas balvu un prēmiju piešķir valdes loceklis ar rīkojumu.
	6.6. Darbiniekam naudas balvu,  prēmiju nepiešķir, ja Darbiniekam ir pārbaudes laiks, kā arī ir spēkā esošs disciplinārsods – izteikts rājiens vai piezīme.


