
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”  

Reģistrācijas Nr.90000037587  
aicina darbā  

 
Sabiedrisko attiecību speciālistu 

Profesiju kods – 2432 08 
  
Darba vieta: Jelgavas ielā 48, Liepājā  
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku  
Darba slodze: pilns darba laiks 
Atalgojums: 913.00 EUR (bruto)  
 
Prasības pretendentiem: 

• pilngadīgs/-a Latvijas pilsonis/-e; 

• nav sodīts/-a par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas 
vai noņemšanas; 

• nav notiesāts/-a par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 

• nav saukts/-a pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, 
izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess 
pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; 

• iegūta augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, komunikācijas nozarē vai multimediju 
komunikācijā; 

• labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku; 

• vēlamas zināšanas attēlu un video apstrādē; 

• labas komunikācijas prasmes un emocionālā noturība; 

• spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli 
organizēt savu darbu; 

• teicamas latviešu valodas prasmes (augstākā līmeņa 1.pakāpe - C1); 

• vēlamas angļu, krievu un/vai citu svešvalodu zināšanas. 
 
Galvenie amata pienākumi:  

• sagatavot oficiālo un aktuālo informāciju, preses relīzes; 

• komunikācijas vadība sociālajos medijos; 

• komunikācija ar masu mediju pārstāvjiem; 

• mājaslapas administrēšana; 

• informatīvo un reprezentatīvo materiālu izstrāde; 

• iekšējo komunikācijas procesu pilnveidošana. 
 
Iesniedzamie dokumenti:  

• dzīves un darba apraksts (CV);  

• motivēta pieteikuma vēstule ar ietvertu vīziju par sabiedrisko attiecību attīstību 
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā;  

• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 

• u.c. profesionalitāti apliecinoši dokumenti pēc iesniedzēja uzskatiem. 
 
Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība: 
 
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Sabiedrisko attiecību speciālista amata vakance” 
līdz 2022. gada 20. janvārim var iesniegt: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” Jelgavas 
ielā 48, Liepājā, 1.stāva pastkastē; 

• nosūtot pa pastu - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV-3401; 

• nosūtot uz e-pasta adresi: policija@liepaja.lv. 

mailto:policija@liepaja.lv


 
Tālrunis uzziņām 63 401 981. 
 
Paldies par katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem 
pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju! 
 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401, 
tālrunis 63 401 971, elektroniskā pasta adrese: policija@liepaja.lv.  
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no 
izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 
6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv  
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