
 

 CV ar norādi “BŪVUZRAUGS ŪK ” sūti elektroniski uz e-pastu: 
personals@vni.lv 

 Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!  Informējam, ka personāla atlases 
procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. Ar Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā 
dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".     

 Aicinām pievienoties mūsu komandai 
 BŪVUZRAUGU  ŪDENSAPGĀDES UN 

KANALIZĀCIJAS BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBĀ 

 

GALVENIE PIENĀKUMI  

• piedalīties mūsdienīgu, inovatīvu, sarežģītu infrastruktūru (publiskas ēkas) attīstības īstenošanā 
• veikt  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un uzņēmuma vadlīnijām 
• būvuzraudzības kompetences ietvaros nodrošinot projektu sekmīgu realizāciju uzdotajos termiņos,         

budžetā un kvalitātē: 
- kontrolēt būvdarbu gaitu saskaņā ar kalendāro grafiku 
- kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti, materiālu un tehnoloģiju atbilstību utml. 

• konsultēt pasūtītāju par būvniecības procesa organizāciju un ar to saistītiem jautājumiem 

• analizēt iespējamos projektu riskus un sniegt rekomendācijas to novēršanai 
• pārstāvēt pasūtītāja intereses uzraugošajās un sadarbības iestādēs 
• nodrošināt proaktīvu pozīciju problēmu risināšanā 
• veicināt būvuzrauga autoritāti un cieņu būvlaukumā 

 

KOMPETENCES PRASĪBAS  

• sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzībai (ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas) 

• darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi (norādīt pieteikumā uzraudzītos projektus !) 
• pārzināt profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus, LV un ES standartus 
• izteikta iniciatīva, atbildības sajūta, spēja izvērtēt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus 
• ļoti labas komunikācijas spējas 
• spēja strādāt komandā 
• obligātas teicamas valsts valodas zināšanas 
• vēlamas speciālās datorprogrammu zināšanas (piemēram, Autocad) 
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība 

 

PIEDĀVĀJAM  

• dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā, iespēja piedalīties unikālu projektu īstenošanā 
• motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, papildus brīvdienas, mācības, u.c.) 
• profesionālās attīstības iespējas 
• elastīgu darba laiku, un attālinātas darba iespējas, modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu 

komandu 

http://www.vni.lv/
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