STRUKTŪRSHĒMA
SIA "AADSO" DALĪBNIEKI
Sabiedrības dalībniekiem ir tiesības:
- piedalīties sabiedrības pārvaldē;
- izmantot pirmpirkuma tiesības uz jauno daļu iegūšanu;
- saņemt pilnīgu informāciju par sabiedrības darbu, iepazīties ar grāmatvedības datiem, pārskatiem un citiem dokumentiem.
Sabiedrības dalībniekiem ir pienākums:
- nomaksāt ieguldījumus dibināšanas līgumā un esošajos statūtos noteiktajā kārtībā un apmēros;
- neizpaust konfidenciālo informāciju par sabiedrības darbību;
-izdarīt papildus maksājumus Dalībnieku Sapulces lēmumā paredzētajā apmērā, veidā un kārtībā;
- izpildīt noteiktā kārtībā uzņemtās saistības attiecībā pret sabiedrību.

VALDE (1 valdes loceklis)
Valdes loceklis ir galvenā amatpersona Sabiedrībā. Saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, Dalībnieku Sapulces lēmumiem, Valdes loceklis ir atbildīgs par Sabiedrības vispārējo pārvaldi un ikdienas vadību.

CIETO SADZĪVES ATKRITUMU
SAVĀKŠANAS IECIRKNIS

ADMINISTRĀCIJA

SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONS
"CINĪŠI"

Rīkotājdirektors (veic darba pamatuzdevumus saskaņā
ar SIA „AADSO” statūtiem. Nosaka, formulē, plāno,
organizē un koordinē kapitālsabiedrības
struktūrvienību darbības pamatvirzienus,
struktūrvienību darbu, izņemot jautājumos, kas tieši
saistīti ar Daugavpils pilsētas domes finansējumu;
Sniedz valdei pārskatus par SIA AADSO
struktūrvienību darba rezultātiem)

Poligona ražošanas vadītājs (Inženiertehniskie
darbi (Vada tipveida projektus. Nepieciešama
augstākā tehniskā izglītība un atbilstošs
sertifikāts)

Galvenais grāmatvedis (Vada iestādes grāmatvedības
funkciju, ir atbildīgs par pārskatu sastādīšanu, analizē
līdzekļu izlietojumu)

Ceha iekārtu mehāniķis (Citu speciālistu
pārraudzībā veic noteiktus uzdevumus)

Ražošanas tehniķis (Citu
speciālistu pārraudzībā veic
noteiktus uzdevumus)

Abonentu daļas vadītāja
(Vada klientu apkalpošanas
struktūrvienību)

Juriskonsults (Juridiskā analīze, izpildes kontrole un
pakalpojumi (Risina juridiskus jautājumus atsevišķā
iestādes darbības jomā)

Uzskaitvede (Grāmatvedība ( Iegrāmato
darījumus noteiktā grāmatvedības jomā, gatavo
pārskatus un veic nepieciešamos aprēķinus)

Krāvējs (Fiziskais un kvalificētais
darbs)

Uzskaitvedis (Grāmatvedība
(Iegrāmato darījumus noteiktā
grāmatvedības jomā, gatavo pārskatus
un veic nepieciešamos aprēķinus)

Projekta menedžeris (Projektu vadība (Vada vidēji
lielus nestandarta projektus)

Ūdens pārstrādes operātors (Veic noteiktus
pienākumus saskaņā ar uzdevumu un iekārtu
tehnisko raksturojumu, izmantojot
inženiertehniskās metodes)

Atkritumvedēja vadītājs
(Trnsportlīdzekla vadīšana)

Datu ievades operators (Klientu
apkalpošana)

Informatīvo sistēmu projektētājs (Informācijas
tehnoloģijas. Datorgrafika un WEB dizains (Veic
iestādes mājaslapas izveidošanas un attīstības darbus)

Gāzes pārsūknēšanas operators (Veic noteiktus
pienākumus saskaņā ar uzdevumu un iekārtu
tehnisko raksturojumu, izmantojot
inženiertehniskās metodes)

Automehāniķis
(Transportlīdzekļu tehniskā
apkope)

Klientu apkalpošanas speciālists
(Dokumentu pārvaldība)

Personāla uzskaites speciālists (Uztur un kārto
personāla lietas un personāla lietvedību)

Izglītības darba speciālists (Apkalpo un sniedz
konsultācijas poligona apmeklētājiem, veic
vispārēju darbinieku un apmeklētāju
izglītošanu, kas saistītas ar poligona darbību)

Ekonomists (Analizē ekonomiskos un finanšu rādītājus
dažādos griezumos, analizē finanšu līdzekļu
izlietojuma atbilstību plānam)

Kravas automobiļa vadītājs (Transportlīdzekļa
vadīšana)

Darba aizsardzības speciālists (Instruē darbiniekus
darba aizsardzības jomā, veic darba vides iekšējo
uzraudzību)

Poligona dežurants (Apsaimniekošana
(Rūpējas par kārtību iestādes un tās valdījumā
vai lietošanā nodotā īpašuma teritorijā)

Izejvielu sagatavotājs (Fiziskais un
kvalificētais darbs )
Atkritumu šķirotājs (Fiziskais un kvalificētais
darbs)

Apkopēja (Fiziskais un kvalificētais darbs)

Iecirkņa ražošanas vadītājs (Vada struktūrvienību un pilnībā atbild par
pārraugāmo jomu)

Pasūtīju pieņemšanas operators (
Sazināties ar esošajiem un
potenciālajiem klientiem, Organizēt
tikšanos ar klientiem)

