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Kopīgam projektam beidzoties,
sadarbība reģiona attīstībai turpināsies

I

gaunijas–Latvijas pārrobežu
sadarbības projekts „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
nodarbinātības veicināšana” (Valga–Valka Mobility) sākās 2017.
gada augustā, un šī gada jūlijā tika
īstenotas projekta pēdējās aktivitātes. Divu gadu laikā četru partneru – Valgas pagasta pašvaldības,
Valkas novada domes, Igaunijas
Bezdarba apdrošināšanas fonda
un Latvijas Nodarbinātības valsts
aģentūras – sadarbībā ir uzlikts
uzsvars Valgas–Valkas reģiona
darbaspēka pārrobežu mobilitātes
atbalstīšanai un uzņēmumu pār-

robežu sadarbības veicināšanai.
Lai dzīve dvīņu pilsētu reģionā
attīstītos un šejienes iedzīvotāji
varētu priecāties par dzimto vietu,
ir svarīgi, lai būtu piemērots darbs.
Lai valsts robeža neradītu šķērsļus
labākā darba devēja atrašanā, Valga–Valka ir jāaplūko kā viena pilsēta. Laikraksts “Darbs Valgā–Valkā” iznāks astoto reizi ar mērķi
piedāvāt lasītājiem informāciju
par darba devējiem un darba piedāvājumiem Igaunijā un Latvijā
un atvieglot darba meklēšanu robežas abās pusēs. Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds un

Latvijas Nodarbinātības valsts
aģentūra abās valstīs rīko vakanču
gadatirgus, lai veicinātu tiešo kontaktu veidošanu starp darba devējiem un darba meklētājiem. Tā ir
veidojušās darba attiecības neatkarīgi no pušu valsts vai nacionalitātes.
Reģiona uzņēmējdarbības veicināšanai projekta partneri uzņēmējiem rīkoja dažādas tikšanās un
diskusijas, kur kopā ar iesaistītajām pusēm apsprieda, kādas varētu būt svarīgākās aktivitātes un iespējas sadarbībai, kas garantētu
Valgas–Valkas labāku nākotni da-

žādās nozarēs. Sadarbības rezultātā tika veikts pētījums, kas noskaidro dvīņu pilsētu situāciju,
sniedz pārskatu par būtiskākām
attīstības vajadzībām un kalpos
par pamatu vietējām pašvaldībām
reģiona attīstības stratēģijas izveidošanā un turpmāko aktivitāšu
plānošanā.
Kaut arī Valgas–Valkas mobilitātes projekts ir beidzies, dvīņu
pilsētu pašvaldības uzskata par vajadzīgu arī turpmāk izmantot visas
no robežpilsētas statusa izrietošās
iespējas šejienes vides uzlabošanai, lai uzņēmējdarbība attīstītos

un turpmākā sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu un Latvijas Nodarbinātības
valsts aģentūru darbaspēka pārrobežu pārvietošanās būtu ikdienas
parādība.
Projekta partneri pateicas visiem uzņēmējiem, cilvēkiem un
iestādēm, kas bija gatavi sadarboties un Valgas–Valkas mobilitātes
projekta aktivitātēm sniedza savu
ieguldījumu, līdz ar to atbalstīja
reģiona attīstību.
Trīna Roo, Valgas pagasta
pašvaldības uzņēmējdarbības un
attīstības speciāliste

Veikals “Oļupe” savā komandā aicina
pārdevēju un konditoru

J

INGA BOŠA

au divdesmit gadu abu kaimiņpilsētu – Valkas un Valgas – iedzīvotāji labprāt iepērkas pārtikas veikalā “Oļupe”. Tas ir viens no
retajiem pārtikas tirdzniecības privātveikaliem, kurš spējis izdzīvot
un noturēties, pārciešot arī sarežģītākus laikus. Pircēji šo nelielo veikaliņu iecienījuši, jo te pārsvarā var
iegādāties tikai Latvijas pārstrādes
uzņēmumu ražojumus un vietējo
zemnieku audzēto, kā arī uz vietas
tiek gatavoti salāti, gaļas un konditorejas izstrādājumi. Veikala vadītāja Inga Boša piekrīt, ka tik tiešām
gan latvieši, gan igauņi labprāt izvēlas “Oļupes” kulināriju, jo dažāda
veida salāti, gaļas izstrādājumi, bulciņas un pīrādziņi top no kvalitatīvām izejvielām. Veikala īpašnieki
cenšas turēt augstu uzstādīto kvalitātes latiņu, jo tikai ar kvalitatīvas
un garšīgas preces piedāvājumu ie-

spējams pievilināt izvēlīgus pircējus.
Jau kādu laiku veikala īpašnieki
meklē pārdevēju un konditoru. I.
Boša uzskata, ka veikals var veiksmīgi pastāvēt, ja tajā strādā atbildīgi un čakli darbinieki. I. Boša atzīst, ka pārdevēja darbs nav viegls,
jo uz kājām jāpavada garas stundas,
jābūt uzmanīgam, veiklam un laipnam jebkurā situācijā, kā arī jāskatās, lai vitrīnās būtu preces, plaukti
un vitrīnas – sakārtotas un tīras.
Konditoram darbs sākas jau piecos no rīta, lai uz veikala atvēršanas
brīdi – pulksten 7.30 – kulinārijas
vitrīnā rindotos svaigu un garšīgu
salātu bļodas un smaržotu tikko
ceptas bulciņas un pīrādziņi. Valcēnieši pirms darba dienas sākuma
labprāt apmeklē “Oļupi”, lai pie kafijas brokastīm iegādātos salātus.
Arī pusdienas laikā veikals ir pircē-

ju pārpildīts, jo strādājošie ieskrien
pēc salātiem, biezpiena plācenīšiem, plātsmaizes gabaliņa vai dažāda veida pīrāgiem – ar gaļu, olu
vai speķi. Veikala vadītāja būtu
priecīga, ja darbam pieteiktos konditors ar iepriekšējām zināšanām
un prasmēm, jo viņa ir gatava atbalstīt jebkuru konditora ieceri, lai
tikai darbinieks godprātīgi un kvalitatīvi paveiktu darba pienākumus.
Konditora darba dienas ilgums atkarīgs no paša darba organizācijas,
prasmes un veiklības.
Rēķinoties, ka pašlaik ne tikai
Valkā, bet visā Latvijā ir sarežģīta
situācija ar pārdevējiem, I. Boša ir
gatava apmācīt cilvēku arī bez iepriekšējas pieredzes. Sākumā viegli
nebūšot, bet, ja darbiniekam ir vēlme, tad arī viss izdodas. Diemžēl
veikala vadītājai ir rūgta pieredze attiecībā uz pārdevējiem. Bieži vien

viņa tos apmāca, ierāda visus profesionālos knifus, bet pēc kāda laika
viņi aiziet no darba. Kāpēc tā notiek,
I. Bošai nav viennozīmīgas atbildes.
Viņa novērojusi, ka mūsdienās
lielākoties visi bez liekas piepūles
vēlas nopelnīt lielu algu, bet privātveikala īpašnieks maksā tik lielu
atalgojumu, cik nopelna. I. Boša
nemin atalgojuma apmēru, norādot, ka viss atkarīgs no paša darbinieka.
Veikala kolektīvs ir draudzīgs, kopā ir gan priekos, gan dzīves skumjākos brīžos. Kopš “Oļupes” atvēršanas veikalā strādā četri, kā tautā teic,
vecā kaluma tirdzniecības darbinieki
ar augstu atbildības sajūtu un prasmi
apkalpot pircējus tā, ka tie regulāri
apmeklē veikalu Valkā, Raiņa ielā
12. Ja kādam ir vēlme kļūt par “Oļupes” komandas biedru, aicināts zvanīt uz tālruni 29110540 (I. Bošai).

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
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Mūsdienīgās remontdarbnīcas pakalpojumu klāsts
ir neierobežots, bet trūkst darbaroku

S

AIGARS JERVE

IA BW ”Invest Grupp OÜ”
darbojas zem ”Avor Motors”
zīmola. Firmas galvenie darbības virzieni ir transportlīdzekļu
apkope un remonts, dažādu elektronisko iekārtu uzstādīšana, rezerves daļu un piederumu, kā arī
automašīnu pārdošana. Uzņēmuma īpašnieks Aigars Jerve stāsta,
ka piedāvātie pakalpojumi un risinājumi nepārtraukti tiek papildināti, bet, neskatoties uz Valgas reģionā darbojošos automašīnu remontdarbnīcu lielo skaitu, liels
pieprasījums ir tieši pēc dažādiem
remontdarbiem.
Uzņēmuma dibināšanas ideja
sākās ar īpašnieka hobiju. ”Jau sen
sāku nodarboties ar elektronisko
iekārtu un tonēto plēvju uzstādīšanu mašīnās. Paziņas savā mašīnā
gribēja arī jauno skaņu sistēmu vai

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS
“VIDZEME”
(Reģ. Nr.90000058112)

Papildu prasības: veselības pārbaudes karte par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko
attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu
par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam
darbam.
Papildu garantijas: pēc nepārtraukti nostrādātiem
6 mēnešiem piešķir veselības apdrošināšanas polisi.
Darba vietas adrese: Indrānu iela 5, Valka.
CV ar norādi: “Fizioterapeits”, “Vakancei Sociālais
aprūpētājs” vai “Virtuves darbinieks” sūtīt uz
e-pastu: nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv
Tālrunis +371 6478 1259.
aicina darbā FIZIOTERAPEITU
(nepilna darba slodze)
Darba pienākumi:
• veikt klienta veselības un funkcionālā stāvokļa
novērtēšanu, noteikt klienta funkcionālās spējas un
to uzlabošanas vai saglabāšanas iespējas;
• veikt klienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu,
locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai
uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara
atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju
vai uzturēšanu ikdienas aktivitāšu treniņos;
• nodrošināt nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un
to pareizas lietošanas apmācību;
• pielietot mīksto audu tehnikas (masāžu u.c.);
• veikt mērķtiecīgu terapijas un profilakses plānošanu
un plāna īstenošanu profesionāļu komandas sastāvā.
Prasības:
• valsts valodas prasme: augstākā līmeņa
1. pakāpe (C1);
• augstākā medicīniskā izglītība fizioterapeita
specialitātē (bakalaurs);
• fizioterapeita sertifikāts;
• ārstniecības personas reģistrs.

kārtīgas skandas. Vienā brīdī bija
tik daudz darbošanās un klientu,
ka vajadzēja meklēt kārtīgas telpas, jo sākotnēji nomātā garāža
kļuva par mazu,” stāsta A. Jerve.
Darbnīcas īpašnieks skaidro, ka
pašlaik darba ir būtiski vairāk, nekā var paveikt, jo nav izdevies atrast cilvēku, kurš būtu ieinteresēts
strādāt. Pašreiz uzņēmumā ir trīs
darbinieki, bet pastāvīgi tiek meklētas papildu darbarokas. ”Remontdarbiniekus ir diezgan sarežģīti atrast. Darbs nav vienkāršs,
prasa gan labu fizisko formu, gan
tehnisko domāšanu. Vissvarīgākais, protams, ir vēlme strādāt šajā
nozarē. Jābūt interesei par mašīnām un gribai knibināties,” turpina uzņēmējs.
Pašlaik Valgas pagastā klientus
apkalpo Kellī, kur ir iekārtota mūs-

dienīga darbnīca. Apstākļi klientu
apkalpošanai ir ļoti labi, telpas ir
plašas un darbarīki kvalitatīvi.
Drīz jābūt gatavai jaunai, plašai
darbnīcai, kur ir vēl vairāk vietas,
lai piedāvātu papildu pakalpojumus, piemēram, automašīnu krāsošanu, kas prasa speciālo kameru.
Šīs ēkas pabeigšana ir liels izaicinājums, jo nav iespējams atrast remontdarbinieku vai uzņēmumu,
kas nodarbotos ar krāsošanas darbiem.
Strādnieku trūkumam A. Jerve
netic. Drīzāk problēma ir pareizo
darbinieku atrašanā. ”Avor Motors” darbnīcā ir iespējama arī vispusīga apmācība. ”Piedāvājam labus apstākļus, atalgojums ir konkurētspējīgs – sākot no 1200 eiro
pēc nodokļu nomaksas. Ir apmaksātas pusdienas, tīras un ērtas tel-

aicina darbā
SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU
Darba pienākumi:
• identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem
sociālās aprūpes pakalpojumus, izvērtēt to dinamiku;
• palīdzēt klientiem sociālo problēmu risināšanā;
• plānot un vadīt klientu ikdienas nodarbinātības
(nodarbības klasē, pulciņos, treniņvirtuvē; pastaigas
un fiziskās aktivitātes utt.);
• palīdzēt klientiem apgūt komunikatīvās un
pašaprūpes prasmes;
• palīdzēt klientiem integrēties sabiedrībā un
apkārtējā vidē (organizējot ekskursijas, muzeju,
koncertu utt. apmeklējumus).
Prasības:
• 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(izglītības joma: sociālā labklājība);
• valsts valodas prasme: augstākā līmeņa
1. pakāpe (C1).
Piedāvājam: piemaksu par īpašu risku 10% apmērā
no mēnešalgas.
Atalgojums (bruto): no 552 līdz 802 EUR.
aicina darbā VIRTUVES DARBINIEKU
Darba pienākumi:
• veikt sakņu un dārzeņu pirmapstrādi (kalibrēšanu,
mazgāšanu un mizošanu ar mašīnu vai rokām);
• saņemt gatavo ēdienu porcijas no pavāra un
pasniegt klientiem atbilstoši tiem nozīmētajām
diētas formām;
• nokopt galdus; novākt ēdienu paliekas, nogādāt
netīros traukus uz mazgāšanas vietu apstrādei;
• uzkopt mitrā veidā pārtikas bloka telpu un
ēdamzāļu inventāru (galdus, krēslus u.c.) un grīdu;
• veikt netīro trauku, iekārtu un mašīnu attīrīšanu
no ēdiena atliekām, mazgāšanu, dezinfekciju.

Piedāvājam: piemaksu par īpašu risku 10% apmērā
no mēnešalgas.

Prasības:
• valsts valodas prasme: pamata līmeņa
1. pakāpe (A1);
• personas medicīniskā grāmatiņa ar ģimenes ārsta
ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā.

Atalgojums (bruto): no 417,5 līdz 502,5 EUR.

Atalgojums (bruto): no 446 līdz 530 EUR.

pas. Darba laiks ir ērts, nedēļas
nogalēs vai vēlu vakarā strādāt nepieciešams vien dažreiz. Salīdzinot
ar vidēju remontdarbnīcu, mēs
piedāvājam īpašākus pakalpojumus, tāpēc pie mums apgūst pieredzi plašā diapazonā,” stāsta darba
devējs. Par to, ko viņš gaida no
darbiniekiem, A. Jerve saka: ”Kā
jau katrā mazā kolektīvā, ļoti svarīga ir komandas sajūta un vēlme
strādāt. Nav nozīmes tam, vai savā
starpā runā igauniski, krieviski vai
angliski. Ar konkrēto darbinieku
var vienoties personīgi par to, ko
no viņa gaida, un par noteikumiem.
”Avor Motors” darbnīcas īpašnieks aicina visus interesentus zvanīt uz +372 5624 4331 vai sūtīt CV
uz e-pasta adresi info@avormotors.ee.

VALKAS NOVADA DOME

Valkas novada Sociālais dienests (Reģ. Nr.90009114839)

aicina darbā PSIHOLOGU (darba slodze – 0,7)
Prasības:
• atbilstoša augstākā psiholoģiskā izglītība;
• jābūt sertificētam psihologam, reģistrētam Psihologu reģistrā;
• augsta atbildības sajūta, lojalitāte pašvaldības darbā,
sabiedrības interešu aizstāvība, godīgums, uzticamība,
spēja organizēt savu darbu, precizitāte, spēja pārvarēt stresa
situācijas, lietišķa attieksme ar darbu saistītos jautājumos.
Atalgojums (bruto): par 0,7 darba slodzi – 560 EUR.
Darba vietas adrese:
Valkas novada Sociālais dienests, Rūjienas iela 3D, Valka.
CV iesniegt Rūjienas ielā 3D, Valkā,
vai sūtīt uz e-pastu: natalija.dubrovska@valka.lv
Tālrunis +371 647 25937 vai +371 2945 2453.

AS “Seda”

(Reģ. Nr.40003134137)

aicina darbā
KŪDRAS IEGUVES PALĪGSTRĀDNIEKUS
Darba pienākumi: grieztās kūdras pārkraušana (uz lauka
sagriezto kūdras kluču ap 15 kg vienāda un stabila salikšana
uz paletēm, pārklāšana un nostiprināšana ar plēvi).
Prasības:
• fiziskā izturība;
• spēja strādāt mainīgos laika apstākļos;
• patstāvīgi un atbildīgi veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• sezonas darbu;
• sociālās garantijas;
• darba aizsargapģērbu – cimdus un cepuri.
Atalgojums (bruto): no 1004 EUR saskaņā ar darba laika
uzskaites grafiku par pārkrauto kūdru, pie noteikuma dienā
izstrādāt darba devēja noteikto dienas normu, t.i., pārkraut
25 m3 grieztās kūdras.
Darba vietas adrese: “Taures kūdras ieguves iecirknis” –
Taures purvs, Vijciema pagasts, Valkas novads, t.i., no Vijciema
4 km, no Strenčiem 15 km, no Smiltenes 25 km.
CV ar norādi “Palīgstrānieks_Taure” sūtīt uz e-pastu: info@seda.lv
vai zvanīt darba dienās no 8 līdz 17 uz tālruni +371 64722113.

Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv
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aicina darbā MEISTARA PALĪGUS

AS “VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA”
(Reģ. Nr.40003031676)

Darba vietas adrese:
Cempu iela 13, Valmiera.
CV ar norādi: “Ražošanas darbinieks”, “Tekstiliju
ražošanas speciālists”, “Mehatroniķis”,
“Meistara palīgs“, “Ražošanas palīgstrādnieks”
sūtīt uz e-pastu: darbs@valmiera-glass.com
aicina darbā
STIKLA ŠĶIEDRAS / RAŽOŠANAS OPERATORUS
Darba pienākumi:
• apkalpot un uzraudzīt ražošanas iekārtas;
• rūpīgi sekot līdzi produkcijas kvalitātei;
• līdzdarboties mūsdienīgu produktu ražošanā.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• gatavība mācīties un apgūt jaunas iemaņas;
• pozitīva attieksme pret darbu;
• gatavība strādāt 12 stundas darba ritmā.
Piedāvājam:
• apmaksātu apmācību;
• ceļa naudu apmācību laikā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• labu atalgojumu un motivējošas prēmijas;
• papildu brīvdienas;
• atsaucīgus kolēģus;
• apmaksātas brīvā laika aktivitātes (sports, baseins,
slidošana).
Atalgojums (bruto): 1000‒1300 EUR.
aicina darbā
TEKSTILIJU RAŽOŠANAS SPECIĀLISTUS
Darba pienākumi:
• vadīt un uzraudzīt tekstiliju ražošanas iekārtas,
nodrošinot atbilstošu kvalitāti;
• kontrolēt izejmateriālu atbilstību tehnoloģiskajām
prasībām;
• iestatīt iekārtas atbilstoši to tehniskajai un
tehnoloģiskajai dokumentācijai;
• veikt tekstila ražošanas iekārtu tehnoloģisko parametru
iestatīšanu un regulēšanu;
• savlaicīgi un regulāri veikt iekārtu tehnisko apkopi.
Prasības:
• vidējā profesionālā vai iesākta augstākā izglītība
tekstila jomā;
• pieredze darbā tekstila jomā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• tehniska domāšana un loģiska spriestspēja;
• prasme strādāt komandā;
• datorprasmes pamata līmenī.
Piedāvājam:
• stabilu darbu visa gada garumā;
• darbu maiņās pa 12 h (6‒18 un 18‒6);
• paredzamu un prognozējamu darba grafiku.
Atalgojums (bruto): 1050‒1200 EUR.

Darba pienākumi:
• savlaicīgi un regulāri veikt steļļu tehnisko apkopi,
eļļošanu un citus remontdarbus;
• novērtēt un savlaicīgi novērst nepareizu vai
traucējošu steļļu darbību;
• operatīvi remontēt steļļu mehānismus.
Prasības:
• zināšanas un pieredze ar remontdarbiem,
automātiku un mehāniku;
• zināšanas par aušanas steļļu uzbūvi un darbību;
• tehniska domāšana un loģiska spriestspēja;
• prasme strādāt komandā;
• svešvalodu zināšanas (angļu/vācu val.) pamata līmenī.
Piedāvājam:
• stabilu darbu visa gada garumā;
• darbu maiņās pa 12 h (6‒18 un 18‒6);
• paredzamu darba grafiku.
Atalgojums (bruto): 1050‒1200 EUR.
aicina darbā
RAŽOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKUS

aicina darbā

ZĀĢMATERIĀLU PAKOTĀJU –
PALEŠU IZGATAVOTĀJU
Darba pienākumi: zāģmateriālu pakošana; palešu
izgatavošana.
Prasības: laba fiziskā forma; igauņu vai krievu valodas
prasme saziņas līmenī.
Piedāvājam: darbam nepieciešamos darba piederumus.
Atalgojums (bruto): 600–800 EUR.
Darba vietas adrese: Valgas apriņķis, Valgas pagasts,
Cirgulīnas ciems, Sauna 1.
CV sūtīt uz e-pastu: sapronen@gmail.com
Tālrunis +372 508 3045.
MTÜ Valga Ukraina Selts “Kalyna”

(NVO Valgas ukraiņu biedrība “Kalyna”) (Reģ. Nr.1389930)
aicina darbā INTEREŠU SKOLAS SKOLOTĀJU
Darba pienākumi: mācīt bērniem ukraiņu mūziku un dejas.

Prasības:
• gatavība strādāt fizisku darbu 12 h garās maiņās;
• prasme un vēlme strādāt komandā;
• prasme lasīt un rakstīt, spēja atšķirt dažādas krāsas
un simbolus;
• pozitīva attieksme pret dzīvi un darbu.

Piedāvājam:
• darbu divas reizes nedēļā 1–2 stundas sestdienās vai svētdienās;
• iespēju piedalīties festivālos, dažādos konkursos Igaunijā
un ārzemēs.

Piedāvājam:
• stabilu darbu visa gada garumā;
• darbu maiņās (6‒18 un 18‒6);
• sociālās garantijas, papildu brīvdienas un citus
labumus.
Atalgojums (bruto): vidēji 700‒900 EUR.

Prasības:
• darba pieredze;
• krievu, ukraiņu vai igauņu valodas prasme;
• mūzikas tehnikas (mūzikas centra, skaļruņu, mikrofonu)
izmantošanas iemaņas.

Atalgojums (bruto): 120 EUR.
Darba vietas adrese: Valga, Kungla 36.
CV sūtīt uz e-pastu: dovha.ruslana@gmail.com
Tālrunis +372 5804 5782.

Osaühing Personaal
(Reģ. Nr.10874869)

aicina darbā AUTOREMONTA
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
(Reģ. Nr.4401901406)

aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas
skolotāja kvalifikācija atbilstoši MK noteikumiem Nr.569;
• latviešu valodas prasme augstākajā līmenī.
Piedāvājam:
• darbu uz nenoteiktu laiku ar pilnu amata likmi –
40 stundas nedēļā (t.sk. 36+4) (1 likme) – grupā ar
vispārējo pirmsskolas izglītības programmu;
• sociālās garantijas;
• draudzīgu darba vidi.
Atalgojums (bruto): 710 EUR.

Prasības:
• zināšanas par mehāniskām, elektriskām, pneimatiskām
un programmatoriskām sistēmām, to bojājumiem un
novēršanas metodēm;
• mehatroniskā izglītība (pabeigta vai procesā);
• angļu vai vācu valoda labā lietotāja līmenī;
• gatavība strādāt 12 h maiņu darbu (tajā skaitā naktīs).

Darba vietas adrese: Valkas pilsētas PII ”Pasaciņa”,
Ausekļa iela 44, Valka.

Atalgojums (bruto): 1300–1600 EUR.

(Reģ. Nr.10664066)

Darba pienākumi:
• pārvietot un novietot saražoto produkciju,
palīgmateriālus u.c.;
• svērt un šķirot saražoto produkciju;
• sagatavot produkciju tālākai pārstrādei;
• atbilstoši klienta vajadzībām pakot un marķēt
produkciju.

aicina darbā MEHATRONIĶI

Piedāvājam:
• apmācību uzņēmuma esošo mehatronisko sistēmu
vadībā un uzraudzībā;
• pieredzi starptautiskā “VALMIERA GLASS GRUPA”
uzņēmumā;
• dinamisku darba vidi;
• papildu labumus (apmaksātas sporta aktivitātes,
papildu brīvdienas u.c.).

OÜ Sapronen

CV sūtīt uz e-pastu: pasacina@valka.lv

ATSLĒDZNIEKU

Darba pienākumi: autobusu remonts un apkope;
TH1 un TH2 (vienlaicīgi tiek remontēti 10 autobusi).
Prasības:
• darba pieredze;
• profesionālā izglītība (mašīnbūve, mehānika,
elektronika);
• zināšanas par smago tehniku, pieredze smago
automašīnu remontā un apkopē.
Piedāvājam: transporta izdevumu kompensāciju.
Atalgojums (bruto): 800 EUR.
Darba vietas adrese: Valga, Energia 1.
CV sūtīt uz e-pastu: inga.treilmann@gmail.com
Tālrunis +372 5305 2180.

AS Laatre Piim

(Reģ. Nr.10242715)

aicina darbā SLAUCĒJU – TEĻU KOPĒJU
Darba pienākumi: slaukt tikko atnesušās govis un
dzirdināt teļus.
Prasības: apzinīgums.

Aldar Latvia SIA (Reģ. Nr.40203010130)
aicina darbā APKOPĒJU (nepina darba slodze)
Atalgojums (bruto): minimālā darba alga atbilstoši
darba slodzei.
Darba vietas adrese: veikals “SuperAlko”, Raiņa ielā 3, Valkā.
CV sūtīt uz e-pastu: Manager.valka@aldar.lv.

Piedāvājam:
• darbu divas reizes dienā, četras dienas darbā, divas brīvas;
• transporta kompensāciju līdz 250 eiro;
• papildu samaksu, ja labi darba rezultāti.
Atalgojums (bruto): 1000 EUR.
Darba vietas adrese: Lātre ciems, Valgas pagasts.
CV sūtīt uz e-pastu: laatrepiim@laatrepiim.ee
Tālrunis +372 513 6613.
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2019. gada jūlijs

AS Nõo Lihatööstus

AS Valga Depoo

(Reģ. Nr.10005487)

(Reģ. Nr.10803289)

aicina darbā
RAŽOŠANAS DARBINIEKU

aicina darbā VIRPOTĀJU

Darba pienākumi:
desu pildītāja operators, gatavās produkcijas pakotājs,
palīgs pie gaļas griešanas vai darba pienākumu veikšana
gaļas izstrādājumu nodaļā.
Prasības:
igauņu vai krievu valodas prasme.
Piedāvājam:
• darbu strauji augošā uzņēmumā;
• produkciju par pašizmaksu;
• pusdienas par pieņemamu cenu;
• sportošanas iespējas;
• bezmaksas transportu no TARTU un VALGAS;
• jaukus, kopīgus pasākumus;
• darba apģērbu;
• darbu maiņās plkst. 6.00–14.30 un 14.30–23.00.
Atalgojums (bruto): 650–1100 EUR.

Darba pienākumi:
dažādu metāla detaļu virpošana vagoniem.
Prasības:
• krievu valodas prasme;
• vēlama darba pieredze.
Piedāvājam:
• darba apģērbu;
• dažādus atvieglojumus;
• darbu maiņās (P, O, C, Pk).
Atalgojums (bruto):
540 EUR + papildu samaksa pēc pārbaudes laika.
Darba vietas adrese: Võru iela 5, Valga.
Tālrunis +372 5625 4154.

Darba vietas adrese: Voika 18, Neo ciems, Tartu apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: helena@lihavyrst.ee
Tālrunis +372 507 0859.

A85 OÜ (Reģ. Nr.14511425)
aicina darbā
PAVĀRU – KLIENTU APKALPOTĀJU
Darba pienākumi:
• izejvielu sagatavošana;
• picu cepšana;
• klientu ātra un draudzīga apkalpošana;
• izejvielu pasūtīšana un pieņemšana;
• darba vietas uzturēšana kārtībā.
Prasības:
• ja esi godīgs, veikls, apzinīgs, ar labu komunikācijas
prasmi un stresa toleranci un vēlies labi apkalpot klientus,
tad gaidām tieši tevi mūsu komandā;
• igauņu un krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• interesantu un izaicinošu darbu;
• mūsdienīgus darba apstākļus;
• draudzīgu un izpalīdzīgu komandu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• apmācību uz vietas;
• darbu pēc grafika – īsas un garas nedēļas (2+2+3),
darba laiks plkst. 9–21;
• beztermiņa darba attiecības.
Atalgojums (bruto):
800 EUR (pamatalga + % no ieņēmumiem).
Darba vietas adrese: Raja 5, Valga (Valgas Selver).

Wagenküll Hotell OÜ (Reģ. Nr.14319343)

CV sūtīt uz e-pastu: aleksei85m@gmail.com

aicina darbā PAVĀRU

Enics Eesti AS (Reģ. Nr. 11045112)

Darba pienākumi: A la carte ēdienu gatavošana pils
restorānā “Wagenküll”, grupu ēdināšana, preču pieņemšana.

PAJU PANSIONAADID MTÜ
(Reģ. Nr.80030357)

aicina darbā PAVĀRU

aicina darbā
RAŽOŠANAS DARBINIEKU

Prasības:
• godīgums, precizitāte, veiklība, laba stresa noturība,
vēlama darba pieredze;
• igauņu valodas prasme saziņas līmenī.

Darba pienākumi: ēdiena gatavošana.

NOLIKTAVAS DARBINIEKU

Piedāvājam:
• interesantu un daudzveidīgu darbu visu gadu;
• iespējas pašrealizācijai un sevis attīstīšanai,
papildapmācības;
• draudzīgu darba kolektīvu;
• iespēju nakšņot;
• darbu maiņās, darbdienās iespēju nakšņot.

Piedāvājam: darbu pēc grafika, darba laiks plkst. 6–17.

(salicējs, operators, montieris)

Darba pienākumi:
• elektronisko iekārtu montāža atbilstoši procedūrai, kvalitātes
prasībām un noteiktajam ražošanas plānam;
• datu ievadīšana reģistrā un ražošanas sistēmā;
• līniju iestatīšana un procesu uzraudzība.
Prasības:
• spēja strādāt ar smalkām detaļām;
• uzmanība, apzinīgums, spēja mācīties, datorprasmes pamata
līmenī;
• krievu vai igauņu valodas zināšanas;
• par priekšrocību tiks uzskatītas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• pilnīgu apmācību darba vietā savā nozarē labāko speciālistu
vadībā;
• ēdināšanu – garšīgus un lētus ēdienus – uzņēmuma
subsidētajā ēdnīcā;
• dažādas priekšrocības un kopīgus pasākumus
(atbalsts sportam, peldēšana, pabalsts pirmklasniekam);
• mūsdienīgu darba vidi. Tā ir moderna un ergonomiska –
tīra, klusa, gaiša un ģimenei labvēlīga;
• darbu maiņās pēc grafika, tostarp naktī;
• uzņēmums nodrošina transportu maršrutā
Valga–Rengu–Elva (darbinieks maksā 10–40 eiro mēnesī
atkarībā no pieturas).
Atalgojums (bruto): ražošanas darbiniekam, sākot no
750 EUR, noliktavas darbiniekam, sākot no 870 EUR,
operatoram, sākot no 880 EUR.
Darba vietas adrese: Elva, Tartu apriņķis, Igaunija.
CV sūtīt uz e-pastu: eve.vink@enics.com
personāla speciāliste Eve Vink.
Tālrunis +372 5345 3507.

Atalgojums (bruto): 7 EUR/h.
Darba vietas adrese: Tāgeperas ciems, Tervas pagasts,
Valgas apriņķis.

aicina darbā BROKASTU PAVĀRU
Darba pienākumi: rīta zviedru galda sagatavošana,
klāšana, papildināšana un uzturēšana kārtībā,
vajadzības gadījumā a la carte brokastu piedāvāšana,
palīdzība grupu ēdināšanas sagatavošanā, preču
pieņemšana.
Prasības:
• godīgums, precizitāte, izpalīdzīgums;
• igauņu valoda saziņas līmenī.
Piedāvājam:
• interesantu un daudzveidīgu darbu visu gadu;
• iespējas pašrealizācijai un sevis attīstīšanai,
papildapmācības;
• draudzīgu darba kolektīvu;
• iespēju nakšņot;
• darbu maiņās, darbdienās iespēju nakšņot.
Atalgojums (bruto): 5,71 EUR/h.
Darba vietas adrese: Tāgeperas ciems, Tervas pagasts,
Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: maris@spalavendel.ee
Maris Reimann, tālrunis +372 5656 4328.

Prasības:
• speciālā izglītība;
• igauņu vai krievu valodas prasme.

Atalgojums (bruto): 4,30 EUR/h.
Darba vietas adrese:
Paju pansionāts, Paju ciems, Valgas pagasts.
Tālrunis +372 504 0835 un +372 5348 7910.

Sistem OÜ (Reģ. Nr.10882679)
aicina darbā
PAVĀRA PALĪGU/PAVĀRU
Darba pienākumi: izejvielu sagatavošana,
griešana, ēdienu gatavošana, ēdienu pasniegšana,
kārtības uzturēšana virtuvē, trauku mazgāšana.
Prasības:
• par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība vai darba
pieredze ēdināšanas sfērā;
• pavāra palīgam/pavāram ir jābūt veiklam, gatavam
strādāt komandā, ar labu stresa noturību, strādīgam
un ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi.
• igauņu, krievu vai angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• pamatīgu apmācību, mūsdienīgu un draudzīgu darba vidi;
• darbu pēc grafika;
• darba dienās P‒S plkst. 9‒20, vasaras sezonā
P‒Sv plkst. 10‒22.
Atalgojums (bruto): sākot no 750 EUR.
Darba vietas adrese: Valga, J. Kuperjanovi 63.
CV sūtīt uz e-pastu: info@hotellmetsis.com

Vakances publicētas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv

