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

Nr.p.k. Amata pamatfunkcija 
Amatu vienību 

skaits 

Mēnešalgas 
minimālais un 

maksimālais apmērs 
(bruto, eiro) 

Vidējās mēnešalgas  
apmērs (bruto, eiro) 

1 Administratīvā funkcija 12 3 785 - 4 500 3 888 

2 Grāmatvedības  un finanšu funkcija 5 1 100 - 3 500 1 980 

3 Informācijas tehnoloģiju funkcija 1 2 200 2 200 

4 Juridiski administratīvā funkcija 7 1 000 - 3 000 1 750 

5 Komunikācijas un sabiedrisko attiecību funkcija 1 1 350 1 350 

6 Pamatdarbības funkcija (osta) 93 600 - 3 600    1 725 

7 Saimnieciskā funkcija 13 430 - 700              501 

8 
Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums (Tehniskais 
dienests) 52 650 - 3 200     952 

9 Apsardzes un drošības funkcija 16 740 - 2 400       775 

10 Biznesa attīstības funkcija 7 1000 - 2 900 1 915 

 

  



Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 

Nr.p.k. 
Piemaksas vai prēmijas veids, naudas 

balva 

Piemaksas, prēmijas vai 
naudas balvas apmērs (eiro 

vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji 

1 Piemaksa par nakts darbu  50% Darba likuma 67.pants 

2 Piemaksa par virsstundu darbu 100% Darba likuma 68.pants 

3 Piemaksa par darbu svētku dienā 100% Darba likuma 68.pants 

4 

Piemaksa par papildus darbu - 
promesoša darbinieka pienākumu 
izpildīšanai (aizvietošanai) 

30% atbilstoši aizvietojamā 
darbinieka amatam noteiktai 

likmei un faktiski 
nostrādātajam laikam 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba koplīguma 

4.8. punkts 

5 
Piemaksa par papildus darbu - jaunu 
darbinieku apmācībai  

20% atbilstoši aizvietojamā 
darbinieka amatam noteiktai 

likmei un faktiski 
nostrādātajam laikam 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba koplīguma 

4.8. punkts 

6 
Piemaksa par papildus darbu - 
praktikantu prakses vadīšanai 

10% atbilstoši prakses 
vadītāja amatam noteiktai 

likmei un faktiski 
nostrādātajam laikam 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba koplīguma 

4.8. punkts 

7 

Ikgadējā prēmija darbiniekiem atbilstoši 
iepriekšēja kalendārā gada darba 
rezultātiem un sasniegumiem 

Saskaņā ar noteikto 
prēmēšanas aprēķinu 

ievērojot budžetā paredzēto 
prēmēšanas izdevumu apjomu 

Ar Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas valdes 2018.gada 16.mara 

lēmumu  Nr.20 apstiprināts 
"Darbinieku prēmēšanas nolikums" 

8 

Darbinieku individuālās prēmijas par 
pašaizliedzīgu darbu un rīcību, svarīgu 
uzdevumu vai projektu veikšanu, īpašiem 
sasniegumiem 

Individuāli atbilstoši darbinieka 
ieguldījumam, ne biežāk kā 

reizi kalendārajā gadā 

Ar Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas valdes 2018.gada 16.mara 

lēmumu  Nr.20 apstiprināts 
"Darbinieku prēmēšanas nolikums" 

9 

Piemaksa ločiem  par ostā ievesto un 
no ostas izvesto kuģu vienu bruto tonnu Par 1 BT 0,006 EUR 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

gada budžetu 
 

  



Informācija par sociālajām garantijām 

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids 
Sociālās garantijas apmērs (eiro vai 

%) 
Piešķiršanas pamatojums vai 

kritēriji 

1 Veselības apdrošināšana 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu un iepirkuma 
procedūras rezultātiem 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.1.2. punkts 

2 Veselības apdrošināšana 

Pensionāram dodoties pensijā , tiek 
dota iespēja saglabāt veselības 

apdrošināšanas polisi līdz tās darbības 
beigām 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.1.3. punkts 

3 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu un iepirkuma 
procedūras rezultātiem 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.1.1. punkts 

4 

Sedz ar darbinieka speciālu ārstēšanu  vai 
rehabilitāciju saistītos izdevumus papildus obligātās 
darbinieku apdrošināšanas garantijām, kurš cietis 
nelaimes gadījumā darbā, ja šo ārstēšanos vai 
rehabilitāciju noteicis ārsts un darbinieks nav 
pārkāpis Latvijas Republikas un iekšējo normatīvo 
aktu prasības  

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 7.1.6. punkts 

5 Pabalsts darbiniekam stājoties laulībā pirmo reizi 430,- EUR X 2 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.2. punkts 

6 Pabalsts darbiniekam sakarā ar bērna piedzimšanu 430,- EUR X 2 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.3. punkts 

7 
Pabalsts ģimenēm ar vienu apgādnieku un daudz 
bērnu ģimenēm 

Bērnudārza izdevumu apmaksa 100% 
apmērā 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.4. punkts 

8 
Pabalsts pirmklasnieku vecākiem pirms mācību 
gada sākuma 430,- EUR X 2 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.5. punkts 



9 
Pabalsts sakarā ar vidējās speciālās mācību 
iestādes beigšanu 430,- EUR  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.6. punkts 

10 Pabalsts sakarā ar augstskolas beigšanu 430,- EUR X 2 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.6. punkts 

11 Pabalsts sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju  430,- EUR  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.7. punkts 

12 

Pabalsts sakarā ar darbinieka darba līguma 
uzteikumu pensijas vecuma sasniegšanas 
gadījumā 

Strādājot iestādē nemazāka kā 10 
gadus                                        430,- 

EUR- x 5 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.8. punkts 

13 
Pabalsts darbinieka tuvinieka (vecāka, bērna, 
laulātā) nāves gadījumā 430,- EUR  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.9. punkts 

14 Pabalsts darbinieka  nāves gadījumā 430,- EUR x 5 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.10. punkts 

15 Pabalsts smagas slimības gadījumā Savstarpēji vienojoties, iespēju robežās 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.11. punkts 

16 

Pabalsts darbiniekam, kas strādā pārvaldē vairāk 
par 10 gadiem, aizejot gadskārtējā atvaļinājumā, 
izmaksā pabalstu (vienu reizi kārtējā gadā)  430,- EUR  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.13. punkts 

17 

Pabalsts darbiniekam, kas nostrādājis Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē 20 darba 
gadus, tiek novērtēts par uzticību darba devējam un 
individuālo ieguldījumu labu darba rezultātu 
sasniegšanā 

Vienreizējs pabalsts pamatalgas 
apmērā 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.14. punkts 

18 
Papildus apmaksāts atvaļinājums darbiniekiem, kuri 
darbu veic īpašos apstākļos Līdz 3 (darba) dienas 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 5.5. punkts 

19 

Papildus apmaksāts atvaļinājums darbiniekiem ar 
bērniem vecumā līdz 10 gadiem pirmajā skolas 
dienā  1 (darba) dienu par katru bērnu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 5.6. punkts 



20 
Papildus apmaksāts atvaļinājums darbiniekiem, 
kuru aprūpē ir bērns vecumā līdz 16 gadiem  1 (darba) dienu  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 5.9. punkts 

21 
Papildus apmaksāts atvaļinājums darbiniekiem tuva 
radinieka nāves gadījumā  2 (darba) dienu  

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 5.9. punkts 

22 
Mācību atvaļinājums saglabājot darba algu 2 reizes 
viena mācību gada laikā pa vienai nedēļai 

Saglabājot vidējo darba samaksu par 
katru mācību atvaļinājuma nedēļu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.16. punkts 

23 

Mācību atvaļinājums valsts eksāmenu kārtošanai 
vai diplomdarba izstrādāšanai piešķirot mācību 
atvaļinājumu 20 (divdesmit) dienas gadā Saglabājot vidējo darba samaksu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.17. punkts 

24 
Apmaksā darba diplomu un apliecību maiņas 
izdevumus 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.12. punkts 

25 Sekmē darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 6.12. punkts 

  Darba aizsardzības veids     

1 
Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas 
līdzekļu izmaksu segšana Reizi pusotra gada laikā līdz 100 EUR 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 

koplīguma 7.1.12. punkts 

2 
Nodrošina ar nepieciešamajiem individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem un darba apģērbu 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu un iepirkuma 
procedūras rezultātiem 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 
koplīguma 7.1.8. punkts 

3 

Nodrošina obligātās veselības pārbaudes 
darbiniekiem, sedzot visus ar to saistītos izdevumus 
atbilstoši izvērtētajam darba vides riskam 

Saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 

apstiprināto budžetu un iepirkuma 
procedūras rezultātiem 

Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes Darba 

koplīguma 7.1.11. punkts 

 


