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Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde aicina darbā: 

MELIORĀCIJAS INŽENIERI 

 

Prasības pretendentiem: 

- Nozarei atbilstoša augstākā izglītība – vides zinātnē vai vides un ūdens saimniecībā vai vides 

inženierzinātnē; 

- Profesionālā darba pieredze meliorācijā; 

- Hidromelioratīvās būvniecības speciālista sertifikāts (iegūts būvprakses sertifikāts meliorācijas 

sistēmu projektēšanā vai meliorācijas būvdarbu vadībā un būvuzraudzībā); 

- Izpratne par teritorijas plānojuma pielietošanu pašvaldības darba procesā; 

- ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) pārzināšana; 

- Prasme plānot savu darbu, vadīt un organizēt darba procesu; 

- Labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana un augsta atbildības sajūta; 

- Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 

- Teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru un AutoCAD; 

- B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

Galvenie darba pienākumi: 

- organizēt un kontrolēt meliorācijas sistēmu uzturēšanu un apsaimniekošanu, regulāri veicot 

meliorācijas sistēmu apsekošanu; 

- piedalīties pazemes ūdeņu un meliorācijas sistēmu piesārņojuma novēršanas uzraudzībā un 

kontrolē tai skaitā upju gultņu darbību un to tehniskā stāvokļa apzināšana un novērtēšana; 

- izstrādāt priekšlikumus esošo meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai un to pilnveidošanai; 

- piedalīties būvprojektu izvērtēšanā; 

- organizēt iepirkumus un uzraudzīt līgumu izpildi atbilstoši kompetencei; 

- konsultēt iedzīvotājus meliorācijas sistēmu uzturēšanas jautājumos, sekmējot zemes īpašnieku 

izpratnes un iniciatīvas veidošanu par meliorācijas sistēmas kopšanas nepieciešamību. 

Piedāvājam: 

Interesantu un atbildīgu darbu 

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas 

Bruto darba alga no 1350,00 EUR līdz 1500,00 EUR 

Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi 

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi “Meliorācijas inženieris” sūtīt līdz 

2020.gada 11.oktobrim uz e-pastu marupe@marupe.lv vai pa pastu Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167. 

 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 

personīgi 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.  

 
Mārupes novada dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 

nodrošinātu šīs atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktinformācija: Daugavas 

iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: marupe@marupe.lv 
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