
 

 

SIA “Daugavpils ūdens” 

izsludina konkursu uz 

darba aizsardzības inženiera amatu 

Pieteikšanās līdz: 2018.gada 25.aprīlim 

Darba vieta: Daugavpils 

Darba aizsardzības inženiera amatam izvirzāmās prasības: 

1. Profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā. 
 

2. Vēlama darba pieredze darba aizsardzības jomā. 
 

3. Valsts valodas zināšanu apjoms nav mazāks par augstākā līmeņa 1.pakāpi (C1). 
 

4. Normatīvo aktu prasību pārzināšana atbilstoši darba aizsardzības inženiera darba specifikai. Informācijas 
tehnoloģiju izmantošana savas darbības veikšanai. 

 
5. Zināšanas dokumentu pārvaldībā un izstrādē, atskaišu sastādīšanas kārtībā darba aizsardzības sfērā. 

 
6. Jāzina darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas un ugunsdrošības aizsardzības organizācija, 

darba apstākļu, darba vides faktoru, risku pētīšanas un novērtēšanas metodes, personāla apmācības 
procesi darba aizsardzības jautājumos. 

 
7. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus, apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba 

vidi, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasību izpildi darba vietās, novērtēt 
kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma atbilstību veicamajam darbam un normatīvo aktu 
un standartu prasībām. Jāpiemīt komunikabilitātei, atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai.   

 
8. Nepieciešamas organizatoriska un administratīva darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas darba 

aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu pielietošanā, ātra reakcija un spējas novērtēt un novērst 
nelaimes gadījumus darbā, motivācija tālākai izglītībai un profesionālai pilnveidei. 

 
9. Spēja sadarboties ar darba devēju, nodarbinātajiem, to pārstāvjiem, organizācijām un iestādēm.  

 

Darba aizsardzības inženiera galvenie amata pienākumi: 

1. Uzturēt un pilnveidot uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību. 
Orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. 
 

2. Noteikt un novērtēt uzņēmuma darba vides riska faktorus atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmumam 
saistošiem normatīviem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem dokumentiem. Apzināt un novērtēt riskus 
darba vietās. 
 

3. Noteikt darba vides risku prioritātes, kā arī organizēt to novēršanas vai samazināšanas pasākumu plānu 
izstrādāšanu. 
 

4. Organizēt darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu. 
 

5. Plānot darba aizsardzības pasākumus. Apsekot, uzraudzīt un kontrolēt organizācijas darba vidi (arī 
apkārtējo), nodrošinot strādājošo arodveselības un darba aizsardzības pamatprasības. Sastādīt darba 
aizsardzības, ugunsdrošības u.c. pasākumu plānus. 
 

6. Savas kompetences ietvaros Izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas, iekšējos normatīvos aktus, citu ar 
profesionālo darbību saistītu dokumentāciju. 
 

7. Analizēt situāciju darba un vides aizsardzības jomā uzņēmumā. 
 

8. Organizēt un veikt darba aizsardzības apmācību, instruktāžu uzņēmuma struktūrvienībās. Kontrolēt, kā 
darbinieki izpilda darba aizsardzības instrukciju un noteikumu prasības. 
 

9. Kontrolēt atbildīgo personu par darba aizsardzību struktūrvienībās darbības kvalitāti. 
 



10. Veikt darba aizsardzības pasākumu efektivitātes pārbaudes, dokumentēt to rezultātus. 

 

11. Piedalīties iekārtu tehniskā stāvokļa, to atbilstības drošas darba veikšanas prasībām pārbaudēs. 

 

12. Veikt aspirācijas un ventilācijas sistēmu darbības, drošības palīgierīču un aizsargierīču stāvokļa,   

ražošanas vides stāvokļa, darba vietu apgaismojuma un trokšņa kontroli. 

 

13. Organizēt valsts uzraudzības iestāžu priekšrakstu izpildīšanu. 
 

14. Veikt darbinieku un praktikantu ievadinstruktāžas, pieņemot darbā un mācību praksē. 
 

15. Konsultēt struktūrvienību vadītājus darba aizsardzības jautājumos. 
 

16. Veikt darba koplīguma nodaļas izstrādi, kas attiecas uz darba aizsardzību, darba apģērbu un apavu,  

individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apstākļu uzlabošanas, veselības jautājumiem. 

 
17. Veikt darba apģērba, darba apavu, individuālo aizsardzības līdzekļu pasūtījumu (pieprasījumu) 

noformēšanu un iegādi.  
 

18. Nodrošināt darba vietās nepieciešamo drošības zīmju un darba aizsardzības plakātu esamību. 
 

19. Regulāri   informēt   darba   devēju   par   darba   vides   iekšējās   uzraudzības   sistēmas   pārbaudes   
rezultātiem. 
 

20. Veikt   darba   aizsardzības   lietvedības   darbu   saskaņā   ar   lietu   nomenklatūru,   kas   apstiprināta   
uzņēmumā. 

Iesniedzamie dokumenti 

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 25.aprīlim (ieskaitot) personīgi vai sūtot pa pastu 
SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401 ar norādi: “Konkursam uz SIA “Daugavpils  ūdens” 
darba aizsardzības inženiera amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus 
dokumentus: 

1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību), 
norādot kandidāta kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs); 

2. Curriculum Vitae (CV), tai skaitā, norādot informāciju par: profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu 
un galvenos darba pienākumus;  

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 

4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas; 

5. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1) kopiju 
vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju. 

6. kandidāts, ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā; 

7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi. 

 


