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SIA Daugavpils autobusu parks 

amatpersonām (darbiniekiem) izmaksājamie pabalsti, 

naudas balvas un piemaksas 

 

 

1. Atlaišanas pabalsts: 

Amatpersonām (darbiniekiem), ar kurām tiek izbeigtas darba tiesiskas attiecības sakarā 

ar uzņēmuma vai amata likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām 

prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, izmaksā atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu šādā 

apmērā: 

1.1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) uzņēmumā 

nepārtraukti bija nodarbināta mazāk nekā piecus gadus; 

1.2. divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) uzņēmumā bija 

nodarbināta piecus līdz 10 gadus; 

1.3. triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) uzņēmumā bija 

nodarbināta 10 – 20 gadus; 

1.4. četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) uzņēmumā bija 

nodarbināta vairāk nekā 20 gadus. 

 

 

2. Pabalsti: 

 

2.1. amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā – ģimenes loceklim vai personai, kura 

uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts no 

amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas; 

2.2. tuva radinieka (laulātā, bērnā, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai 

māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā – tiek izmaksāts pabalsts ne vairāk kā vienas minimālās 

mēneša darba algas apmērā. 

 

 

3. Naudas balvas: 

 

3.1. ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā 

amatpersonai (darbiniekam) var tikt veikta naudas balvas izmaksa, kas kalendāra gada ietvaros 

nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru; 

3.2. veikt vienreizējo naudas balvas izmaksu amatpersonai (darbiniekam) par 

nepārtrauktu un apzinīgu darbu uzņēmumā sekojošā apmērā: 

 par 10 nostrādātiem gadiem – EUR 100,00; 

 par 15 nostrādātiem gadiem – EUR 200,00; 

 par 20 nostrādātiem gadiem – EUR 300,00; 

 par 25 un vairāk (reize piecos gados) nostrādātiem gadiem – EUR 400,00. 



2 

4. Piemaksas: 

 

4.1. amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tam 

noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem pilda vakanta darba 

pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus; 

4.2. ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā 

var šai amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti, bet ne vairāk, ka 30 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās 

mēnešalgas. 
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