
LU aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”  

personāla darba samaksas noteikšanas kritēriji 

 

1. Akadēmiskā personāla darba samaksu nosaka saskaņā ar Augstskolu likumu, 

Ministru kabineta 28.07.2009.noteikumiem „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” un LU Rīgas Medicīnas koledžas „Nolikumu par darba samaksu” 

LU senāta apstiprinātā koledžas budžeta ietvaros. 

2. Pārējā personāla darba samaksu nosaka: 

2.1. saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”un LU amatu katalogu, visus amatus 

atbilstoši funkcijām sistematizē amatu saimēs ar sadalījumu pa līmeņiem; 

2.2. saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumiem Nr. 1651 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 

1.pielikumu, nosaka mēnešalgas limi atbilstošajam amatam; 

2.3. pamatojoties uz darbinieka darbības ikgadējo novērtējumu un valsts 

institūcijās nostrādāto laiku, saskaņā ar Ministru kabineta 

22.12.2009.noteikumiem Nr. 1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas 

pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 4.pielikumu darbiniekam piešķir vienu 

no sešām kvalifikācijas pakāpēm; 

2.4. saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumiem Nr. 1651 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 

3.pielikumu nosaka mēnešalgas diapazonu atbilstoši mēnešalgas grupai un 

kvalifikācijas pakāpei; 

2.5. saskaņā ar LU Rīgas Medicīnas koledžas „Nolikumu par darba samaksu” 

un LU senātā apstiprināto koledžas budžetu nosaka darbinieka mēnešalgu. 

 

Informācija par sociālajām garantijām 

       Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 

       24.08.2010.ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi 

       par amatpersonu un darbinieku  

       atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba 

       samaksas apmēra sadaljumā pa amatu 

       grupām publiskošanu” 1.pielikumu 

Nr. 

p.k. 
Sociālās garantijas veids 

Amatu skaits, kuriem 

piešķirtas sociālās 

garantijas 

Piešķiršanas kritērijs 

1 2 3 4 

 1.   Atlaišanas pabalsts 75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

  Atvaļinājuma pabalsts  34  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 



institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Pabalsts darbinieka nāves vai bojāejas 

gadījumā 

75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi 

75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Kompensācija mācību izdevumu 

segšanai 

75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Darbinieka kvalifikācijas 

paaugstināšanas izdevumu segšana 

75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Kompensācijas par personīgā 

transporta līdzekļa izmantošanu 

75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Sakaru izdevumu kompensācija 75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Veselības apdrošināšana 34  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 



 Apmaksāts papildatvaļinājums 25  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 Mācību atvaļinājums 75  Saskaņā ar Darba likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām, LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu par sociālajām garantijām 

 
 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

informācija par  darbinieku 

mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos) 

 
                                                                             Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta  

                                                                            ieteikumiem Nr.1 ,,Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku  

                                                                            atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra  

                                                                            sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu”  pielikumu Nr.2 

 

Amatu grupa 

Amatu 

skaits
2
 

Mēnešalgas 

diapazons
3
 

(no-līdz) 

Vidējā 

mēnešalga 

amatu saime, 

apakšsaime, 

līmenis vai amata 

kategorija, 

līmenis
1
 

amata nosaukums 

1 2 3 4 5 

 Pedagoģiskie amati:    

 Direktors  1  1000  1000  

 Direktora vietnieks  1  750 750 

 Direktora vietnieks zinātniskā darbā 0,5 375 375 

 Katedras vadītājs 1 629 629 

 Studiju daļas vadītājs 1 560 560 

 Izglītības iestādes bibliotekārs 2 423 - 453 438 

 Docents  6 646  646  

 Lektors  21 517  517  

 Asistents  16 414  414  

50/III Studiju metodiķis 2 410 - 490 450 

50/III Erasmus programmas un izglītības projektu 

vadītājs 

0,5 280 280 

6/II  Darba aizsardzības speciālists 0,5  184 184  

14/IV  Galvenais grāmatvedis  1  850  850  

14/IIIA  Vecākais grāmatvedis  1  500  500  

32/IIC Projektu vadītājs 1 560 560 



18.3/II Lietvedis  1  400 400  

18.1/I  Arhīvists 0,5  142 142  

30/II  Personāla speciālists 1  490 490  

3/IIB Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 1 560 560 

3/IIA Viesnīcas administrators 1 360 360 

13/IB Vecākais garderobists 2 220 220 

4/IA Dežurants 5 230 230 

13/III Elektriķis 1 265 265 

13/II Tehniskais strādnieks 1 270 270 

3/IA Apkopējs 3 210-215 212 

3/IA Sētnieks 1 200 200 

 

 


