
Amatu 

līmenis Amata nosaukums 
Pamatprincipi amatu līmenim un 

amatu piemēri Amata vietu skaits

Atalgojuma 

diference 

(minimālais -

maksimālais), EUR 

bruto

Vidējais atalgojums  

amatu līmenī, EUR 

bruto

Valde 3 4396,98-5344.00 4870.49

10 Direktori 4 2280,00- 3400,00 2850.00

9 Kanālu vadītāji, daļu vadītāji 15 1960,00-2940,00 2450.00

8 Satura veidošana VI +

Procesu vadītāji ar apjomīgāku 

vai

sarežģītāku darba saturu

(piemēram, galvenais redaktors 

II,vecākais programmētājs II,  ) 15 1400,00-2100,00 1750.00

7

Satura veidošana VI, Muzikālā 

satura veidošana III, Mūzikas 

ieraksti III

Procesu vadītāji (piemēram, 

galvenais mūzikas 

redaktors,raidījuma "Labrīt" 

producents, raidījuma producents 

II, multimediju satura galvenais 

redaktors I, vecākais studiju 

apkalpošanas inženieris, finanšu 

ekonomists) 25 1320,00-1980,00 1650.00
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katalogu un Amatu kartē noteiktajiem amatu līmeņiem



6

Satura veidošana V, Muzikālā 

satura veidošana II, Mūizkas 

ieraksti II

Augstākā līmeņa speciālisti, var 

daļēji veikt arī vadītāju vai 

procesu vadītāju pienākumus 

(piemēram, ziņu raidījuma 

producents I, ziņu raidījuma 

vadītājs II, raidījuma vadītājs - 

komentētājs, multimediju projektu 

producents, pētnieciskās 

žurnālistikas redaktors, 

programmētājs, vadības 

grāmatvedis, galvenais 

sabiedrisko attiecību speciālists, 

jurists) 54 1240,00-1860,00 1550.00

5

Satura veidošana I V, Ētera 

nodrošināšana III

Vecākie speciālisti ar augstākām

profesionālām zināšanām vai 

papildus

prasībām

(piemēram, ziņu raidījuma 

vadītājs,

korespondents III, raidījuma 

vadītājs I,

mūzikas raidījuma vadītājs II, 

mūzikas

raidījuma producents, 

audiovizuālā satura

veidotājs II, studijas tehniskās 

iekārtas

operators, algu grāmatvedis, 

personāla speciālists 55 1160,00-1740,00 1450.00



4 Satura veidošana III

Speciālisti ar augstākām 

profesionālāmzināšanām vai 

papildus prasībām 

(piemēram,valodas, 

datorprasmes, 

likumdošana,specializēta 

izglītība)(piemēram, 

korespondents II, raidījumu 

veidotājs II, mūzikas raidījuma 

vadītājs I, redaktors, interneta 

redaktors II) 39 1080,00-1620,00 1350

3

Satura veidošana II, Muzikālā 

satura veidošana II, Mūzikas 

ieraksti I

Zemākā līmeņa speciālisti ar 

profesionālāmzināšanām vai 

iepriekšējo pieredzi (piemēram, 

korespondents I, sporta ziņu 

redaktors-korespondents, 

raidījumu veidotājs I, audiovizuālā 

satura veidotājs I, interneta 

redaktors I, Radioteātra vecākais 

redaktors,producents, 

transportlīdzekļa vadītājs)
59 1000,00-1500,00 1250.00

2

Muzikālā satura veidošana I, 

Ētera nodrošināsāna I

 Sarežģītāki atbalsta amati, kas 

pieprasa specifiskas tehniskas 

zināšanas, darbs ar datu bāzēm, 

programmām(piemēram, skaņu 

ierakstu montāžas operators, 

skaņu operators I, mūzikas 

redaktors, elektroinženieris 18 920,00-1380,00 1150.00

1 Satura veidošana I

Atbalsta amati, kas pieprasa 

mazāk specifiskas tehniskas 

zināšanas, (piemēram, mūzikas 

ierakstu skaņu operators, nakts 

ziņu redaktors, sekretārs, 

bibliotekārs, strādnieks) 13 840,00-1260,00 1050.00


