
         
 

 

    SIA ”Cēsu klīnika”, Reģ.Nr.44103057729 – aicina darbā 

            

             Ēku ekspluatācijas daļas vadītāju 

Mūsu prasības pretendentiem:  

• Nepieciešama augstākā tehniskā izglītība (vēlama inženiera izglītība ar 

būvniecību saistītā profesijā). 

• Zināšanas un praktiskā pieredze  vispārējā būvniecības procesa vadībā, līguma 

izpildes  kontrolē, spēja pastāvīgi pārstāvēt  uzņēmumu  ar būvuzņēmējiem; 

• Praktiskā pieredze tehnisko tāmju sagatavošanā. 

• Pieredze ēku uzturēšanā, t.sk. pieredze  darbā ar ūdensapgādes, ventilācijas un 

apkures sistēmu uzturēšanu. 

• Prasme organizēt un plānot iekārtu un inženiertehnisko sistēmu apkopes, veikt 

piegādātāju atlasi, organizēt iepirkumus un novērtēt sadarbības partnerus. 

• Precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt pamatotus 

lēmumus, efektīvus risinājumus. 

• Darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāka kā 3 gadi. 

 

Galvenie  amata pienākumi:  

• Plānot, organizēt un kontrolēt ēku ekspluatācijas nodaļas darbu.  

• Nodrošināt prasībām atbilstošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu iekārtu un 

inženiertehnisko sistēmu darbību, sekot līdzi to ekspluatācijas noteikumiem, 

sistemātiski fiksēt iekārtu un inženiertehnisko sistēmu stāvokli, kā arī organizēt to 

apkopi un plānotos remontus. 

• Nodrošināt ēkas ekspluatāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, organizējot 

atbilstošus tehniskos procesus.  

• Piedalīties uzņēmuma kopējās darbības un attīstības plānošanas procesā, 

pasākumu plāna izstrādē un budžeta plānošanā. 

• Ienākošās tehniskās dokumentācijas saņemšana un analīze. 

• Piedalīties tehnisko projektu izstrādē un realizācijā. 

• Piedalīties publisko iepirkumu tehnisko dokumentu  sagatavošanā, izvērtēšanā. 

• Kontrolēt būvniecības procesus uzņēmumā, patstāvīgi pārstāvēt uzņēmuma 

intereses ar būvniekiem. 

 

Mēs piedāvājam:  

• Stabilu atalgojumu;  

• Sociālās garantijas; 

• Apmaksātus kvalifikācijas celšanas pasākumus;  

• Pieredzi un profesionālo izaugsmi. 

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku  

Darba režīms: pilns  darba laiks 1 slodze.  

Atalgojums:  par 1 slodzi  sākot no 1778.00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt uz e-pastu: liene.vegnere@cesuklinika.lv,  

personīgi vai  pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101, ar norādi „Ēku ekspluatācijas daļas vadītājs” līdz 2020. gada 29. 

maijam, plkst. 10.00. Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks 

aicināti uz intervijām.  Tālrunis uzziņām: 29326012, Liene Vegnere.  
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