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Apstiprināts ar 

valdes sēdes 26.06.2019. 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.3) 

 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

valdes sēdes 26.11.2019.  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.7) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

valdes sēdes 31.07.2020.  

lēmumu Nr.4 (protokols Nr.6) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

valdes sēdes 08.06.2021.  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8) 

 

redakcijā, kas apstiprināta 

ar valdes sēdes 31.07.2021.  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.10) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

valdes sēdes 18.01.2023.  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1) 

(spēkā no 01.02.2023.) 

 

Nolikums Nr.1/2019 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pakalpojumu sniegšanas kārtība” 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Nolikums “SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pakalpojumu sniegšanas kārtība”  

(turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā – 

MKP)  funkcijas, uzdevumus, iekšējo struktūru un darba organizāciju, darbinieku kompetenci, 

kā arī kārtību, kādā MKP nodrošina  pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām 

Mārupes pagastā Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atsevišķos 

gadījumos – citu pašvaldību administratīvajā teritorijā.  
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2. MKP  ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras 

pamatkapitālu veido 100% pašvaldības ieguldījums.  

3. MKP darbības teritoriju un sniedzamos pakalpojumus nosaka kapitāldaļu turētāja 

(pašvaldības domes), kapitāldaļu turētāja pārstāvja (dalībnieku sapulces) lēmumos un norāda 

attiecīgam pakalpojumam izsniegtajā licencē (atļaujā),  ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem.  MKP patstāvīgi  slēdz deleģēšanas līgumus par atsevišķi uzdotā valsts 

pārvaldes uzdevuma izpildi, ja kapitāldaļu turētājs (pašvaldības dome) ir atbalstījusi savu 

līdzdalību šāda pakalpojuma sniegšanā.  

 

II. MKP  funkcijas, uzdevumi un tiesības 

4.  MKP funkcijas ir: 

4.1. siltumenerģijas ražošana, piegāde; 

4.2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 

4.3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto  sadzīves 

notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attrīšanai un attīrīšana,  

4.4. elektrības pieejamības nodrošināšana, izmantojot MKP elektrotīklus, apakšlietotājiem.  

5. MKP veic šādus uzdevumus: 

5.1. nodrošina katra pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo resursu ražošanas vai ieguves 

procesa nepārtrauktību; 

5.2. patstāvīgi vai ar privātpersonu pilnvarošanu veic un organizē būvdarbus katra 

pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstītībai un uzturēšanai; 

5.3. nodrošina pakalpojumu sniegšanai izmantojamo iekārtu regulāru tehnisko apkopi, 

pastāvīgu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī avārijas remontu; 

5.4. piesaista  Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu un citu finansējumu; 

5.5. nodrošina vai organizē jaunizbūvētās infrastruktūras izpilduzmērījumu reģistrāciju 

Mērniecības datu centra datu bāzē un ievieto izpilduzmērījumus par katru izbūvētu un 

pakalpojuma sniegšanai izmantojamu  infrastruktūras objektu ĢIS datu bāzē, pastāvīgi uztur 

to un pilnveido; 

5.6. 5.6. sagatavo tehniskos noteikumus Mārupes novada plānošanas dokumentu izstrādei,  un 

privātpersonām privātpersonu ierosināto infrastruktūras attīstības projektu veikšanai 

īstenošanai un sniedz atzinumu par izstrādātiem plānošanas dokumentiem un realizēto 

infrastruktūras izbūvi MKP funkciju izpildes ietvaros; 

5.7. veic inženiertehnisko projektu skaņošanu MKP funkciju izpildes ietvaros. 

6. MKP ir tiesības: 

6.1. veikt saimniecisko darbību; 

6.2. slēgt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami MKP darbības nodrošināšanai; 

6.3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām MKP funkciju un uzdevumu 

izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

6.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, 

piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos; 

6.5. kļūt par biedru nevalstiskajās organizācijās (biedrībās un nodibinājumos), lai 

nodrošinātu un veicinātu funkciju un uzdevumu izpildi; 

6.6. sniegt citus MKP statūtos paredzētos un atļautos pakalpojumus par atlīdzību, nolūkā 

veicināt pamatdarbības attīstību.  

 

III. MKP pakalpojumi  

7. Īstenojot Nolikumā minētās funkcijas, uzdevumus un tiesības, MKP savas 

pamatdarbības ietvaros saskaņā ar katra attiecīga pakalpojuma aprakstu (pielikums Nr.1) sniedz 

sekojošus pakalpojumus:  

7.1. centralizētā ūdensapgāde (dzeramā ūdens ražošana un piegāde); 

7.2. centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu, savākšana, novadīšana un attīrīšana); 

7.3.  siltumenerģijas ražošana un piegāde, izmantojot gāzi. 

7.4. elektroenerģijas piegāde apakšlietotājiem; 



 
 

7.5. decentralizēti savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana un centralizēta novadīšana 

attīrīšanai. 

 

 

IV MKP struktūra un darba organizācija  

8. MKP augstākā lēmējinstitūcija saimnieciskajos un darba organizācijas jautājumos ir 

MKP valde.  

9. MKP vada valde valdes locekļa personā. Valde lēmumus pieņem sēdēs saskaņā ar 

valdes apstiprināto reglamentu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

10. MKP par pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību atbild izpilddirektors. Izpilddirektors 

patstāvīgi pilda Nolikumā noteiktos uzdevumus un funkcijas, kā arī aizvieto valdes locekli uz 

pilnvaras pamata.  

11.  MKP ir šādas struktūrvienības (pielikums Nr.2):  

11.1. Administratīvā nodaļa, 

11.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa, 

11.3. Tehniskā nodaļa, 

11.4. Attīstības nodaļa, 

11.5. Klientu apkalpošanas nodaļa. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2023. valdes sēdes lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.1)/ 

12. Administratīvā nodaļa ir tieši pakļauta valdei un tā nodrošina:  

valdes darbības un valdes locekļa ikdienas darba nodrošināšanu; 

12.1. lietvedības kārtošanu; 

12.2. personāla lietu vadību; 

12.3. datu drošu apstrādi un aizsardzību; 

12.4. juridisko atbalstu; 

12.5. informācijas tehnoloģiju atbalstu, drošību, mājas lapas uzturēšanu un attīstību;  

12.6. dokumentu arhivēšanu un sadarbību ar zonālajiem un Valsts centrālo arhīvu; 

12.7.  saimniecisko un cita veida līgumu sagatavošanas tehnisko atbalstu MKP darbības 

nodrošināšanas ietvaros; 

12.8. darba drošību un aizsardzību,  

12.9. iepirkumu procedūru tehnisko atbalstu.  

13. Izpilddirektors: 

13.1. uzrauga Tehniskās nodaļas un Attīstības nodaļas darbu, paraksta šo struktūrvienību 

darbinieku sagatavotos dokumentus saskaņā ar valdes apstiprināto kārtību; 

13.2. kontrolē, plāno un nodrošina uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu saskaņā pielikumu 

Nr.1, resursu saimniecisku un efektīvu pārvaldību uzņēmuma šī mērķa sasniegšanai; 

13.3. veic Finanšu un grāmatvedības nodaļas sagatavoto maksājumu sarakstu pirmspārbaudi 

pirms nodošanas apstiprināšanai valdei, apstiprina apmaksājamus finanšu dokumentus 

(rēķinus, pavadzīmes, ceļa zīmes un tml.); 

13.4. piedalās darba grupās un sanāksmēs kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

13.5. apstiprina MKP darbinieku darba laika uzskaiti; 

13.6. nodrošina komunikācijas nodrošināšanu starp struktūrvienībām un valdi; 

13.7. veic citus ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītus uzdevumus pēc 

MKP valdes norādījumiem savas kompetences ietvaros. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2023. valdes sēdes lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.1)/ 

14. Finanšu  un grāmatvedības nodaļu vada tās vadītājs, kas ir tieši pakļauts valdei.  

15. Finanšu  un grāmatvedības nodaļa: 

15.1. organizē MKP grāmatvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu  prasībām, tai skaitā 

izstrādā un aktualizē MKP vienotas grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību, vienotu 

kontu plānu, finanšu dokumentu apgrozību; 

15.2. uzskaita finanšu līdzekļu plūsmas saskaņā ar ekonomisko klasifikāciju, kontrolē 

norēķinu kontu apgrozījumus un atlikumus, veic nepārtrauktu finanšu līdzekļu uzskaiti, 

sagatavo finanšu atskaites, pārskatus; 



 
 

15.3. kārto MKP īpašumu (kustamā un nekustamā) un krājumu uzskaiti, kontrolē to 

norakstīšanas kārtību, sagatavo inventarizācijas komisijai informāciju par inventarizējamiem 

materiālajiem aktīviem un veic norēķinu inventarizāciju; 

15.4. kārto norēķinus ar juridiskām un fiziskām personām par MKP saistībām - ar klientiem, 

kreditoriem, piegādātājiem un darbuzņēmējiem, nodrošina savlaicīgu rēķinu sagatavošanu un 

izsniegšanu maksātājam par katru MKP sniegto pakalpojumu, kontrolē rēķinu apmaksas 

termiņus, nodod rēķinus klientiem, veic ārpus tiesas parādu piedziņu no personām, kuras kavē 

rēķinu apmaksu,  ziņo valdes noteiktā kārtībā  Administratīvajai nodaļai par nepieciešamību 

uzsākt parādu piedziņu tiesas ceļā; 

15.5. aprēķina, uzskaita un pārskaita valsts budžetā nodokļus no visiem apliekamajiem 

ieņēmumiem; 

15.6. aprēķina un izmaksā darba samaksu MKP  darbiniekiem, aprēķina un izmaksā darba 

nespējas un citus pabalstus, aprēķina, ietur un pārskaita valsts budžetā nodokļus un obligātās 

iemaksas; 

15.7. saimniecisko un cita veida līgumu reģistra uzturēšanu; 

15.8. sagatavo un iesniedz attiecīgās institūcijās finanšu pārskatus un statistikas atskaites 

normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā, kā arī veic operatīvo atskaišu, ceturkšņa un 

gada finanšu pārskatu sagatavošanu; 

15.9. sadarbojas un sniedz nepieciešamo informāciju auditoriem un revidentiem par finanšu 

un grāmatvedības uzskaites jautājumiem; 

15.10. nodrošina MKP noslēgto līgumu finansiālu uzraudzību, kontrolē līguma izpildei 

paredzētā finansējuma atbilstību faktiski veiktajiem maksājumiem;  

15.11. sagatavo MKP budžetu katram gadam, iesniedz apstiprināšanai valdei, patstāvīgi 

kontrolē tā izpildi; 

15.12. nodrošina MKP īstenojamo  projektu finanšu kontroli;  

15.13. veic uzņēmuma saimnieciskās darbības ekonomisko analīzi, sagatavo pārskatus un 

priekšlikumus finanšu optimizācijai, un stratēģisko mērķu sasniegšanai; 

15.14. veic  maksas pakalpojumu izmaksu aprēķinu, sagatavo maksas pakalpojumu 

ekonomisko pamatojumu, sagatavo un aktualizē maksas pakalpojumu cenrādi.; 

16. Tehnisko  nodaļu vada tās vadītājs, kas ir pakļauts izpilddirektoram.  

17. Tehniskā nodaļa: 

17.1. sagatavo ikgadējo ūdens kvalitātes monitoringa programmu un nodrošina regulāru 

dzeramā ūdens kvalitātes analīžu veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

17.2. nodrošina ražošanā izmantojamo iekārtu un sistēmas elementu atbilstošu un 

nepārtrauktu darbību, uztur un attīsta tās; 

17.3. nodrošina decentralizēti savākto sadzīves kanalizācijas ūdeņu pieņemšanu, uzskaiti, 

iekārtas nepārtrauktu darbību un uztur to; 

17.4. veic būvdarbus īpašumu pieslēgšanai pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas;  

17.5. sagatavo tehniskos noteikumus, tāmes un citu nepieciešamo dokumentāciju 

pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, pārtraukšanai un izbeigšanai;  

17.6. nodrošina izpilduzmērījumu veikšanu MKP izbūvētajai infrastruktūrai un to 

reģistrāciju Mērniecības datu centrā; 

17.7. sagatavo atskaites par paveiktajiem būvdarbiem katrā objektā atsevišķi, izmantotajiem 

resursiem un iesniedz tās Finanšu un grāmatvedības nodaļai; 

17.8. veic avāriju likvidāciju nepārtrauktu dežūru režīmā (avārijas brigāde), izveido un uztur 

avāriju reģistrācijas žurnālu; 

17.9.  sagatavo pakalpojumu sniegšanai, pārtraukšanai, izbeigšanai vai uzsākšanai 

nepieciešamo iegāžu un pasūtījumu  grafiku, iesniedz to Administratīvajai nodaļai iepirkuma 

plāna sagatavošanai un aktualizēšanai valdes noteiktā kārtībā.  

18. Attīstības   nodaļu vada tās vadītājs, kas ir pakļauts izpilddirektoram.  

19.Attīstības nodaļa:  

19.1. realizē MKP īstenojamo investīciju projektu administratīvo un tehnisko vadību; 

19.2. nodrošina pakalpojumu sniegšanas ietvaros iegūtās  informācijas un tehnisko datu 

ievadi Ģeogrāfiskā informācijas sistēmā (ĢIS) uztur un attīsta to, apkopo sistēmas darbības 

datus un sniedz ieteikumus sistēmas darbības efektivitātes un energoefektivitātes uzlabošanai 



 
 

19.3. organizē projektēšanas darbu vadīšanu, būvatļauju pieprasīšanu, būvatļaujā 

nepieciešamo atzīmju izdarīšanas koordinēšanu; 

19.4. koordinē īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai; 

19.5. sniedz informāciju  Tehniskajai daļai un Finanšu un grāmatvedības nodaļai atskaišu, 

pārskatu un citu dokumentu sagatavošanai iesniegšanai valsts un pašvaldības iestādēs. 

20. Klientu apkalpošanas nodaļu vada klientu apkalpošanas speciālists, kurš ir tieši pakļauts 

valdei.” 

201. Klientu apkalpošanas nodaļa: 

201.1. pieņem un apstrādā valdes noteiktajā kārtībā pakalpojuma saņēmēju pieteikumus 

pakalpojumu saņemšanai, pārtraukšanai vai izbeigšanai; 

201.2. nodrošina pakalpojuma līgumu sagatavošanu; 

201.3. veic sniegto pakalpojumu uzskaiti; 

201.4.  apseko nekustamos īpašumus un sastāda par to aktus; 

201.5. izskata pakalpojuma lietotāju sūdzības un iesniegumus, sagatavo atbildes uz tiem, veic 

nepieciešamās darbības pamatoti norādīto trūkumu novēršanai; 

201.6. uzrauga  pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, konstatē un, valdes noteiktā kārtībā, 

novērš patvaļīgu pakalpojumu saņemšanu; 

201.7. sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu sagatavo iesniegšanai valsts un 

pašvaldības iestādēs atskaites, pārskatus un citus dokumentus, kas atspoguļo pakalpojumu 

sniegšanas gaitu un sasniegto rezultātu. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2023. valdes sēdes lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.1)/ 

 

V. Noslēguma jautājumi 

21. MKP darbinieku kompetenci nosaka MKP valdes lēmumi, valdes locekļa rīkojumi, 

iekšējie un ārējie normatīvie akti, darba līgumi, amatu apraksti.  

22. MKP darbinieki ir atbildīgi par amata aprakstā noteikto pienākumu un citu MKP 

valdes locekļa, izpilddirektora un nodaļu vadītāju doto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi. 

23. MKP darbinieki ir tiesīgi pieprasīt un saņemt darbinieku uzdevumu izpildei 

nepieciešamu informāciju, tehniskos resursus un sniegt priekšlikumus MKP vadībai un nodaļu 

vadītājiem  MKP darba pilnveidošanai. 

24. Par Nolikuma neievērošanu piemēro disciplinārsodus  saskaņā ar Darba likumu.  

25. Ar  Nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 

25.1. 20.04.2018.Attīstības nodaļas nolikums; 

25.2. 20.04.2018. Tehniskās nodaļas nolikums; 

25.3. 20.04.2018. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums.  

 

Valdes locekle        D.Šveide     

 

 

  



 
 

 

Pielikums Nr.1 

Nolikumam Nr.1/2019 

 

redakcijā, kas apstiprināta 

ar valdes sēdes 31.07.2021.  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.10) 

 

SIA “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”  

SNIEDZAMO PAKALPOJUMU APRAKSTI 

 

 

 

I SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA UN PIEGĀDE 

Pakalpojuma teritorija Mārupes pagasts 

Tīraines, Mārupes un Skultes ciems 

Pakalpojuma saņēmējs (līguma slēdzējpuse 

un norēķinu subjekts) 

Daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks 

pakalpojuma teritorijā 

Pakalpojuma lietotājs (patērētājs) Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 

īpašnieki 

Pakalpojuma veids Centralizētā siltumapgāde  

Kurināmā veids Dabas gāze 

Siltuma ražošanas veids Katlu māja  

Skultē, Skultes iela 12b, Skulte, Mārupes 

pagasts 

3,1 MW 

Tīrainē, Viršu iela 23, Tīraine, Mārupes 

pagasts, 

3 MW  

Mārupē, Liepkalnu iela 3, Mārupē, 

Mārupes pagasts, 

0,7 MW 

Pamatpakalpojumā ietilpst:  Siltumenerģijas ražošana 

Siltumenerģijas piegāde 

Siltumenerģijas uzskaite 

 

 

 

  



 
 

 

II CENTRALIZĒTĀ ŪDENSAPGĀDE 

  

 

Pakalpojuma teritorija Mārupes pagasts 

Tīraines, Skultes, Vētras, Jaunmārupes, 

Mārupes ciems, izņemot VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritoriju 

Olaines pagasts, ciema “Stūnīši” teritorijas 

daļa 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskās un juridiskās personas 

pakalpojuma darbības teritorijā 

Pamatpakalpojumā ietilpst Centralizētā ūdensapgāde: 

Dzeramā ūdens ražošana, 

Dzeramā ūdens piegāde, 

Dzeramā ūdens uzskaite, 

Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana 

pie ūdens ievada īpašumā/ kopīpašumā, 

Sistēmas monitorings, 

Sistēmas dezinfekcija, 

Ūdens piegāde ar cisternu avārijas/ ilgstoša 

atslēguma gadījumā 

 

 

  



 
 

 

III. CENTRALIZĒTĀ KANALIZĀCIJA 

  

 

Pakalpojuma teritorija Mārupes pagasts 

Tīraines, Skultes, Vētras, Jaunmārupes, 

Mārupes ciems, izņemot VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritoriju 

Olaines pagasts, ciema “Stūnīši” teritorijas 

daļa 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskās un juridiskās personas 

pakalpojuma darbības teritorijā 

Pamatpakalpojumā ietilpst Kanalizācijas ūdeņu savākšana un 

novadīšana attīrīšanai 

Kanalizācijas ūdeņu attīrīšana 

TV inspekcija, sistēmas monitorings 

 

 

 

  



 
 

IV.DECENTRALIZĒTI SAVĀKTO SADZĪVES NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANA 

 

 

Pakalpojuma sniegšanas vieta Tīraine   

Pakalpojuma saņēmējs Asenizācijas pakalpojuma sniedzēji 

Pamatpakalpojumā ietilpst Decentralizēti no septiķiem un notekūdeņu 

krājtvertnēm savākto  sadzīves notekūdeņu 

pieņemšana un centralizēta novadīšana 

attīrīšanai.  

Asenizācijas ūdeņu kvalitātes monitorings 

un uzskaite. 

 

 

  



 
 

V. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE  APAKŠLIETOTĀJIEM 

 

Pakalpojuma teritorija Mārupes pagasts  

 

Pakalpojuma saņēmējs Fiziskās un juridiskās personas pakalpojuma 

darbības teritorijā, kurām nav tiešs 

pieslēgums licencēta sistēmas operatora 

elektrotīkliem.   

Pakalpojuma veids Apakšlietotāju  nodrošināšana ar iespēju 

saņemt elektropiegādes pakalpojumu, 

izmantojot MKP elektrotīklus laika periodā, 

kamēr MKP izmanto un uztur elektrotīklus 

uzņēmuma  vajadzībām 

Pamatpakalpojumā ietilpst Elektroenerģijas piegāde 

Elektroenerģijas uzskaite (ievads īpašumā/ 

kopīpašumā) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Valde  

izpilddirektors

Tehniskā 
nodaļa

nodaļas vadītājs

Būvdarbu vadītājs 

Transporta 
strādnieks

Būvstrādnieks

Traktorists

Brigadieris

Specializētās automašīnas 
vadītājs 

Remontstrādnieks

Elektriķis

Sistēmu automātiskās vadības 
speciālists 

Attīstības 
nodaļa 

nodaļas 
vadītājs

inženieris

sistēmas datu 
speciālists

projektu vadītājs 

Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa

nodaļas 
vadītājs

galvenais 
grāmatvedis

vecākais 
grāmatvedis

grāmatvedis

grāmatvedis 
uzskaitvedis 

Administratīvā 
nodaļa

biroja 
administrators

jurists

kvalitātes vadības 
speciālists

personāllietu  lietvedis 

IT sistēmu administrators

apkopējs

sētnieks

darba drošības 
speciālists

arhivārs

Klientu apkalpošanas 
nodaļa

nodaļas vadītājs 

Pakalpojum
u kontroles 
un uzskaites 
inspektors 

klientu 
apkalpošanas 

speciālsts 



 Pielikums Nr.2 

Nolikumam Nr.1/2019 
/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2023. valdes sēdes lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.1)/ 

 

 

 


