
 

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432 

izsludina kandidātu atlasi uz 

vides iekārtu tehniķa amatu  

 

Vides iekārtu tehniķim izvirzāmās prasības: 

1. Izglītības līmenis ne zemāks par profesionālo vidējo. Augstākā izglītība tiks uzskatīta par 

priekšrocību. 

2. Vēlama darba pieredze norādītajā jomā. 

3. Valsts valodas zināšanu apjoms ne zemāks par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2). 

4. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, jāpiemīt 

komunikabilitātei, atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai. 

5. Jāatbild par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, korektu un savlaicīgu ūdensgūtnes 

darbības procesam nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, dzeramā ūdens atbilstību spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām, Veselības inspekcijas, Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra norādījumu izpildi, uzņēmuma apstiprināto iekšējo 

normatīvo aktu izpildi, dokumentu neaizskaramību un konfidencialitāti. 

6. Jāzina savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, vides 

aizsardzību, aizsargjoslu, piesārņojumu, mērījumu un atbilstību reglamentējošie normatīvie 

dokumenti. 

7. Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, rīkoties ar 

automātiskām savākšanas un kontroles ierīcēm, datortehnikas sistēmām, izprast ūdensgūtnes un 

ūdens attīrīšanas staciju tehnisko dokumentāciju un dzeramā ūdens attīrīšanas tehnoloģiju. 

 

Vides iekārtu tehniķa amata pamatpienākumi: 

 

1. Nodrošināt tehnisko darbību izpildi un iekārtu profilaktisko apkopi ūdensgūtnes procesā 

iesaistīto staciju mehānisko iekārtu funkcionēšanai darba režīmā.   

2. Koordinēt pakļauto sūknēšanas iekārtu operatoru darbību. 

3. Tehnoloģiski nodrošināt ekspluatācijas un monitoringa urbumus ūdens kvalitātes un 

kvantitātes veikšanas novērtējumam. 

4. Sagatavot ūdens kvalitātes monitoringa plānus, pārskatus par izmantojamiem urbumiem. 

5. Veikt nepieciešamos ierakstus ūdensgūtnes ūdens patēriņa reģistrācijas žurnālos. 

6. Informēt uzņēmuma vadību par pazemes ūdeņu horizontu un piesārņojuma gadījumā rīkoties 

saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu.  

7. Nodrošināt sanitārās drošības pasākumu izpildi ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās. 

8. Veikt ūdens ieguves ikmēneša analīzi ūdensgūtnes objektos.   

9. Piedalīties struktūrvienības tehnoloģisko procesu aptverošu jautājumu izskatīšanā un 

risināšanā, veikt dokumentācijas izstrādi, aktualizāciju saskaņā ar ISO 9001 standarta prasībām. 



 

Amata atlīdzība: 

 

Mēnešalga 790,00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

 

Iesniedzamie dokumenti: 

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 12.novembrim ieskaitot, 

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

ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils  ūdens” vides iekārtu tehniķa amatu”, 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 ne zemāk par vidējā 

līmeņa 2.pakāpi (B2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā 

kopiju; 

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

 

Tālrunis uzziņām: 65407510 

 

 


