
 

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432 

izsludina kandidātu atlasi uz 

elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatu  

 

Elektromehānisko iekārtu mehāniķim izvirzāmās prasības: 

1. Profesionālā pamatizglītība, arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība. 

2. Darba pieredze vairāk par 3 gadiem minētajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.  

3. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par zemākā līmeņa 2.pakāpi (A2). 

4. Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto 

darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, darba aizsardzības un 

vides aizsardzības prasības, elektroiekārtu un elektroierīču spēka un vadības shēmas, kabeļu 

tīklu izvietošana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju teritorijā, 

apakšstaciju shēmas, kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju 

tehnoloģiskās shēmas.  

5. Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot 

informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas. 

6. Jāatbild: par savas darbības rezultātiem, par veikto uzdevumu izpildes norisi un radītajām 

sekām, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu. 

7. Jāspēj: organizēt darbu, pieņemt lēmumus, jāpiemīt atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, 

nosvērtībai, prasmei strādāt individuāli un komandā.  

Elektromehānisko iekārtu mehāniķa darba pamatpienākumi: 

1. Komplektēt, montēt, regulēt un remontēt kanalizācijas attīrīšanas iekārtu kompleksa 

elektromotorus, elektriskos mezglus, elektroniskās iekārtas. 

2. Nodrošināt  darba procesu nepārtrauktu norisi sekojot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim. 

3. Ievērot tehniskās dokumentācijas prasības, elektroiekārtu rūpnīcu-izgatavotāju apkalpošanas 

instrukcijas. 

4. Izpildīt SIA “Daugavpils ūdens” par elektrisko saimniecību atbildīgo personu rīkojumus. 

5. Savlaicīgi veikt elektroiekārtu plānu-profilakses apkopes un remontu saskaņā ar apstiprināto 

grafiku. 

6. Elektroiekārtu bojājuma gadījumā veikt pasākumus operatīvai un drošai bojājumu 

novēršanai. 

7. Savlaicīgi ziņot atbildīgajām personām par elektroiekārtu tehnisko stāvokli. 

8. Akurāti, precīzi veikt ierakstus operatīvajā žurnālā, savlaicīgi rakstiski atspoguļot operatīvās 

pārslēgšanās elektroapgādes shēmu tehnisko stāvokli un izmaiņas. 

9. Uzturēt darba kārtībā savu darba vietu un instrumentu. 

Amata atlīdzība: 

 

Mēnešalga 780,00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

 

 

 



Iesniedzamie dokumenti: 

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 18.martam ieskaitot, 

personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, 

ar norādi: “Kandidātu atlasei SIA “Daugavpils  ūdens” elektromehānisko iekārtu mehāniķa 

amatam”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus 

dokumentus: 

1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības 

atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu 

un galvenos darba pienākumus;  

2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 

3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas; 

4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību zemākā līmeņa 

2.pakāpei (A2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju; 

5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi. 

 

Tālrunis uzziņām: 654 07510 

 

 


