
 

 

ELEKTRIĶIS 
 
Galvenie pienākumi: 

 apkalpot, uzturēt darba kārtībā un remontēt mājas elektrosadales  

 mainīt drošinātājus, periodiski pārbaudīt un remontēt svirslēdžus, pārbaudīt un nomainīt drošinātāju kontaktus, 
pārbaudīt un remontēt vadu pievienojuma kontaktu stāvokli 

 apkopt un remontēt mājas stāvvadu un uzskaites sadales (līdz dzīvokļu uzskaitēm): remontēt vadu savienojumu 
kontaktus, remontēt un nomainīt paketslēdžus, ligzdu drošinātājus, nomainīt sadaļu komutācijas vadus  

 uzturēt kārtībā māju kāpņu telpu, pagrabu un tehnisko koridoru elektrotīklus, kontrolēt gaismas ķermeņa stāvokli 

 nomainīt elektroinstalācijas bojātos posmus, remontēt un nomainīt gaismas ķermeņus 

 remontēt un nomainīt māju numuru zīmju apgaismojuma armatūru 

 novērst energouzraudzības inspektoru aktos konstatētās nepilnības 

 regulāri novērst sētnieku un iedzīvotāju pieteiktos bojājumus elektrotīklos 
 

Prasības: 

 arodskolas (specializēta pamatizglītība) un elektriķa sertifikāts vai vidējā profesionālā izglītība (elektromontieris vai 
elektromehāniķis)praktiskā darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā  

 vēlami kvalifikācijas pilnveides kursi atbilstoši amata pienākumiem 

 obligāta profesionālā darba pieredze līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā viens gads 

 valsts valodas zināšanas A līmeņa 2.pakāpē 

 derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts 
 

Piedāvājam: 

 atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā 

 darba algu 850 - 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas 

 sociālās garantijas 

 veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika) 

 lieliskus kolēģus un kopīgus pasākumus 

 papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā noteiktajam  

 finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana, skolas gaitu sākšana, ikgadējs pabalsts vecākiem, pabalsts 
nometņu apmaksai u.c.) 

 apbalvojumus par ilggadēju darbu, dzīves jubilejās u.c.  
 

 

Lai pieteiktos vakancei, zvaniet: 25483819 vai sūtiet savu pieteikumu ar norādi “Elektriķis” uz e-pastu: 
personals@rnparvaldnieks.lv. Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks 
izvirzīti nākamajai atlases kārtai. 
 
 

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati tiks uzglabāti sešus mēnešus pēc atlases 
beigām un tad tiks dzēsti, iznīcināti. Personas datu pārzinis: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Pie nosacījuma, ja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” būs 
nepieciešams aizstāvēt savas likumiskās intereses, dati tiek dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā. 

 

https://rnparvaldnieks.lv/lv/kontakti/informacija_par_personu_datu_apstradi/

