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Mērķis – palīdzēt
atrast darbu un
darbiniekus

Valga un Valka darba tirgū
jāuztver kā viena pilsēta
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis:
“Mūsu pilsētu sauklis “Valka un
Valga – viena pilsēta divās valstīs”
arvien vairāk un vairāk kļūst par
realitāti. Valkas un Valgas pašvaldības, kā vien iespējams, veicina
mūsu pilsētu tuvināšanos, attīstot
kopīgus projektus, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un darba tirgus apvienošanu, lai robeža būtu
tikai juridisks fakts un tās ierobežojošā ietekme mazinātos. Kopā
mēs esam daudz stiprāki nekā katra pilsēta atsevišķi. Valka un Valga
ir jāuztver kā vienota teritorija.
Mēs vēsturiski un ģeogrāfiski esam
cieši saistīti, esam seni draugi kā
valstu Latvijas un Igaunijas, tā pašvaldību Valkas un Valgas līmenī.
Dzīvojot Valkā un Valgā, jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā

abās pusēs robežai. Nevajag baidīties strādāt citā valstī, galvenais ir
panākt, lai cilvēki nebrauc prom
darba meklējumos uz Norvēģiju,
Īriju vai citām valstīm, bet spēj atrast nodarbošanos vietā, kur dzīvo.
Mēs strādājam, lai dzīve Valkā un
Valgā kļūtu arvien labāka.”
Margus Lepiks, Valgas pašvaldības vadītājs:
“Abu pilsētu – Valgas un Valkas
‒ pašvaldības un mēs kā to vadītāji
darām praktiski visu, ko spējam,
lai sadarbība starp mūsu pilsētām
būtu ciešāka un efektīvāka. Arī šis
projekts, kas domāts uz darba tirgus sapludināšanu, veicinās to, ka
kopā mēs esam lielāks spēks, un
tas ir labi gan cilvēkiem, gan uzņēmējdarbībai.
Mēs gaidām nākamos soļus, kas

jāsper Igaunijas un Latvijas valdībām, lai risinātu tos jautājumus,
kas ir valsts līmeņa kompetencē.
Nākamgad atkal darbu atsāks
starpvalstu komisija, lai risinātu tās
problēmas, kuras Valgā un Valkā
rodas robežas dēļ. Tie ir jautājumi
par sadarbību, piemēram, veselības
aprūpes un medicīnas jomās, un te
pašvaldības bez atbilstošu un speciāli Valgai un Valkai paredzētu
normatīvo aktu pieņemšanas nevar
neko izdarīt. Domāju, mums jāiet
solis vēl tālāk – jāstrādā, lai Valga
un Valka iegūtu specekonomiskās
zonas statusu. Pasaulē ir tādi piemēri. Kāpēc mums jāattīsta pārrobežas bizness, ja varam attīstīt uzņēmējdarbību Valgā un Valkā, kuru
neietekmē robeža un valstu atšķirīgie normatīvie akti? Uz to jātiecas,
kaut tas nav viegls uzdevums.”

Gunta Smane, Valkas novada
domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja;
“Informatīvā laikraksta “Darbs
Valgā – Valkā” izdošana ir viena no
INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014–2020 projekta “Pārrobežu
darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, identifikācijas Nr.Est – Lat40 (Promotion of
Cross – Border Labour Market Integration and Employment (Valka
– Valga mobility) aktivitātēm. Laikā no šī gada decembra līdz 2019.
gada jūlijam laikraksts tiks izdots
astoņas reizes (vienu reizi ceturksnī), un šis ir pirmais šī laikraksta
numurs, kas nonācis pie Valkas un
Valgas pašvaldību iedzīvotājiem.
Laikraksts informēs par aktualitātēm Latvijas Republikas Valkas novadā un Igaunijas Republikas Valgas pašvaldībā, tas ir, tajā tiks atspoguļota informācija par nodarbinātības aktualitātēm, darba tirgu
un vakancēm Valkas novadā un
Valgas apriņķī. Vienādā saturā un
apjomā tas tiek izdots latviešu –

krievu un igauņu – krievu valodās.
Kopējā tirāža, kas nonāks pie Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotājiem, ir 15000 eksemplāri.
Laikraksta izdošana ir viena no
projekta aktivitātēm, lai sasniegtu
projekta mērķi, tas ir, veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un
darba devēju pārliecību par viņu
spēju atrast attiecīgi piemērotu
darbu vai darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un
nodarbinātības iespējas, nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti
informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas nodarbības un apmācības un attīstot
konsultāciju pakalpojumus.
Projekta vadošais partneris ir
Nodarbinātības valsts aģentūra,
projekta partneri – Valkas novada
dome, Valgas pilsētas valde un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas
fonds.
Projekta budžeta kopējās izmaksas ir 422683,98 EUR, tai skaitā
ERAF finansējums – 359281,38
EUR, partneru līdzfinansējums –
63402,60 EUR.

2

2017. gada decembris

“Valga Betoon” ražotnē nepieciešami
zinoši speciālisti – universālie darbinieki
V
algā kopš 1992. gada darbojas Merta Pīra dibinātais
uzņēmums “PM Kaubandusgrupp”, kas tagad vairāk zināms
ar preču zīmi “Valga Betoon”. Tas
atrodas Viljandi ielā 82c, blakus
celtniecības instrumentu nomai
“Cramo”. Šomēnes uzņēmuma vadītājs saņēma Valgas apriņķa labākā uzņēmēja titulu. Tas apliecina,
ka M. Pīra darbošanās uzņēmējdarbībā vērsta attīstības un izaugsmes virzienā.
Pats uzņēmējs uzskata, ka firma
attīstījusies līdz ar Igaunijas ekonomiku un tā ir kā spoguļattēls
valsts izaugsmei.
Uzņēmums “PM Kaubandusgrupp” ir attīstījis divus darbības
virzienus. Proti, pagājušajā gadā
papildu grants karjeru izstrādei,
iegūstot granti un smiltis, uzņēmums sāka ražot betonu.
Kā visiem pakalpojumu sniedzējiem sākums bijis grūts, jo
Igaunijas tirgū bija jāpierāda sava
varēšana, kā arī jāiegūst nepieciešamie kvalitātes sertifikāti. “Valga
Betoon” ir uzlicis augstu kvalitātes
latiņu un nekādā gadījumā to negrasās kaut kādu apsvērumu dēļ
nolaist zemāk. Tas gandētu uzņēmuma labo slavu un traucētu attīstību nākotnē.
Uzņēmums sadarbojas ne tikai
ar lielajiem pasūtītājiem no Igaunijas, bet arī Latvijas, piemēram,
pašvaldībām, celtniecības firmām
un arī ar privātajiem, kuriem nepieciešamas tikai dažas ķerras be-

tona. Minimālais daudzums, ko
ražotne var piedāvāt, ir 300 litri betona. Visu klientu vajadzības tiek
uzklausītas un ņemtas vērā. Arvien
vairāk cilvēku apzinās, ka vieglāk
ir pasūtīt betonu, piemēram, lai ieklātu grīdu, nekā pašiem to mājās
maisīt.
Pašlaik uzņēmumā strādā 12
darbinieki, bet ražošanā – 10, tostarp viena sieviete, kas ir betona
ražošanas meistare. Uzņēmumā
strādājis arī viens latvietis, bet
diemžēl viņš pēc apmācībām un
kāda laika strādāšanas Igaunijā ir
izvēlējies darbu Latvijā.
M. Pīrs uzsver, ka darbs betona
ražošanā ir fiziski smags un jārēķinās ar nenormētām darba stundām. Tas saistīts ar betona ražošanas specifiku un pasūtītāja noteiktajiem piegādes termiņiem, kas
strikti jāievēro. Piemēram, ja objektā ir jābūt pulksten 8, tad, ņemot vērā attālumu un betona sagatavošanas laiku, būs jāizbrauc ātrāk. Tāpat, ja līdz darba dienas
beigām nav paspēts ieliet betonu,
tas jāturpina darīt. Ir jāstrādā, ievērojot visas tehnoloģijas prasības,
arī tad, kad ir nepateicīgi laikapstākļi – karsta saule, lietus vai sniegs
un sals. Uzņēmējs uzsver, ka tiek
ievēroti visi likumi par darba laika
uzskaiti un virsstundām. Darbiniekiem vidējā darba samaksa ir
sākot no 1000 eiro un vairāk. Atalgojums ir saistīts ar veicamajiem
pienākumiem. Piemēram, šoferi,
kas strādā par PUMI betonvedēju

operatoriem, saņem vairāk nekā
pārējie. Darba devējs, ievērojot
Igaunijas Republikas likumdošanu, maksā visus nodokļus. Tiek
maksāts arī par virsstundām. Tas,
ka Igaunijā, salīdzinot ar kaimiņvalsti Latviju, ir lielākas algas,
diemžēl sadārdzina celtniecības
materiāla izmaksas. M. Pīrs atzīst,
ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc
ir grūti ieiet Latvijas tirgū un konkurēt ar kaimiņvalstī ražoto, bet
viņš ir apņēmības pilns to darīt.
Uzņēmums darbiniekiem nepiedāvā siltas pusdienas uz vietas, par
ēdienreizēm jārūpējas pašiem. Taču, līdz ar ražošanas ēkas atjaunošanu, būs padomāts par strādnieku
ērtībām, piemēram, par iespēju
nomazgāties dušā un atpūtas telpu.
Uzņēmuma vadītāja nākotnes
plāni saistīti ar ražošanas teritorijas labiekārtošanu, kā rezultātā
tiks radītas jaunas darba vietas.
Tas nozīmē, ka betona ražošanā
būs nepieciešami jauni darbinieki.
M. Pīrs atzīst, ka līdz šim ir bijis
diezgan sarežģīti šajā nozarē atrast
jau zinošus speciālistus, tāpēc nākas vismaz pusgadu pašiem darbiniekus apmācīt. M. Pīrs uzskata,
ka pašlaik nav cita ceļa, kā iegūt
strādājošo, kas pārzinātu visas nepieciešamās operācijas un varētu
darīt vairākus darbus. Uzņēmējs
šādus darbiniekus sauc par universālajiem darbiniekiem, kas uzņēmumā ir zelta vērtē. M. Pīrs labprāt savā uzņēmumā redzētu ne

tikai igauņus, bet arī vismaz dažus
latviešus. Viņš pieļauj, ka, iespējams, kāds pierobežā dzīvojošais ir
strādājis Smiltenes vai Valmieras
betona ražotnēs, tāpēc tiek laipni
gaidīts uz sarunu par iespēju strādāt Valgā. Atbilstoši prasmēm un
vēlmēm tiks piemeklēta darba vieta, jo prasības ir atšķirīgas. Piemēram, tiem strādniekiem, kuri strādā objektos un veic betona ieliešanu, ir jāspēj ar klientu vai celtniekiem objektā sazināties valodā,
kādā tie runā. Šādas prasības saistītas ar darba drošības noteikumiem. Ir darbi, kur igauņu valoda
ir obligāta prasība, piemēram, ražošanas daļas vadītājam vai speciālistam darbā ar klientiem, kura

pārziņā būs arī loģistika, bet ir
darbi, kur bez igauņu valodas
prasmes varētu iztikt, tad ir jāzina
krievu vai angļu valoda. Šobrīd
“Valga Betoon” meklē ražošanas
daļas vadītāju, PUMI betonvedēja
šoferus ar pieredzi betona ražošanā, speciālistu darbā ar klientiem,
kuram būs jānodarbojas arī ar loģistiku, kā arī betona ražošanas
meistaru. M. Pīrs aicina visus, kam
interesētu darbs ar perspektīvu apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā
arī saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, ierasties uzņēmumā un būt gataviem
strādāt “Valga Betoon”.
Kontakttālrunis +37253400524, epasta adrese mart@pmkaubandus.ee

SIA “efn Nord” Valkā būs vajadzīgi 50 strādājošie

V

alkā, Varoņu ielā 35a, darbojas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “efn Nord”.
Uzņēmums dibināts 2002. gadā Rīgā, bet Valkā tas ir kopš 2005. gada.
Uzņēmumā autobūves industrijas
vajadzībām tiek ražoti pasīvie elektrotehniskie komponenti. Visa
produkcija simtprocentīgi tiek eksportēta uz Vāciju un Austriju, neliela daļa – arī uz Beļģiju.
Vadītāja Kristīne Simonova uzsver, ka uzņēmumam ir izvirzītas
ļoti augstas kvalitātes prasības, jo
mūsdienās automašīnas kļūst arvien elektroniskākas. Savukārt
elektronika kļūst arvien jutīgāka,
mazāka un smalkāka. Uzņēmums
ir līgumražotājs. Visas detaļas tiek
ražotas pēc klientu pasūtījuma.
Vispirms tiek saņemts rasējums,
pēc tam Vācijā saistītais uzņēmums
izdomā, kā to ražot, kādi agregāti
būs vajadzīgi, tos uzbūvē un pēc
tam ražošanas līnija nonāk SIA
“efn Nord” Valkā.
Pašlaik uzņēmumā nodarbināti
90 strādājošie, bet līdz gada beigām
būs vajadzīgi vēl desmit. Turklāt
līdz nākamā gada februāra beigām
ir jāatrod vēl 40 darbinieki. Uzņē-

mumā ir vajadzīgi montāžas speciālisti. Darbs ir organizēts maiņās.
Rīta maiņa ir no pulksten 6 līdz 15,
bet vakara maiņa – no pulksten 15
līdz pusnaktij. Visas jaunās vakances būs ar slīdošo grafiku. Tas nozīmē, ka četras dienas jāstrādā, divas
– brīvas. Pēc grafika var būt, ka
darba diena ir brīvdienā, bet brīv-

diena – darba dienā. Darbiniekam
ir jābūt vismaz pamatizglītībai un
labai redzei, jo ir jāsaskata sīkas
detaļas. Nākot uz pārrunām, potenciālajam darba ņēmējam ir jāveic uzdevums, tajā pārbauda spēju saskatīt skaitļu virkni uz sīkas
detaļas. Ir jābūt arī pirkstu veiklībai, lai veikli samontētu detaļas.
Gadījumā, ja uz brīvām darba vietām pieteiksies daudz igauņu, uzņēmums domās, kā organizēt tālāko darbu. Pašlaik visa dokumentācija ir latviešu valodā. Uzņēmums
darbiniekiem ir izvirzījis prasību –
saprast un lasīt tekstu latviski. Sākumā visi sāk ar vienkāršākām
operācijām, bet ir iespēja mācīties,
līdz ar to arī vairāk nopelnīt. Pašlaik uzņēmumā uz rokas var saņemt sākot no 350 līdz 550 eiro.
Tiek maksāti visi nodokļi, kas paredzēti Latvijas likumdošanā, un
ievērotas darbinieku tiesības izmantot atmaksātu atvaļinājumu.
“Darbs ir diezgan monotons, sēdošs, bet nav fiziski smags. Galvenais ir izdarīt visu, kā tas tiek prasīts,” norāda vadītāja. Ražošanas
cehā skan mūzika. Darba vide ir
labiekārtota – darbinieki strādā sil-

tās un gaišās telpās. Ir iespēja virtuves ledusskapī uzglabāt un mikroviļņu krāsnī uzsildīt līdzpaņemto ēdienu. Trauki ir uz vietas. Darba devējs nodrošina karstu tēju un
kafiju.
Līdz ar jaunās atalgojuma un
bonusu sistēmas ieviešanu, SIA
“efn Nord” ir samazinājusies kadru
mainība. Darbiniekiem ir pārbaudes laiks, ir gadījumi, kad top
skaidrs, ka cilvēkam šis darbs neizdodas vai arī viņš šo darbu tomēr
negrib darīt. Iepriekšējos gados
uzņēmumā pārsvarā strādāja gados jauni cilvēki, bet šobrīd ir dažāda vecuma darbinieki. Darbā
labprāt tiek pieņemtas arī pirmspensijas vecuma personas, tikai ar
nosacījumu, ja ir laba redze. Šie
darbinieki ir daudz piezemētāki
un atbildīgi veic uzticētos pienākumus.
Pašlaik uzņēmumā strādā ne tikai valcēnieši, bet arī Kārķos un
Sedā dzīvojošie. Uzņēmums sedz
izdevumus par degvielu un amortizāciju. Ja nākotnē darbā pieteiksies daudz cilvēku, piemēram, no
Strenču novada, tiks domāts par
uzņēmuma transporta nodrošinā-

šanu darbinieku atvešanai un aizvešanai.
Pašlaik uzņēmumā ir nepieciešami arī augsta ranga darbinieki –
kvalitātes speciālists ar atbilstošu
tehnisko izglītību un angļu valodas
zināšanām. Iepriekšējā darba pieredze nav obligāta, jo uzņēmums ir
gatavs apmācīt un izaudzināt tādu
darbinieku, kādu vajag. Ir vajadzīgs arī darbinieks, kas strādā ar
klientiem. Viņam jāpārvalda latviešu, angļu un, vēlams, arī vācu
valoda. Uzņēmums meklē arī tehnisko speciālistu, kurš ir spējīgs
remontēt ražotnes agregātus. Arī
šim darbiniekam nepieciešamas
angļu valodas zināšanas.
K. Simonova aicina interesentus, kuri vēlētos strādāt mūsdienīgā uzņēmumā ar labiekārtotu un
estētisku darba vidi, ar izaugsmes
iespējām un vēlmi sevi pierādīt un
nopelnīt, rakstīt uz e-pasta adresi
personals@efnnord.com, zvanīt uz
mobilo tālruni +371 26950311 (K.
Simonovai) vai arī ierasties personīgi.
“Visus uzklausām, uz vēstulēm
atbildam un atzvanām,” uzsver K.
Simonova.
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SIA “Drošības akadēmija”
aicina darbā (Reģ. nr. 41203031201)

APSARGU

Darba pienākums: biroju ēkas apsardze.
Prasības: Apsarga sertifikāts.
Atalgojums: no 600 EUR.
Darba vietas adrese: Rūjienas iela, Valka.

Kontaktinformācija: +371 27594879
CV sūtīt uz e-pastu:
pmsecurity.cesis@inbox.lv

SIA “K” Reģ. Nr. 43903001089
aicina darbā

autoatslēdznieku
Darba pienākums: vieglo automašīnu remonts.
Atalgojums: no 700 EUR.
Darba vietas adrese: Parka iela 23, Valka.
Pieteikties, zvanot uz tālruni
+371 29397325, Rolands

SIA “LAT-EST Building solutions”

SIA “Firma Madara ‘89”
aicina darbā

Reģ. nr. 40003115846

MAZUMTIRDZNIECĪBAS
VEIKALA PĀRDEVĒJU
veikalā “top!”

Galvenie darba pienākumi:
• pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība;
• pircēju apkalpošana pie kases;
• preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana
tirdzniecības zālē;
• preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes,
uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras
kontrole.
Prasības kandidātiem:
• vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• interesantu darbu stabilā uzņēmumā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas.
Darba laiks maiņās no plkst. 8 līdz 22.
Atalgojums: 430–450 EUR.
Darba vietas adrese:
veikals “top!” Rīgas iela 17, Valka.

CV sūtīt uz e-pastu: personals@madara89.lv
ar norādi – pārdevējs VALKĀ

aicina darbā Reģ. nr. 40003520643

kasieri,
apkopēju
Ko tu iegūsi:
stabilu atalgojumu vienmēr laikā;
bezmaksas pusdienas;
apmācības veiksmīgai darba uzsākšanai;
veselības apdrošināšanu
(pēc 1 nostrādāta gada);
• apmaksātu pirmreizējo obligāto
veselības pārbaudi.
Atalgojums: no 2,38 EUR/h.
•
•
•
•

Darba vietas adrese:
veikals “Maxima X” Raiņa ielā 7, Valkā.

Kontaktinformācija: +371 26007846
vai bezmaksas tālrunis +371 80000088
CV sūtīt uz e-pastu personals1@maxima.lv
Pieteikuma anketu var aizpildīt mājaslapā
vai tuvākajā “Maxima” veikalā.
Sazināsimies ar pretendentiem,
kuru CV tiks izvirzīti uz tālāku konkursu.

Reģ. nr. 44103112912

aicina darbā

BŪVSTRĀDNIEKUS

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas
Patruļdienesta rota (Reģ. nr. 90000099040)

aicina darbā

KĀRTĪBNIEKU (IEKŠLIETU JOMĀ)
Prasības kandidātiem:
• atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. panta
prasībām, profesionālā izglītība (vismaz
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
• “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• iemaņas darbā ar datoru;
• 1 gada darba pieredze Valsts policijā vai citās
tiesībsargājošās iestādēs.
Amata pienākumi: veikt pasākumus sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā.
Atalgojums: 738–778 EUR.

Atalgojums: no 1000 EUR.

Darba vietas adrese: Tālavas iela 4, Valka.

Darba vietas adrese: Valka.

Kontaktinformācija +371 64202911
CV (atbilstoši Europas CV standartam), izglītības
dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli, kurā
detalizēti apraksta savu motivāciju, izpratni par
izvēlēto amatu un Iestādes funkcijām (uzdevumiem),
kā arī sniedz pašnovērtējumu un argumentē
savu piemērotību dienestam,
sūtīt uz ilze.ungure@vidzeme.vp.gov.lv

Pieteikties, zvanot uz tālruni
+371 29397325, Rolands
vai +371 26575929 Aleksejs

Reģ. nr. 40003587797

aicina darbā

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTU/I
Darba pienākumos ietilps:
• komunikācija ar klientiem par ikdienas jautājumiem,
to risināšana;
• personāla dokumentu kārtošana;
• biroja ikdienas darba organizēšana;
• saimniecisko iepirkumu veikšana;
• lietvedības un arhīva kārtošana.
Prasības kandidātiem:
• spēja organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas prasmes, nebaidīšanās veikt
telefona zvanus;
• spēja operatīvi reaģēt uz problēmsituācijām;
• augsta atbildības sajūta;
• labas angļu valodas zināšanas;
• ļoti vēlamas vācu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes (MS Office).
Piedāvājam:
• aktīvu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• darbu draudzīgā un profesionālā komandā;
• stabilu, kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās
garantijas.

Atalgojums: 650 EUR.
aicina darbā

MONTĀŽAS SPECIĀLISTUS/-ES

Darba pienākumos ietilps:
• detaļu montāža, pārbaude, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• prasme strādāt komandā;
• spēja koncentrēties;
• latviešu valodas zināšanas;
• vismaz pabeigta pamatskolas izglītība.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus un interesantu darbu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

Atalgojums: 500–700 EUR.

Darba vietas adrese: Varoņu iela 35a, Valka.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz
e-pastu personals@efnnord.com
Par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti,
kurus aicinās uz intervijām.

aicina darbā Reģ. nr. 44103057254

AUTO
KRĀSOTĀJU-SAGATAVOTĀJU-MEHĀNIĶI
Darba pienākumi:
• vieglo automašīnu sagatavošana krāsošanai;
• vieglo auto krāsošana;
• citi ar auto sagatavošanu saistīti pienākumi.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze automašīnu
sagatavošanā un krāsošanā;
• laba izpratne par auto uzbūvi un darbības
principiem;
• disciplinētība un augsta atbildības sajūtu.
Pievienojoties mūsu komandai tu iegūsi:
• iespēju strādāt stabilā uzņēmumā;
• patīkamus darba apstākļus;
• dinamisku un draudzīgu darba vidi.
Atalgojums: no 860 EUR.
aicina darbā

AUTOATSLĒDZNIEKU

Prasības:
• augsta atbildības sajūta un patiesa
vēlme strādāt;
• iepriekšēja darba pieredze;
• tehniskā izglītība.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• stabilu darbu ar izaugsmes iespējām;
• ar modernām iekārtām aprīkotu darba vidi.
Atalgojums: no 860 EUR.
aicina darbā

RIEPU MONTĒTĀJU

Piedāvā:
• stabilu atalgojumu;
• labus darba apstākļus.
Atalgojums: no 860 EUR
Darba vietas adrese:
“Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads.
Kontaktinformācija: +371 29395560.

CV sūtīt uz e-pastu: info@ligumss.lv.
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Estla Houses OÜ (Reģ. nr. 12898532)
Guļbūvju ražošana
Aicina darbā

LENTZĀĢA OPERATORU
Pienākumi: baļķu un materiālu griešana ar lentzāģi, lentzāģa apkope.
Prasības: igauņu un krievu valodas prasme.
Piedāvājam: pilna laika darbu uz nenoteiktu laiku. Apmācība uz
vietas, darba laiks no 8 līdz 16.30.
Atalgojums: 650–900 EUR.
Aicina darbā

PACĒLĀJA VADĪTĀJU – RAŽOŠANAS DARBINIEKU
Prasības: iepriekšēja pieredze darbā ar pacēlāju, igauņu vai krievu
valodas zināšanas.
Piedāvājam: pilna laika darbu uz nenoteiktu laiku.
Atalgojums: 700–950 EUR.
Darba vietas adrese: Eru ciems, Eru pagasts, Valgas apriņķis.
Papildu informācija: naktsmītni darba devējs nenodrošina.
CV sūtīt uz e-pastu: margus@estlahouses.ee; tālr: +372 524 8380

Gomab OÜ (Reģ. nr. 10213010)
aicina darbā

LAKOŠANAS LĪNIJAS OPERATORU
Pienākumi: darbs ar smidzināšanas automātu “Superfici Compact
Spray 1300”, ar kvalitatīviem un videi draudzīgiem materiāliem.
Prasības: datorprasmes, tehniskā izpratne, precizitāte, apzinīgums;
krievu vai latviešu valodas prasmes (igauņu valoda nav obligāta).

aicina darbā

CNC DARBGALDA OPERATORU
Prasības: krievu valodas pamatzināšanas, datorprasmes, rasējumu
lasīšanas prasme, telpiskā domāšana, tehniskā izpratne, prasme
patstāvīgi domāt, labas fiziskās spējas, ātrums un precizitāte,
apzinīgums. Vēlams: igauņu valodas zināšanas, pieredze darbā ar
CNC darbgaldu (urbšana, frēzēšana) un rasējumiem.
Piedāvājam: pēc vajadzības apmācību uz vietas (CNC), darbam un
rezultātiem atbilstošu atalgojumu, ilglaicīgu, interesantu un daudzveidīgu darbu. Darba līgums uz nenoteiktu laiku, pilna laika darbs.
Darba vietas adrese: J. Kuperjanovi 79, Valga, Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: info@gomab.ee; tālr: +372 7668360;
www.gomab.eu

OÜ A.K.Montage (Reģ. nr. 10911493)
aicina darbā

BŪVSTRĀDNIEKU
Prasības: patstāvīgi strādāt un lasīt rasējumus, universālas prasmes
(iekšdarbi, mūrnieka, jumta darbi utt.), igauņu, krievu vai latviešu
valodas zināšanas, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam: beztermiņa līgumu, pilnu darba laiku, ērtu darba apģērbu, profesionālus darbarīkus.
Darba atrašanās vieta: Dienvidigaunijā.
Atalgojums pārbaudes laikā: 6 EUR stundā.
CV sūtīt uz e-pastu: aivar@montage.ee; tālr: +372 55564441;
www.montage.ee

Balti Metsahooldus Grupp OÜ
aicina darbā (Reģ. nr. 12205478)

MEŽSTRĀDNIEKUS
Pienākumi: ciršanas darbi.
Prasības: vēlama iepriekšēja pieredze un B kategorijas autovadītāja
apliecība, igauņu vai krievu valodas prasmes.
Piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, pilnu darba laiku,
darba aprīkojumu, pēc vajadzības apmācību, transportu uz cirsmu un
atpakaļ.
Darba atrašanās vieta: Valgas apriņķis.
Atalgojums: 500–1500 EUR (gabaldarbs).
CV sūtīt uz e-pastu: baltimhginfo@gmail.com;
tālr: +372 56245775

Combiwood OÜ (Reģ. nr. 10998092)

Pamatdarbība – krāsotu koka līstu ražošana

aicina darbā
KOKA LĪSTU ŠPAKTELĒTĀJU – LABOTĀJU
Galvenie pienākumi: defektu meklēšana koka līstēs un to labošana
ar špakteli, augstas kvalitātes garantēšana precēm.
Prasības kandidātam: koordinētas kustības, rūpīgums, stabilitāte, precizitāte, atbildības sajūta. Igauņu, krievu vai angļu valodas
zināšanas.
Piedāvājam: apmācību uz vietas, stabilu darbu, labu atalgojumu par
kvalitatīvu darbu, transports maršrutā Valga – Terva – Meldre.
Beztermiņa līgums, pilna laika darbs divās maiņās
(P–Pk 6–14.30/14.30–23).
Darba vietas adrese: Meldres ciems, Helmes pašvaldība, Valgas
apriņķis.
Atalgojums: līdz 7,50 EUR stundā.
CV sūtīt uz e-pastu: krista@combiwood.ee; tālr: +372 5168946

A. Karuse AS (Reģ. nr. 10136491)

aicina darbā
STARPTAUTISKĀ TRANSPORTA ŠOFERUS

(maršrutā Igaunija-Eiropa-Igaunija un Eiropas iekšzemes maršrutiem)
Prasības: autovadītāja CE kategorija; vēlama ADR apliecība,
krievu, angļu vai vācu valodas prasmes.
Piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, pilna darba laiku.
Darba vietas adrese: Rukkeli iela 4, Valga.
Atalgojums: 1500–2100 EUR mēnēsī.
CV sūtīt uz e-pastu: allain@akaruse.ee; tālr. +372 5073000;
www.akaruse.ee

OÜ Järwa Trans

(Reģ. nr. 10172162)

aicina darbā

CE KATEGORIJAS AUTOVADĪTĀJU
(maršrutā Igaunija-Vācija-Igaunija)

Metallūžņu iepirkšanas un apsaimniekošanas firma
aicina darbā

Piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, pilnu darba laiku.

REMONTATSLĒDZNIEKU
Pienākumi: šķirošanas līniju un smagās tehnikas apkope
un remonts.
Prasības: iepriekšēja pieredze darbā ar smago tehniku, vēlamas
metināšanas prasmes, igauņu vai krievu valodas zināšanas.

aicina darbā

ŠĶIROTĀJUS
Prasības: atbildības sajūta, spēja veikt rutīnas darbu, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība, igauņu vai krievu valodas zināšanas.

BETONĒTĀJUS

(Reģ. nr. 12480749)
Prasības: rasējumu lasīšanas prasme, vēlama iepriekšēja
pieredze un B kategorijas autovadītāja apliecība, igauņu
vai krievu valodas prasmes.
Piedāvājam: naktsmītni objekta tuvumā, apmācības iespēju,
transportu no Valgas.
Atalgojums: gabaldarba samaksa.
Darba atrašanās vieta: objekti visā Igaunijā.

ŠOFERUS – TRAKTORISTUS
Prasības: T, C kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama
iepriekšēja pieredze, prasme veikt mazus remontdarbus,
igauņu vai krievu valodas prasmes.
Atalgojums: 1000 EUR (atalgojums atkarīgs no darba rezultātiem).
Darba atrašanās vieta: Valgas apriņķis.
CV sūtīt uz e-pastu: syne.betoneerijad@gmail.com;
tālr: +372 5032268; www.betoneerijad.ee

Prasības: iepriekšēja pieredze (vismaz 1 gads), krievu valodas
zināšanas vidējā līmenī, CE kategorijas autovadītāja apliecība,
datorprasmes, vēlamas igauņu, angļu vai vācu valodas zināšanas.

Marico Metall OÜ (Reģ. nr. 12245348)

Concrete Workers OÜ aicina darbā

Darba vietas adrese: Transpordi ielā 9, Valga.
Atalgojums: 1200-1300 EUR mēnesī.
CV sūtīt uz e-pastu: jarwa@hot.ee; tālr: +372 5030168

P-Tech OÜ

(Reģ. nr. 12683375)

aicina darbā

alumīnija METINĀTĀJU

Piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, pilnu darba laiku,
transportu no Valgas uz darbavietu, individuālos aizsardzības līdekļus un darba apģērbu.

Prasības: ļoti labas prasmes TIG metināšanā.
Piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, pilna
darba laiku.

Darba vietas adrese: Lekto, Londi ciems, Karula pagasts, Valgas
apriņķis.
Atalgojums: pēc vienošanās.

Darba atrašanās vieta: Telliste muiža, Telliste ciems,
Telliste pagasts, Valgas apriņķis.
Atalgojums: 1250 EUR.

CV sūtīt uz e-pastu: sergei@maricom.ee; tālr: +372 56167790

CV sūtīt uz e-pastu: oyptech@gmail.com; www.p-tech.ee

Tõrvatoss OÜ aicina darbā

(Reģ. nr. 12774540)

MEŽSTRĀDNIEKU

Prasības: iepriekšēja pieredze (vismaz 1 gads), B kategorijas
autovadītāja apliecība, igauņu vai krievu valodas prasmes.
Atalgojums: vidēji 600 EUR mēnēsī.
Papildu informācija: kā partneri gaidītas arī zāģētāju brigādes.

BŪVSTRĀDNIEKU

Pienākumi: nojaukšanas, flīzēšanas un jumta darbi, koka
fasādes apdare.
Prasības: iepriekšēja pieredze (vismaz 1 gads), igauņu
valodas zināšanas, B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam: pēc vienošanās – transporta izdevumu
kompensāciju.
Darba atrašanās vieta: Valgas un Tartu apriņķis (objekti
Dienvidigaunijā).
Atalgojums: 5 EUR stundā.
Papildu informācija: darba devējs transportu uz darbu
nenodrošina.
CV sūtīt uz e-pastu: torvatoss@gmail.com;
tālr: +372 53418881

Taagepera Loss OÜ (Reģ. nr. 10151349)
Tāgeperas pils aicina darbā

BŪVSTRĀDNIEKU
Pienākumi: universālie un iekšdarbi – ģipša darbi un špaktelēšana.
Prasības: vēlama pieredze ģipša darbos; igauņu, krievu vai angļu
valodas prasmes.
Piedāvājam: līgumu uz noteiktu laiku – līdz 2018. gada martam,
pilnu darba laiku, naktsmītni, daļēju apmācību uz vietas.
Darba vietas adrese: Tāgeperas muiža, Tāgeperas ciems, Helmes
pagasts, Valgas apriņķis.
Atalgojums: 5 EUR stundā.
CV sūtīt uz e-pastu: lauri@spalavendel.ee;
tālr: +372 56602584; www.taagepera.eu
CONSPIRATOR OÜ (Reģ. nr. 10947019) aicina darbā BĀRMENI
– OFICIANTI. Igauņu valodas zināšanas. Vēlamas krievu un angļu
valodas zināšanas. Autovadītāja apliecība. Darbs maiņās. Darba vietas
adrese: Valga, kafejnīca „Carl”, Kesk ielā 1. E-pasts: anne.parmas@
gmail.com; tālr: +372 53430333

•

Sushicity OÜ (Reģ. nr. 12687350) aicina darbā SUŠI PAVĀRUS un
OFICIANTUS. Igauņu un krievu valodas zināšanas. Darbs pēc grafika.
Darba vietas adrese: Valga. Sūtot CV, norādīt “sushi-kokk Valga” vai
„Valga ettekandja”, e-pasts: info@sushicity.ee; tālr: +372 58149148

•

Biedrība Valgamaa Tugikeskus, Biedrība Valgas atbalsta centrs (Reģ. nr.
80200457) aicina darbā APKOPĒJU. Igauņu valodas zināšanas. Piedāvājam: pusdienas, darba apģērbu un apavus. Atalgojums: 600 EUR.
Darba vietas adrese: Valga. E-pasts: reh@hot.ee; tālr: +372 766 3566

•

Sistem OÜ, Viesnīca Metsis (Reģ. nr. 10882679) aicina darbā VIESNĪCAS ADMINISTRATORU. Igauņu, angļu, krievu valodas zināšanas. Darba vietas adrese: Valga. E-pasts: info@hotellmetsis.com

•

P. DUSSMANN EESTI OÜ (Reģ. nr. 10068915) aicina darbā
AUTOVADĪTĀJU – TRANSPORTA DARBINIEKU. Igauņu
valodas zināšanas, B kategorijas autovadītāja apliecība, datorprasmes.
Darbs pēc grafika. Darba vietas adrese: Otepē. E-pasts: erakool@
dussmann.ee; tālr.: +372 56287339

•

SCANDINAVIAN FURNITURE OÜ (Reģ. nr. 11600499) aicina darbā
PAKOTĀJU un POLSTERĒTĀJU (ar iepriekšēju pieredzi). Igauņu
valodas zināšanas. Apmācība uz vietas. Darba vietas adrese: Terva
(mēbeļu ražošana). E-pasts: info@scf.ee

