
 

  

 

SIA "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" struktūra (kopš 2019. gada februāra)

Valdes priekšsēdētājs

Valde

Kapitāldaļu turētājs

Uzņēmuma administrācija

- Personāla speciālists
- Pesonāla lietvedis
- Sabiedrisko attiecību     
vadītāja
- Biroja administratore
- Lietvede
- Jurists
- Jurista palīgs
- IT speciālists/programētājs
- Programētājs
- Kurjers

Tehniskās bāzes un 
atkritumu 

apsaimniekošanas daļas 
vadītājs

Būvniecības un remonta 
daļas vadītājs

Zaļumsaimniecības daļas 
vadītāja

Labiekārtošanas 
sektors

- Labiekārtošanas 
strādnieki (kapos)
- Labiekārtošanas 
strādnieki (parkos, 
skvēros)
- Labiekārtošanas 

Pilsētas  dārza
sektors

- Dārznieki
- Strādnieki

Ielu un laukumu 
apsaimniekošanas daļas 

vadītājs

Sanitārās 
tīrīšanas sektors

- Sētnieki

Ielu un laukumu 
uzturēšanas un 

remonta sektors

- Ceļu meistars
- Ceļu strādnieki

Sanitārās tīrīšanas 
sektora vadītāja

Noliktava
- Noliktavas pārzine

Galdniecība& 
Pasākumu 

nodrošinājums
- Būvdarbu 
brigadieris
- Vecākais 
būvgaldnieks
- Būvgaldnieki
- Remontstrādnieki

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

sektors

- Klientu 
apkalpošanas  
operatore
- Atkritumvedēja 
vadītāji
- Akritumu savācēji-
krāvēji
- Transporta vadītāji
- Otrreizējo izejvielu 

Transporta 
mehanizācijas 

sektors

- Tehnikas 
remontdarbnīcas 
vadītājs
- Transporta vadītāji
-Remontatslēdznieki-
transporta vadītāji

Tirgus sektors
- Tirgus sektora 
vadītāja
- Pārtikas tirgus ēku

un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzine
- Rūpniecības preču 
tirgus ēku un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

Īpašumu 
apsaimniekošanas daļas 

vadītāja

Nedzīvojamo telpu 
apsaimniekošana

- Namu 
apsaimniekotāja
- Apkopēji
- Ēku un 
apsaimniekojamo 
teritoriju pārzinis

Pašvaldības 
dzīvokļu 

apsaimniekošana

- Speciālists mājokļu 
jautājumos

Dzīvojamo māju 
apsaimniekošana 

PILSĒTĀ

- Namu 
apsaimniekotāja
- Namu 
apsaimniekotājas 
vietniece
- Sētnieki

Projektēšanas 
sektors

- Ēku sistēmu 
inženieris
- Tāmētāji
- Arhitektūras 
tehniķis
- Būvuzraugs

Autoostas sektors
- Galvenā kasiere
- Biļešu kases 
kasieres
- Ēku un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzine

Ielu un laukumu 
apsaimniekošanas daļas  

vadītāja palīdze

Dispečere

Finanšu direktors

- Galvenā grāmatvede
- Grāmatvede 
(kreditoru)
- Grāmatvede 
(debitoru)
- Grāmatvede (īpašumu 
apsaimniekošanas)
- Uzskaitvede

Dzīvojamo māju 
apsaimniekošana 

PAGASTOS

- Namu 
apsaimniekotāja
- Namu 
apsaimniekotājas 
vietniece

Dzīvojamo māju 
apsaimniekošana 
VECPILSĒTĀ

- Namu 
apsaimniekotājs
- Namu 
apsaimniekotāja 
vietniece

Īpašumu 
apsaimniekošanas 

daļas vadītājas 
vietniece

Būvniecības un remonta 
daļas administrācija

- Būvniecības un remonta 
daļas vadītāja palīdze
- Remontdarbu dispečere
- Remontdarbu 
uzskaitvede

Ēku 
uzturēšana& 

remonti
- Būvdarbu 
brigadieri
-Remontstrādnieki

Avārijas 
dienests&Mazie 

darbi
- Vecākais 
santehniķis
- Santehniķi
-Remontstrādnieki
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