
 
Rīgas pilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90011524360) iestāde 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  

aicina pieteikties Rīgas valstspilsētas Arhitekta dienesta  

vakancei uz nenoteiktu laiku 

pilsētas galvenā (-ās) dizainera (-es),  

amatam 

 
Galvenie darba pienākumi: 

 

 sadarbībā izstrādāt konceptuālo ietvaru vides dizaina un vides mākslinieciskās kvalitātes 

veicināšanai pašvaldības teritorijā un koordinēt tā īstenošanu pilsētbūvniecībā; 

 sadarbībā izstrādāt pilsētvides vadlīnijas vides dizaina, labiekārtojuma elementu dizaina, 

grafiskā dizaina un monumentālās mākslas jomās; veicinātto piemērošanu un ieviešanu, kā arī 

universālā dizaina principu īstenošanu pilsētbūvniecībā; 

 izskatīt un vērtēt sabiedriski nozīmīgu būvju fasāžu dizaina risinājumus, labiekārtojuma 

elementu un mazo arhitektūras formu pielietojumu; 

 iniciēt publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanas projektus; 

 piedalīties diskusijās, gatavot nosacījumus un sniegt atzinumus par iecerēm ar ietekmi uz 

pilsētvides kvalitāti;  

 veidot pieredzes apmaiņu un sadarbību, kā arī veicināt sadarabību ar projektu attīstītājiem un 

jomas ekspertiem; 

piesaistīt zināšanas un veicināt labas prakses pārņemšanu. 

 

Prasības pretendentiem (-ēm): 

 

 augstākā izglītība mākslā vai dizainā  (par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas arī arhitektūrā, 

ainavu arhitektūrā un pilsētvides jomā, kā arī būvniecības ieceres izstrādes procesa un būvprojekta 

īstenošanas procesa pārzināšana); 

 amata kompetencei atbilstoša darba pieredze vismaz trīs gadi; 

 projektu vadības, informācijas analīzes un prezentācijas prasmes; 

 iniciatīva, prasme patstāvīgi un sistemātiski plānot un organizēt savu darbu; 

 teicamas saskarsmes, sadarbības un argumentācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un spēja 

strādāt kolektīvā; 

 gatavība un spēja patstāvīgi pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas un prasmes; 

 valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī mutvārdos un rakstos 

 

Piedāvājam: 

Darba alga un bonusi: 

 atlīdzība no 1339 EUR līdz 2232 EUR (pirms nodokļu nomaksas); 

 motivējoša piemaksu sistēma; 

 naudas balva, prēmija, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā; 

 veselības apdrošināšanas polise; 

 papildatvaļinājums līdz 10 dienām; 

 citi. 

Darba vide: 

 

 dinamisks, radošs un atbildīgs darbs mūsdienīgā un iesaistošā darba vidē; 

 iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas; 

 elastīgs darba laiks un attālināta darba iespējas; 



 profesionāls un atsaucīgs kolektīvs, mentora atbalsts; 

 darba vietu Rīgas centrā. 

 

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu 

pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību 

apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „pilsētas galvenais (-ā) dizainers (-e), līdz 2021. gada  22. 

decembrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un 

komunikācijas nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.  

 

Tālrunis uzziņām: 67037923; e-pasts: personals@riga.lv 

 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir 

iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla 

atlases otrajai kārtai. 

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, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka: 

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta 

adrese: pad@riga.lv; 

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un 

drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv; 

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa 

norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā 

apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam; 

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt 

pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku; 

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos 

gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par 

nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 
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