
SIA JK Namu pārvalde, reģ. Nr.45403000484, aicina pievienoties mūsu komandai profesionālu un 
atbildīgu kolēģi amatā  

PROJEKTU VADĪTĀJS 

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 01) 

/uz nenoteiktu laiku/ 

Galvenie darba pienākumi:  

• nekustamo īpašumu attīstības (būvniecības, pārbūves, atjaunošanas) projektu aktivitāšu 
izpildes organizēšana, vadīšana un koordinēšana; 

• visu ar projektu saistīto dokumentu sagatavošana, saskaņošana un administrēšana; 

• visu ar projektu īstenošanu saistīto atskaišu, ziņojumu sagatavošana; 

• projektu iepirkumu un līgumu slēgšanas vadība. 

 

Prasības pretendentam:  

• vidējā profesionālā vai augstākā izglītība (inženierzinātņu,  projektu vadības, biznesa, 
būvekonomikas jomās). Pieredze ar būvniecību saistītos projektos tiks uzskatīta par 
priekšrocību; 

• zināšanas un izpratne par būvniecības procesu, pilnu projektu vadības ciklu un metodēm, 
projektu dokumentācijas izstrādi un plūsmu; 

• precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un projektā 
iesaistīto personu darbu; 

• teicamas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;  

• labas datorzināšanas; 

• B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

Mēs Jums piedāvāsim:  

• atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Jēkabpilī; 

• atalgojums no EUR 1200.00 līdz EUR 1600.00 (bruto) un sociālās garantijas; 

• iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi.  

 

Pieteikuma dokumenti:  

• motivēts pieteikums (nepārsniedzot vienu A4 lapu);  

• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī 
nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;  

• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 

• valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.  

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz info@jknp.lv līdz 2022.gada 8. jūlijam (ieskaitot) ar norādi 
"Piedāvājums Projektu vadītāja amatam". Lūdzu ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases 
kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2022.gada 11. jūlijam, tas nozīmē, 
ka 1.atlases kārta nav izturēta. 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) 13.pantu, SIA JK Namu pārvalde informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas 

dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes 

pārzinis ir SIA JK Namu pārvalde, kontaktinformācija: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 

mailto:info@jknp.lv

