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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Saldus medicīnas centrs”

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politika ir vispārējs rīcības un pasākumu kopums, kas tiek plānots un noteikts augstākajā
SIA *Saldus medicīnas centrs” (turpmāk tekstā — Sabiedrība) vadības līmenī un kas ietver Sabiedrības
apstiprinātus iekšējos normatīvos aktus, kuri jāievēro, īstenojot Sabiedrības atalgojuma vadību.
Sabiedrības atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro
Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.

1. Sabiedrības atalgojumapolitikas mērķi:
1.1.Nodrošināt caurskatāmu atalgojuma sistēmu, lai sekmētu racionālu un lietderīgu finanšu

līdzekļu izlietojumu.
1.2.Atbilstoši ekonomiskai situācijai valstī un Sabiedrības finansiālam spējām panākt darba

tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu.
1.3.Piesaistīt un noturēt ilgtermiņā kvalificētus un profesionālusdarbiniekus.
1.4.Novērtēt darbinieku personisko ieguldījumu un motivēt darbiniekus, lai sasniegtu augstākus

Sabiedrības un personiskos mērķus.

2. Sabiedrības atalgojuma politikas pamatprincipi:
2.1. Atalgojuma apmērus un darba apjomu nosaka ar Sabiedrības valdes lēmumiem vai

rīkojumiem atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu kārtējam kalendāram gadam noslēgto
līgumu nosacījumiem, Darba likumam, Darba koplīgumam un citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

2.2. Nodrošināt darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas nav mazāks par atalgojumu vidēji
ārstniecības iestādēs, kurās tiek sniegti arī valsts apmaksāti ārstniecības pakalpojumi;

2.3. Nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar
ilgtermiņa perspektīvu,

2.4. Nodrošināt atalgojuma līmeņu saskaņotību,
2.5. Veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu,

3. Sabiedrības atalgojuma struktūra:
3.1.Sabiedrības atalgojuma struktūru veido - nemainīgā un mainīgā daļa:
3.1.1. Atalgojuma nemainīgā daļa — mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, par kuru

darbinieks un darba devējs vienojas un kura ir noteikta pamatojoties uz amatam piešķirto
kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba
apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā LR spēkā esošos
normatīvos aktus.

3.1.2. atalgojuma mainīgā daļa — ir piemaksas, speciālas piemaksas par darbu īpaša riska
apstākļos, prēmijas, pabalsti un citas izmaksas, ko nosaka Darba likums, Darba
koplīgums, ārējie un iekšējie normatīvie akti un kurasir saistītas ar darbinieka darba



3.1.3. rezultātiem, personīgo ieguldījumu darba rezultātu uzlabošanā, izmērāmu darba
kvantitāti un / vai kvalitāti u.c. Atalgojuma mainīgā daļa nav garantēta un stabila, bet tas
ir papildus labus, ko nosaka normatīvie akti un darba devējs.

3.2. Atkarībā no darba specifikas un darba organizācijas, darba samaksas nemainīgā daļa tiek
noteikta kā laika alga vai akorda alga:

3.2.1. Laika alga — darbiniekam darba alga ir noteikta kā amatalga vai stundas tarifa likme un
darba samaksa tiek aprēķināta atbilstoši faktiski nostrādātām darba laikam neatkarīgi no
paveiktā darba daudzuma.

3.2.2. akorda alga — darbiniekam darba algair noteikta kā % vai summa no darbinieka paveiktā
darba daudzuma,neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.

3.3. Ārstniecības personu amatalgas un stundas tarifa likmes tiek sadalītas grupās, atbilstoši
amata nosaukumiem, kvalifikācijas kategorijām, darba stāžam un Sabiedrības
struktūrvienību darba specifikai, nosakot zemāko iespējamo amatalgas vai stundas tarifa
likmi.

3.4. Darba samaksas mainīgo daļu veido:
3.4.1. Piemaksas atbilstoši Darba likuma normām:

3.4.1.1. Piemaksas par papildu darbu — darbiniekam, kas līdztekus nolīgtajam pamatdarbam
veic papildus darbu. Piemaksas apmēru nosaka darba līgumā vai ar darba devēja
rīkojumu.

3.4.1.2. Piemaksapar darbu,kas saistīts ar īpašu risku — darbiniekam „kuršveic ar īpašu risku
saistītu darbu (darbu kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu saistīts ar
paaugstinātu psiholoģisko vaifizisko slodzi vai paaugstinātu risku darbinieka drošībai
un veselībai, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem
darba aizsardzības pasākumiem). Piemaksas apmērs tiek noteikts ar Sabiedrības
valdes lēmumu,balstoties uz darba aizsardzības speciālista veiktā darba vides riska
novērtējuma rezultātiem.

3.4.1.3.Piemaksa par nakts darbu — darbiniekam „kurš veic nakts darbu. Piemaksas apmēru
konkrētām struktūrvienībām, amatiem (profesijām) nosaka ar Sabiedrības valdes
lēmumu, bet ne mazāk kā 50 procentu apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas
likmes.

3.4.1.4.Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā — darbinieks, kurš veic
virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu
apmērā no viņam noteiktās stundasvaidienasalgas likmes.

3.4.2. Piemaksas atbilstoši Sabiedrības valdes lēmumiem, kas var būt noteiktas summas vai
procentu apmērā no veiktajām manipulācijām un/vai sniegtajām konsultācijām
ambulatoriem, dienas stacionāra un maksas pacientiem.

3.4.3. Sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, papildu atvaļinājumi) saskaņā ar Darba
koplīgumuun Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

3.5.Detalizēta atalgojuma politika aprakstīta Sabiedrības Nolikumā "Par personāla darba
samaksas noteikšanu, valdes lēmumos un rīkojumos.
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