
Informāciju par SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem. 

 

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” darbinieku amati ir algoti. Mēnešalgas darbiniekiem tiek 
noteiktas, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Kapitālsabiedrības 
Atlīdzības nolikuma (apstiprināts 2015.gada 8.aprīlis) un ievērojot Rēzeknes pilsētas domes ieteikumus 
vienotu kritēriju izstrādāšanai un piemērošanai kapitālsabiedrību atlīdzības noteikšanai, izmaiņu 
pamatojumam un kontrolei. 

Atalgojumu Koncertzāles darbiniekiem nosaka valde, ievērojot darbinieka: 
➢ amata pienākumus (amata pienākumu apjoms, sarežģītība, nopietnība), 

➢ slodzi (darba smagums, darbinieka psihiskā un nervu piepūle, garīgā (intelektuālā) 
piepūle, monotonitāte (vienmuļība, vienveidība)), 

➢ amata vērtību (nepieciešamība pēc konkrētā speciālista), 

➢ darba sarežģītību (darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, jaunrade un 
sadarbība), 

➢ atbildības pakāpi (ņemot vērā darbinieku atbildību par darba norisi un rezultātiem, 
pieņemtajiem lēmumiem), 

➢ darba pieredzi, 

➢ prasmes, 

➢ ieguldījumu.  
Darba samaksa tiek pārskatīta, pamatojoties uz izmaiņām darba uzdevumos, to apjomā, darba 

izpildes vērtēšanas rezultātiem un tirgus situāciju. Izmaiņas, tiek noteiktas ar valdes rīkojumu, 

saskaņojot tās ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi.  
Darbinieku atalgojums un izmaiņas tajā ir tieši saistītas ar kapitālsabiedrības lielumu, 

tautsaimniecības nozari, kurā darbojas kapitālsabiedrība, ekonomiskās attīstības rādītājiem. 
 
 

Sekojošā informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas 

kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”. 
 

4. pielikums  
Ministru kabineta  

2016. gada 12. aprīļa 
noteikumiem Nr. 225  

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku 
mēnešalgas apmēru 

 
(bruto, euro) 

 

  
Amata vietu 

Atalgojuma likme Vidējā 

Nr. p. k. Amata pamatfunkcija stundā EUR atalgojuma likme 
skaits   

(no-līdz) stundā EUR    
     

1 2 3 4 5 
     

1. Administratīvā funkcija 4,25 3,63 – 12,71 8,36 
     

2. Grāmatvedības un finanšu funkcija 3 4,64 – 7,44 5,99 
     

3. Iekšējais audits    
     

4. Informācijas tehnoloģiju funkcija    
     

5. Juridiskā funkcija    
     

6. Komunikācija un sabiedriskās attiecības 10,88 2,575 – 7,44 4,51 
     

7. Lietvedības funkcija    
     

8. Pamatdarbības funkcija (Projektu vadība-producēšana) 4,25 2,92 –  7,44 5,14 
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 Pamatdarbības funkcija (Izpildījums (orķestra mākslinieki)) 18,09 2,65 – 3,40 2,96 
      

9. Personālvadības funkcija     
      

10. Saimnieciskā funkcija 8,5 2,70 – 4,05 2,86 
      

11. Sekretariāta funkcija     
      

12. Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 11,5 3,30 – 8,63 5,20 
      

13. Apsardzes un drošības funkcija 5,5 3,30 – 4,16 3,45 
      

14. Biznesa attīstības funkcija     
      

15. Kvalitātes vadības funkcija     
      

 Kopā  25,72 – 55,27 38,42 
      

 

 

3. pielikums  
Ministru kabineta  

2016. gada 12. aprīļa  
noteikumiem Nr. 225 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas 

kritērijiem SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 
 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 
 

Nr. p. Piemaksas vai prēmijas 
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas 

Piešķiršanas pamatojums vai 
apmērs 

k. veids, naudas balva 
 

kritēriji 
 

(euro vai %) 
  

     

      

1 2 3  4  
      

 Piemaksa par vakanta Līdz 30 % no noteiktā atalgojuma 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

1 amata pienākumu 
 

  
atlīdzības nolikums  

pildīšanu 
  

     

      

 Piemaksa par prombūtnē Līdz 30 % no noteiktā atalgojuma 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

2 esoša darbinieka 
 

  
atlīdzības nolikums  

aizvietošanu 
  

     

    

3 
Piemaksa par virsstundu 100% apmērā no noteiktā atalgojuma SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

darbu 
  

atlīdzības nolikums    

    

4 
Piemaksa par darbu 100% apmērā no noteiktā atalgojuma SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

svētkos 
  

atlīdzības nolikums    

    

5 Piemaksa par nakts darbu 
Ne mazāk kā 50% no noteiktā SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

atalgojuma 
 

atlīdzības nolikums    

      

 Piemaksa par personisko Līdz 30 % no noteiktā atalgojuma 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

6 darba ieguldījumu un darba 
 

  
atlīdzības nolikums  

kvalitāti 
  

     

    

  Līdz 100% no mēnešalgas SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

    atlīdzības nolikums 

7 Naudas balva     

   Par nozīmīgu ieguldījumu 

   Kapitālsabiedrības attīstībā   un 
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   mērķu sasniegšanā vai par izcilību 

   mākslinieciskajā jaunradē 
    

  EUR 142,29 SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

8 Naudas balva 
 atlīdzības nolikums 
 

Darbinieka dzīves jubilejā (30, 40,    

   50, 60) 
    

 Prēmija saskaņā ar Līdz 75% no mēnešalgas 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

9 darbinieka darba izpildes 
 

 
atlīdzības nolikums  

novērtējumu 
 

   

    

 Prēmija par drošsirdīgu un Nosaka valde ar rīkojumu (prēmiju  

 pašaizliedzīgu rīcību veicot kopsumma gadā nedrīkst pārsniegt  

 darba pienākumus, 100% no darbiniekam noteiktās 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

10 nozieguma novēršanā vai mēnešalgas) 
atlīdzības nolikums  

atklāšanā, kas radījis vai 
 

   

 varēja radīt būtisku   

 kaitējumu   
    

11 
Piemaksa par darbu, kas Nosaka valde ar rīkojumu SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

saistīts ar īpašu risku 
 

atlīdzības nolikums   

    

 

 

Informācija par sociālajām garantijām  
 

Nr. p.
 Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji 

k. 
 

1 2 3  4  
    

   SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

   Atlīdzības nolikums 

   Darbiniekam, pēc Kapitālsabiedrības 

 
Mācību izdevumu 

 iniciatīvas vai savstarpējas 

1 30% no gada mācību maksas vienošanās, nepārtraucot   darba 
kompensācija   pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās 

   

   valsts akreditētā augstākās izglītības 

   iestādē, lai iegūtu amata pienākumu 

   pildīšanai  nepieciešamās  speciālās 

   zināšanas   
    

3 
Obligātās veselības 

100% apmērā 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

pārbaudes izdevumi Atlīdzības nolikums   

    

5 Atvaļinājuma pabalsts 
Līdz 50% no darbiniekam noteiktā SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

atalgojuma Atlīdzības nolikums   

    

6 
Pabalsts bērna 

EUR 72,00 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

piedzimšanas gadījumā Atlīdzības nolikums   

    

7 
Pabalsts nelaimes Vienreizējs pabalsts, apmēru ar SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

gadījumā rīkojumu nosaka valde Atlīdzības nolikums  
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Darbinieks, kurš pildot ar dzīvības vai    

   veselības apdraudējumu saistītus 

   darba pienākumus ir cietis nelaimes 

   gadījumā, gūstot ievainojumus, 

   sakropļojumu vai citu kaitējumu 

   veselībai (izņemot arodslimību) 
         

 Pabalsts darbiniekam, 
Līdz 50% no darbiniekam noteiktā SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

8 kura apgādībā ir bērns 
atalgojuma 

 
Atlīdzības nolikums  

invalīds 
 

        

    

   SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

    Atlīdzības nolikums 

 
Pabalsts sakarā ar tuva 

 Laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, 

9 Vienas minimālās mēnešalgas apmērā adoptētāja vai  adoptētā, brāļa  vai 
radinieka nāvi   

māsas vai apgādājamā   nāves    

   gadījumā     

    

   SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

 
Redzes korekcijas 

  Atlīdzības nolikums 
  

06.08.2002. Ministru kabineta 10 līdzekļu iegādes EUR 57,00 

 izdevumu kompensācija  noteikumiem Nr343 “Darba 
   aizsardzības prasības,  strādājot  ar 

   displeju”     
       

     Darba likums  

11 Atlaišanas pabalsts Likumā noteiktajā apmērā SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”    

    Atlīdzības nolikums 
    

12 Papildatvaļinājums No 1 līdz 5 darba dienām 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

 
Atlīdzības nolikums     

    

  
Mēnešalgas apmērā, bet ne mazāk kā 

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 
   Atlīdzības nolikums 
  minimālās darba algas apmērā. 

Ja darbinieka darba pienākumi bija   

Valdes rīkojumā noteiktajā apmērā  
Pabalsts darbinieka nāves 

saistīti ar dzīvības un veselības 
 

sedz apbedīšanas izdevumus. apdraudējumu un tas gājis bojā vai 
13 gadījumā viņa ģimenes  

miris gada laikā pēc nelaimes  
loceklim 

 
  

gadījuma, tajā   gūto veselības    

   bojājumu dēļ.    
    

  
Viena minimālā alga 

Darbinieka nāves gadījumā, vienam 
  no ģimenes locekļiem vai personai,    

   kura uzņēmusies apbedīšanu 
    

   SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 
    Atlīdzības nolikums 
  Apmaksātas 20 darba dienas Studiju gala pārbaudījumu un valsts 

14 Mācību atvaļinājums  pārbaudījumu kārtošanai  
  Apmaksātas 10 darba dienas       

   Semestra gala pārbaudījumu 

   kārtošanai.       
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Kvalifikācijas līmeņa kursu gala    

   pārbaudījumu kārtošanai.  
     

  SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” Atlīdzības nolikums  
    

  1 darba diena ar darba algas saistībā ar bērnu mācību uzsākšanu 

  saglabāšanu 1.-4.klasē   
    

15 
Apmaksāta brīvdiena 2 darba diena ar darba algas Laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva 

 saglabāšanu ģimenes locekļa nāves gadījumā 
     

  1 darba diena ar darba algas Darbiniekam vai tā bērnam  

  saglabāšanu absolvējot izglītības iestādi  
      

  3 darba dienas ar darba algas 
Darbinieka kāzu gadījumā 

 
  

saglabāšanu 
 

     

    

   SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

 Apmaksāta darba diena  Atlīdzības nolikums 
     

16 veselības pārbaudes Darba algas saglabāšana Pamatojoties uz   darba devēja  

veikšanai 
 

  rīkojumu,  veic veselības pārbaudi    

   ārstniecības iestādē  
      

 Brīvdiena sakarā ar     

18 
pārcelšanos uz citu 

1-2 darba dienas 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

dzīves vietu, pēc darba Atlīdzības nolikums   

 devēja iniciatīvas     
      

 Darbinieks piedalās     

 nepārvaramas varas,     

 nejauša notikuma vai citu     

20 
ārkārtējo apstākļu izraisītu 

Darba algas saglabāšana 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 

seku novēršanā, kuras Atlīdzības nolikums   

 apdraud vai var apdraudēt     

 sabiedrisko drošību vai     

 kārtību     
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