SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” struktūras shēma

APSTIPRINĀTS
ar SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»
valdes 2019.gada 17.maija lēmumu
(protokols Nr.25/2019, 3.§)

SIA «RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS» VALDE
Valdes loceklis

Valdes
birojs
Iekšējās kontroles
nodaļa
Māju atjaunošanas
nodaļa

Drošības nodaļa

Klientu apkalpošanas
nodaļa
Klientu apkalpošanas
centrs „Rietumi”

Klientu apkalpošanas
centrs „Austrumi”

Klientu sadarbības un
komunikācijas pārvalde
Klientu sadarbības
veicināšanas nodaļa
Komunikācijas
nodrošinājuma nodaļa

Zvanu centrs

Finanšu
pārvalde

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Administratīvā
pārvalde

Apsaimniekošanas
pārvalde

Juridiskā
pārvalde

Tehniskā
pārvalde

Grāmatvedības
nodaļa

Personāla vadības
nodaļa

Pakalpojumu
nodrošinājuma nodaļa

Juridiskā nodrošinājuma
nodaļa

Konstruktīvo elementu
nodaļa

Darba samaksas
daļa

Darba aizsardzības
nodaļa

Teritorijas
labiekārtošanas nodaļa

Iepirkumu
nodaļa

Remontdarbu daļa

Arboristu vienība

Tiesvedības
nodaļa

Aktīvu uzskaites
daļa

Dārznieku vienība

Zemes nomas līgumu
nodaļa

Klientu norēķinu
uzskaites nodaļa

Kvartālu
labiekārtošanas vienība

Māju pārvaldīšanas
tiesiskā nodrošinājuma
nodaļa

Naudas līdzekļu
pārvaldības daļa

Plānošanas un
ekonomiskās analīzes
nodaļa

Dokumentu pārvaldības
nodaļa

Uzkopšanas nodaļa

Apsaimniekošanas
daļa
Tāmju daļa
Inženiertehniskā
daļa

Siltumiekārtu nodaļa

Elektrosistēmu nodaļa
Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
nodaļa

Resursu nodrošinājuma
nodaļa

Aizvietošanas
vienība

Remontdarbu
pārraudzības nodaļa

Resursu koordinācijas
daļa

Kvartālu iekštelpu
uzkopšanas vienība

Autotransporta nodaļa

Noliktavas vadības
daļa

Uzkopšanas vienība

Avārijas dienests

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa

Iecirknis „Centrs”
Iecirknis „Daugava”
Iecirknis „Jugla”
Iecirknis „Kurzeme”
Iecirknis „Austrumi”
Iecirknis „Ziemeļi”
Iecirknis „Zemgale”

APSTIPRINĀTS
ar SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»
valdes 2019.gada 17.maija lēmumu
(protokols Nr.25/2019, 3.§)

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa struktūras shēma
Iecirknis

Vadītājs

**Vadītāja vietnieks

Inženiertehniskā
daļa

Apsaimniekošanas
daļa

Galvenais
inženieris

Namu
apsaimniekotājs

Uzskaites rādījumu
kontrolieris

Darbu
rīkotājs
Sanitārtehniķis

Būvstrādnieksmetinātājs*

Namu
pārvaldnieks
Darbu rīkotāja
palīgs
Sanitārtehniķismetinātājs

Remontdarbu
sanitārtehniķis*******

Maksas pakalpojumu
sanitārtehniķis****

Jumiķis

Vecākais
jumiķis

Būvstrādnieks

Vecākais
būvstrādnieks

Remontdarbu
elektriķis*****

Elektriķis

Namdaris –
galdnieks

Vecākais
namdaris - galdnieks

Remontdarbu
būvstrādnieksmetinātājs********

Remontdarbu
jumiķis*********

Uzkopšanas darbu
meistars

Ēku uzraugs******

Palīgstrādnieks***

Sētnieks –
apkopējs
Sanitārās uzkopšanas
strādnieks***

* iecirknī „Jugla”
** Iecirkņos „Kurzeme”, „Zemgale”
*** izņemot iecirknī „Kurzeme”
**** iecirkņos „Daugava”, „Jugla”, „Centrs”
***** iecirkņos „Austrumi”, „Centrs”
****** iecirknī „Austrumi”
******* iecirknī „Centrs”
******** iecirknī „Daugava”
********* iecirknī „Ziemeļi”

