
Amatu iedalījums amata grupām un informācija par amatpersonu un darbinieku 

mēneša darba algas apmēru (bruto, EUR) 

 

Ap 80% darbinieku strādā uz nepilnu darba laiku. 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 

Nr.p.k. Maksas vai 

prēmijas 

 

 

 

 

Piemaksas, prēmijas vai naudas 

balvas apmērs 

(EUR vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 

vai kritēriji 

1. Piemaksa Līdz 50% no darbinieka mēneša darba 

algas 

Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

Nolikums „Par atlīdzību 

Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrā” 

2. Naudas balva Līdz vienai darbinieku mēneša darba 

algai 

Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

Nolikums „Par atlīdzību 

Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrā” 

Nr.p.k. Amata pamatfunkcija Amata 

vietu 

skaits 

Mēnešalgas 

diapazons 

(no-līdz) 

Vidējā 

mēnešalga 

1. Administratīvā funkcija 2 770-1320 1045 

2. Grāmatvedības un finanšu 

funkcija 

2 880-2000 1440 

3. Iekšējais audits    

4. Informācijas tehnoloģiju 

funkcija 

   

5. Juridiskā funkcija    

6. Komunikācija un sabiedriskās 

attiecības 

   

7. Lietvedības funkcija    

8. Pamatdarbības funkcija        18 100-3925 771 

9.              Personāla vadības funkcija 1 805 805 

10.              Saimnieciskā funkcija 16 200-1575 538 

11.              Sekretariāta funkcija    

12.              Pamatdarbības tehniskais 

nodrošinājums 

   

13.              Apsardzes un drošības funkcija    

14.              Biznesa attīstības funkcija    

15.              Kvalitātes vadības funkcija    



3. Prēmija Līdz trim darbinieka mēneša darba 

algām 

Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

Nolikums par atlīdzību 

„Vecliepājas primārās 

veselības centrā” 

 

 

Informācija par sociālajām garantijām. 

 

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs 

(EUR vai %) 

Piešķiršanas pamatojums 

vai kritēriji 

1. Pabalsts No 400,- EUR apmērā līdz 

četru mēnešu darbinieka vidējai 

izpeļņai 

Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

LR Darba likums; 

Nolikums „Par atlīdzību 

Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrā”; 

2. Kompensācija Līdz vienai minimālajām 

mēneša darba algai 

Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

Nolikums „Par atlīdzību 

Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrā” 

3. Veselības apdrošināšana 213,- EUR apmērā Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likums; 

Nolikums „Par atlīdzību 

Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrā” 

 

 

 


