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SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” darba samaksas pamatprincipi 

SIA “Rehabilitācijas centrā “Līgatne””  (turpmāk tekstā – Centrs) darba 

samaksa veidojas no laika algas (mēnešalga), akorda algas, piemaksām, prēmijām, 

pabalstiem, kompensācijām un sociālajām garantijām. 

Mēnešalgas apmērs tiek noteikts darbinieku darba līgumos. Mēnešalgas samaksa 

Centrā ir: 

1. Laika alga, kuru aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam 

neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Laika algas (mēnešalgas) apmēri 

ārstniecības personām, amatpersonām (darbiniekiem) tiek noteikti, ņemot vērā 

darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba 

pieredzi. 

2. Amatpersonai (darbiniekam) ārstniecības personai, kura amata (darba) 

pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā 

proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam. 

3. Akorda (gabaldarba) alga, kuru aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam 

neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Akorda (gabaldarba) algas piemēro 

atsevišķām ārstniecības personām, amatpersonām (darbiniekiem), kuras darbu 

veic saskaņā ar Valdes apstiprinātām un noteiktām darba normām, atbilstoši 

padarītā darba daudzumam. Akordalgas apmēri tiek noteikti, ņemot vērā darba 

apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību un darba 

pieredzi. 

4. Ārstniecības personu, amatpersonu (darbinieku) darbu nav iespējams normēt.  

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgas apmēru 

(bruto, euro) 

Nr. p. 

k. 
Amata pamatfunkcija 

Amata 

vietu 

skaits1 

Mēnešalgas 

diapazons 

(no–līdz)2 

Vidējā 

mēnešalga 

1 2 3 4 5 

1. Administratīvā funkcija 4,5 381-1200 833,17 

2. Komunikācija un sabiedriskās attiecības 1,0 641 640,11 

3. Pamatdarbības (veselības aprūpe) 

funkcija  
46,15 370-1192 624,07 

4. Pamatdarbības (sociālā aprūpe) funkcija 

 
8,5 370-650 455,10 
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1 
2 

 

3 
4 5 

5. Saimnieciskā funkcija 5,75 370-690 451,83 

9. Ēdināšanas nodrošināšanas funkcija 10,0 370-640 469,64 

7. Klientu apkalpošanas nodrošinājums 13,0 370-690 451,42 

Kopā 88,9 X X 

 

 

2016. gada 12. decembrī. 
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