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PSIA “ĀDAŽU SLIMNĪCA” 

AMATU IEDALĪJUMS AMATU GRUPĀS UN INFORMĀCIJA PAR AMATPERSONU UN 

DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRU 2019. GADĀ (BRUTO, EUR) 

 

1. Kārtība “Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu slimnīca” amatu iedalījums amatu 

grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2019. gadā (bruto, eur) 

(turpmāk – kārtība) nosaka vienotu “Ādažu slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) amatu iedalījumu 

amatu grupās un darbinieku mēnešalgas atlīdzības kārtību. 

2. Kārtība izdota saskaņā ar 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā 

tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba 

samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.  

3. Nosakot atlīdzību PSIA "Ādažu slimnīca" darbiniekiem, ņem vērā sekojošus kritērijus: 

a) profesijai atbilstošā izglītība un prasmes;  

b) amata pienākumu ietvaros veicamo darbu nozīmība;  

c) papildus prasmes, kas paplašina darbinieka darbības sfēru un ir būtiskas uzņēmuma funkciju 

nodrošināšanai;  

d) personiskās īpašības – pieredze, atbildība, kompetence, darba izpildes kvalitāte, ātrums, 

racionāla domāšana; 

e) darba tirgus ietekme; 

f) valsts politika un ekonomiskā situācija medicīnas nozares finansējumā kopumā. 

4. Kopējais Sabiedrības darbinieku atlīdzības apmērs tiek apstiprināts Sabiedrības pārskata gada budžetā 

atbilstoši Sabiedrības finanšu iespējām un valsts ekonomikas attīstības tendencēm, ievērojot 

Sabiedrībai saistošo normatīvo aktu regulējumu darba tiesisko attiecību jomā. 

5. Darbinieku amatus uzņēmumā identificē atbilstoši sekojošām amatu grupām (1.tabula): 

 

1.tabula 

 Nr. 

p. 

k. 

Amatu grupa 
Amata vietu 

skaits 

Mēnešalga vai 

stundas likme (no-

līdz) 

Vidējā 

mēnešalga 

1. Amatpersona 1 1 654 1 654 

2. Administrācijas personāls 4 430 - 1 980 1 355 

3. Medicīnas speciālisti - ārsti 47 21 - 2 972 748 

4 Ārstniecības un pacientu aprūpes personas 29 59 – 1 654 512 

4. Saimnieciskās funkcijas personāls 9 196 - 520 332 

 Kopā: 90   

 

5. Kārtības “Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu slimnīca” amatu iedalījums amatu 

grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2019. gadā (bruto, eur) 

darbības izpildes uzraudzību un kontroli veic Sabiedrības valdes loceklis.  

 

 

 PSIA “Ādažu slimnīca” valdes loceklis                        P.Pultraks 
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