Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvam:

Nr.p.k.

Piemaksas vai
prēmijas veids,
naudas balva

Piemaksas,
prēmijas vai naudas
balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma (turpmāk - Atlīdzības likuma)
14.panta pirmā daļa

1

2

3

Piemaksa

Ne vairāk kā 30 %
apmērā no
mēnešalgas

Piemaksa

Ne vairāk kā 40 %
apmērā no
mēnešalgas

Naudas balva

Nepārsniedzot
kalendārā gada
ietvaros
Darbiniekam
noteiktās
mēnešalgas apmēru

1. Par papildus amata aprakstā
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl
citus pienākumus
2. Par papildus saviem tiešajiem
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu
darbinieku
Par vakanta amata pienākumu pildīšanu

Atlīdzības
divpadsmitā daļa

likuma

14.panta

Par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 5.punkts
Par darbiniekam vai pašvaldības institūcijai
svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā
darbinieka ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā un
darbinieka ikgadējo darba izpildes
novērtējumu

Informācija par sociālajām garantijām:
Sociālās garantijas
veids

Sociālās garantijas
apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai
kritēriji
Atlīdzības likuma 20.pants

1

Pabalsts

1 minimālās mēneša
darba algas apmērā

Sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa
(laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku,
adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai
māsas) vai apgādājamā nāvi
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 8.punkts

2

Pabalsts

Līdz 50 % apmērā no
mēnešalgas

Aizejot ikgadējā apmaksātā
atvaļinājumā, ja darbinieks Jēkabpils
pilsētas pašvaldības iestādēs bijis
nepārtraukti nodarbināts atbilstošu
gadu skaitu, ņemot vērā darbinieka
ikgadējo darba izpildes novērtējumu
Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 7.punkts

3

Pabalsts

Līdz 50 % apmērā no
mēnešalgas vienu reizi
Darbiniekam, kura apgādībā ir bērns
kalendārajā gadā
invalīds līdz 18 gadu vecumam
Atlīdzības likuma 17.pants

4

5

Pabalsts

Apdrošināšana pret
nelaimes
gadījumiem,
darbinieku dzīvībai

Līdz 4 mēnešu vidējās
Darbiniekiem, ar kuriem tiek
izpeļņas apmērā
izbeigtas darba attiecības
Atlīdzības likuma 37.pants
Atbilstoši budžetā
paredzēto līdzekļu
apjomam

Darbiniekiem, kuri pilda ar dzīvības
un veselības apdraudējumu (risku)
saistītus amata pienākumus
Atlīdzības likuma 37.pants

6

7

Veselības
apdrošināšana

Uzturdevas
kompensācija

Atbilstoši budžetā
paredzēto līdzekļu
apjomam

Darbiniekiem, kuri pilda amata
pienākumus ne mazāk kā 3 (trīs)
mēnešus un kuriem izbeidzies
pārbaudes termiņš un, ja darbinieks
nodrošina noteikto līdzmaksājumu
Atlīdzības likuma 35.panta trešā daļa

50,00 euro mēnesī

Pašvaldības policijas darbiniekiem

