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Saturs

● Likumdošanas izmaiņas
● Izmaiņu nodrošināšana programmā



Likumdošanas izmaiņas
MK noteikumi Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

● Darba likuma 74.panta 1.p.(8) aktualizēšana 
○ Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu 

svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā
● Jauna izpratne, kuras stundas ietilpst normālā darba laikā



Kā veidojas minimālā stundu likme?

Darba stundas 
+ svētku stundas darba dienā 

+ pirmsvētku stunda
=

Normālās stundas

Iepriekš Jauna interpretācija

Darba stundas
=

Normu stundas

Minimālā alga / gada vidējais 
stundu skaits mēnesī

Minimālā alga / normālais 
stundu skaits mēnesī



Stundu apmaksas aprēķins

Nakts stundas, 
svētku stundas - 
minimālā stundu 

likme mēnesī

Virsstundas - 
pārskata perioda 
vidējā minimālā 

stundu likme

Normālās stundas mēnesī
● Darba stundas
● kompensācija par svētku 

stundām darba dienā 
● kompensācija par pirmsvētku 

stundu 

Normu stundas mēnesī
● darba stundasStundu 

likme

Minimālā 
stundas 

likme ++

Nakts stundas, svētku stundas, virsstundas - 
stundu likme mēnesī+

2,2024+2,2024+2,0109 = 
6,4157 / 3 = 2,1386

?



Minimālā mēnešalga (pilns darba laiks)

Nakts stundas, 
svētku stundas - 
minimālā stundu 

likme mēnesī

Virsstundas - 
pārskata perioda 
vidējā minimālā 

stundu likme
● Darba dienas/stundas
● kompensācija par svētku 

stundām darba dienā 
● kompensācija par pirmsvētku 

stundu 

● Darba dienas/stundas
Normu 
dienas/ 
stundas 
mēnesī

Normālās 
dienas/ 
stundas 
mēnesī

++

Ja nepilns 
mēnesis?



Mēnešalgas aprēķins (pilns darba laiks)

Mēnešalga 370 eur, t.sk.,
● 167 nostrādātās stundas

Mēnešalga 370 eur, t.sk.,
● 167 nostrādātās stundas
● kompensācija par svētku 

stundām darba dienā - 16 
stundas

● kompensācija par pirmsvētku 
stundu - 1 stunda

Vidējā izpeļņā
167 stundas un 370 eur

Vidējā izpeļņā
167 stundas un 335,82 eur

Normu stundas mēnesī Normālās stundas mēnesī

370 ?



Minimālā mēnešalga (nepilns darba laiks)

Nakts stundas, 
svētku stundas - 

stundu likme mēnesī

Virsstundas - 
pārskata perioda 

vidējā (minimālā?) 
stundu likme

● darba stundas
Normu 
dienas/ 
stundas 
mēnesī

++

05.2016
2,1023 
vai 2,2156

05.2016
2,2156



Izmaiņu nodrošināšana programmā



Minimālās stundu tarifa likmes

475.v



Jauni dienu tipi

485.v



Personas amata dati (475.) Samaksas veidi (485.)

Minimālā stundu likme



Piemērs



Personas amata dati Samaksas veidi (485.)

Stundu likme (> min)



Personas amata dati

Minimālā mēnešalga

475.v



d/d + sv.st.d/d + pirmsv.
st.

Normālās dienas/ stundas (485)

Mēnešalga



Normu dienas/ stundas

Normālās dienas/ stundas

Piemēri mēnešalgas aprēķinam



Darba laika uzskaites dokuments

485.v





                            
Izmaiņas uzskaitē - PL nolietojumam finanšu 
grāmatvedībā
Aiva Bondare, Horizon eksperte
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