
 

DĀRZNIEKS 
Ēku un teritoriju uzturēšanas daļā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piedāvājam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lai pieteiktos vakancei zvaniet 27849946 vai sūtiet CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Dārznieks” 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. 

 
 

Galvenie pienākumi: 

• Īstenot dzīvokļu īpašnieku atbalstītos projektus t.sk. nodrošināt 
atbilstošas augsnes sagatavošanu, kvalitatīvu un atbilstošu 
stādu iegādi un visu citu nepieciešamo materiālu sagādi. 

• Stādīt un kopt krūmus, dzīvžogus, košumkrūmus, ierīkot vai 
atjaunot zālienu, ierīkot, uzraudzīt un apkopt puķu dobes, 
organizēt un veikt nepieciešamos darbus apstādījumu 
saglabāšanai/uzturēšanai mainoties sezonām. 

• Veikt no jauna ierīkoto apstādījumu kopšanu un nodrošināt 
atbilstošu uzturēšanu (laistīšanu, mēslošanu, kopšanu). 

• Sagatavot, uzraudzīt darbu izpildes grafiku, veikt darbu izpildi. 

• Uzdot konkrētus darba uzdevumus dārznieka palīgam un 
kontrolēt uzdotā darba uzdevumu izpildi. 

• Novērtēt katra objekta esošos apstādījumus (krūmi, puķu 
dobes, puķu podi, zāliens), sagatavot grafiku esošo 
apstādījumu kopšanai, atjaunošanai, pārveidošanai, 
ierīkošanai 

Prasības: 

• Vidējā izglītība (vēlams dārzkopībā 
vai tai radniecīgā nozarē). 

• Vēlama B kategorijas autovadītāja 
apliecība. 

• Motorzāģa/krūmgrieža operatora 
apliecība. 

• Vēlami kvalifikācijas pilnveides kursi 
atbilstoši amata pienākumiem. 

• Profesionālā darba pieredze 
teritorijas apzaļumošanā un 
labiekārtošanā vismaz viens gads. 

• Izpratne par augu fizioloģiju.  

• Valsts valodas prasmes A līmeņa 
2.pakāpē. 

• Datorprasmes (MS Office). 

 Stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu 
pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā 

 

 Atalgojumu 1000,00 EUR pirms nodokļu nomaksas 
 

  Apmācības un izaugsmes iespējas 
 

 Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika) 
 

 

  Darbu profesionāļu komandā un kopīgus 
pasākumus 

 

 Papildatvaļinājuma dienas papildus Darba 
likumā noteiktajam, finansiālu atbalstu ģimenēm 
(bērna piedzimšana, pabalsts nometņu 
apmaksai u.c.) 

   Apbalvojumus par ilggadēju darbu, dzīves 
jubilejās u.c. 

 

 

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

