
 

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432 

izsludina kandidātu atlasi uz 

būvinženiera amatu  

 

Būvinženierim izvirzāmās prasības: 

1. Augstākā izglītība. 

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

3. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par augstākā līmeņa 1.pakāpi (C1). 

4. Jāzina: būvniecības nozares tiesību akti, standarti, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu, vadīšanu, 

uzraudzību, būvdarbu veikšanas tehnoloģija, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, 

to racionāla organizācija, nozares terminoloģija, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības, profesionālās ētikas pamatprincipi un uzvedības normas. 

5. Jāprot: darboties AutoCad, MS Office, MS OpeOffice programmās, sagatavot būvniecības 

tehnisko dokumentāciju, t.sk., tehniskos noteikumus ūdensapgādes vai kanalizācijas 

pakalpojumiem ar pieslēgšanas shēmu esošajiem tīkliem, 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.  

Būvinženiera darba pamatpienākumi: 

1. Pārbaudīt un dot savu slēdzienu par jaunu, remontējamo un rekonstruējamo būvju projektu 

tehnisko dokumentāciju, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, 

tehniskiem noteikumiem un nepieciešamo atļauju esamību;  

2. Sastādīt tehniskos vai īpašus noteikumus ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecībai; 

3. Sastādīt atzinumus iespējamiem tīklu un ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu izbūves 

tehniskajiem risinājumiem, kā arī variatīvu risinājumu veidošana un to analīze; 

4. Nodrošināt kontroli un uzraudzību par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju remontu 

un būvniecību;  

5. Saskaņot būvdarbu veikšanu SIA “Daugavpils ūdens” inženierkomunikāciju aizsargjoslā 

(ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes tīklu, u.c. uzņēmuma komunikāciju 

tuvumā), saskaņot būvdarbu veikšanu jaunbūvējamiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem; 

6. Piedalīties jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju pieņemšanā ekspluatācijā; 

7. Izskatīt izpildes dokumentāciju jaunbūvējamiem vai rekonstruējamiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem un būvēm, veicamiem SIA „Daugavpils ūdens” pašu spēkiem; 

8. Sastādīt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežu shēmas ar ūdens 

patērētājiem;  



9. Apstrādāt un veikt nepieciešamās tehniskas dokumentācijas uzskaiti un glabāšanu; 

10. Grafiskās, tehniskās un citas informācijas atjaunošana planšetēs un ĢIS;  

11. Veikt pētījumus ar hidraulisko modeli.  

 

Amata atlīdzība: 

 

Mēnešalga 925,00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

 

Iesniedzamie dokumenti: 

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 18.jūnijam ieskaitot, 

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

ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils  ūdens” būvinženiera 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 augstākā līmeņa 

1.pakāpei (C1) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju; 

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

 

Tālrunis uzziņām: 65407510 

 

 


