
SIA “Rīgas nami” ir Rīgas pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kuras galvenie darbības virzieni ir īpašumu 

attīstīšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī kultūras 

pasākumu nodrošināšana Melngalvju namā un kinoteātrī “Splendid 

Palace”. 

No 2022.gada 1.novembra apvienoti un kopā strādā ap 600 darbinieki no bijušā SIA 

“Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Rīgas serviss” un SIA “Rīgas 

nami”. 

Ja Tavs aicinājums ir veicināt kapitālsabiedrībā notiekošo procesu efektivitāti,  un Tu 

vēlies sniegt savu ieguldījumu to uzlabošanā, 

 

SIA “Rīgas nami”  

aicina savai komandai pievienoties: 

 

SANITĀRĀS UN HIGIĒNAS UZRAUDZĪBAS SPECIĀLISTU 

 
Prasības kandidātiem: 

• augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, vēlams – kvalitātes vai pārtikas 

zinību jomā; 

• valsts valodas zināšanas C1 līmenī; 

• pieredze  1 gads līdzīga rakstura amatā, vēlams pārtikas aprites uzņēmumā. 

 

Galvenie darba pienākumi: 

• pastāvīgi veikt objektos un āra teritorijās esošo tirdzniecības vietu, telpu un 

noliktavu kompleksu uzraudzību, lai nepieļautu antisanitāru apstākļu veidošanos, 

nekvalitatīvu un bīstamu produktu nokļūšanu tirdzniecībā; 

• pastāvīgi veikt pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļu higiēnisko uzraudzību 

tirdzniecības vietās un noliktavu telpās, atbilstoši paškontroles (HACCP) sistēmas 

nosacījumiem;  

• sniegt priekšlikumus tirdzniecības vietu un telpu nomniekiem par jautājumiem, kuri 

saistoši paškontroles nosacījumiem attiecībā uz pārtikas preču apriti;  

• uzraudzīt to Sabiedrības darbinieku, ārpakalpojumu sniedzēju, tirdzniecības vietu 

un telpu nomnieku darbu, kas veic uzkopšanu, deratizāciju un dezinsekciju; 

• pastāvīgi veikt sadarbību ar Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pārvaldi par 

pārtikas preču aprites jautājumiem. 

Sabiedrība piedāvā: 

• atbildīgu un interesantu darbu; 

• darba laiku saskaņā ar grafiku; 

• stundas likmi 7.75 EUR (bruto);  

• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu; 

• darba vietu Rīgas centrā. 
 

 

Lai pieteiktos, sūtiet savu CV ar detalizētu iepriekšējo darba pienākumu aprakstu 

un motivācijas vēstuli ar norādi “Sanitārās un higiēnas uzraudzības speciālists” uz SIA 

“Rīgas nami” e-pastu: RNpersonals@rigasnami.lv līdz 2023. gada 20. martam. 

 

mailto:RNpersonals@rigasnami.lv


 
SIA „Rīgas nami” informē, ka tā veiks Jūsu iesniegto personas datu apstrādi, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi 

un Jūsu dalību tajā. Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma 

prasībām. Piesakoties konkursam, Jūs piekrītat savu datu nodošanai apstrādei SIA „Rīgas nami”. Sīkāku informāciju 

par personas datu apstrādi varat iegūt šeit: https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/personas-datu-

aizsardziba 

 

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, 

kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu!  

 

https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/personas-datu-aizsardziba
https://www.rigasnami.lv/lv/par-mums/personas-datu-aizsardziba

