
                                                              JAUNAJAM DARBINIEKAM 
Rīgas pašvaldības policija ir organizācija, kur Darba devējs rūpējas par to, lai Darbinieks godam varētu 

pildīt uzticētos sabiedriskās drošības un kārtības sargāšanas pienākumus, ar prieku nākt uz darbu un pēc darba 

pienācīgi atpūsties, jo: 

         Viennozīmīgi: Tu saņemsi darba algu darba līgumā noteiktajā laikā un apmērā, un piemaksu par nakts darbu – 

50% apmērā, piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās-100% apmērā no Tev noteiktās stundas algas likmes, 

vai arī Tev tiks kompensēts virsstundu darbs, piešķirot atpūtas laiku citā nedēļas dienā.* 

         Darba devējs maksās Tev piemaksu līdz 30% apmērā no noteiktās mēnešalgas par: prombūtnē esoša darbinieka 

aizvietošanu; vakanta amata pienākumu veikšanu; papildus amata aprakstā noteikto pienākumu veikšanu . *    

         Par ražīgu darbu, ievērojamu sasniegumu: Darba devējs var izmaksāt Tev naudas balvu, kā arī prēmiju par 

drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus un/vai par tāda nozieguma novēršanu 

vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu. *    

         Ja Tu studē augstākajā mācību iestādē, iegūstot ieņemamajam amatam nepieciešamo profesionālo 

izglītību, studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai Darba devējs piešķir mācību atvaļinājumu līdz 

20 darba dienām gadā, saglabājot mēnešalgu un uzturdevas kompensāciju.* 

         Uzsākot profesionālās darba gaitas (pēc pārbaudes laika beigām) Tu katru mēnesi saņemsi uzturdevas 

kompensāciju EUR 170,- apmērā. 

 

Tev nebūs jāmaksā par:   Saglabājot mēnešalgu un uzturdevas kompensāciju, Tu 

varēsi saņemt:    

1) Veselības/nelaimes gadījumu apdrošināšanu, jo Darba 

devējs ir par to parūpējies, kā arī Darba devējs Tev 

nodrošina apmaksātu obligāto veselības pārbaudi;*                                                                                 

2) Neierobežotu iespēju apmeklēt augstas klases  

trenažieru zāli un peldbaseinu;  

3) Iespēju trenēties tuvcīņā un pašaizsardzībā, 

apmeklējot nodarbības  pie Džudo un Jiu- Jitsu 

profesionāļa;                              

4) Iespēju trenēt šaušanas prasmes;          

5) Iespēju attīstīt savus hobijus, tādus kā basketbols, 

volejbols, futbols, florbols un parādīt savu meistarību 

sacensībās, tajā skaitā, starptautiskās; 

6) Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mācību 

kursiem (piemēram - saskarsmes iemaņas, svešvalodas, 

drošas braukšanas u.c.), kuru izdevumus sedz darba 

devējs;  

7) Redzes korekcijas līdzekļu iegādi, ja darbā 

nepieciešamas brilles*.   

 1) Apmaksātas brīvdienas:   

    -vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā 

sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē; 

    - trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā; 

    - vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā,   

darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi.*   

 2) Apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 12 (divpadsmit) 

darba dienām.*  

  

 

 

  Par tādu darbu, kas ir pelnījis atzinību, Tu saņemsi Rīgas pašvaldības policijas apbalvojumus. 

  Darba devējs ir parūpējies, lai Tevi jaunajā darba vietā sagaida Darba audzinātājs. Darba audzinātājs Tev sniegs 

atbalstu un  individuālu palīdzību, uzsākot darba gaitas. 

  Darba devējs Tev piešķirs  modernu formas tērpu un ekipējumu un darbā Tev būs iespējams izmantot mūsdienu  

tehnoloģijas.  

  Darba devējs ir ieinteresēts, lai Tavi talanti un spējas tiktu likti lietā un Tu varētu strādāt tajā vietā, kur tavi talanti 

un spējas visvairāk noder. Personāla nodaļa ir atvērta un labprāt ar prieku uzklausīs Tavus priekšlikumus par jautājumiem, 

kas saistīti ar Tavu profesionālo attīstību un palīdzēs atrast Tavu īsto vietu mūsu organizācijā. 

 

 
Rīgas pašvaldības policijas vadība 


