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26. februārī aktuālas 

NVA Rēzeknes filiālē reģistrētās 
vakances 

 
 

 apsargs (apsardzes sertifikāts; B kategorijas autovadītāja apliecība. Maiņu 
darbs.) - SIA „Apsargs R”, Rēzekne, tel.: 22020522; 

 

 asfalta gatavošanas iekārtu operators – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, 
Sakstagala pagasts, Piertnīki, tel.: 29417333; 
 

 asfalta veltņa vadītājs – SIA “Vlakon”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Piertnīki, tel.: 29417333; 

 

 asfalta veltņa vadītājs (darbs objektos Latgalē) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333; 

 

 asfalta ieklājēja operators – SIA “Vlakon”, Rēzeknes novads, Sakstagala 
pagasts, Piertnīki, tel.: 29417333; 

 

 asfalta ieklājēja operators (darbs objektos Latgalē) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333; 

 

 asfaltētājs – SIA “Vlakon”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Piertnīki, tel.: 
29417333; 
 

 asfaltētājs (darbs objektos Latgalē) - SIA "Krustpils", tel.: 29417333; 
 

 atslēdznieks (darbs ar visu veidu caurulēm) - SIA "SILTUMTEHSERVISS", 
darbs objektos Rēzeknē un novadā, tel.: 26101306, CV sūtīt: 
siltumtehserviss@inbox.lv; 
 

 atslēdznieks – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Piertnīki, 
tel.: 29417333;  
 

mailto:siltumtehserviss@inbox.lv
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 audiologopēds - SIA “Rehabilitācijas centrs “RĀZNA”, Rēzeknes novads, 
Lūznavas pagasts, Veczosna, Sauču kalna iela 3, tel.: 29422323, e - pasts: 
info.rcrazna@gmail.com; 
 

 autoatslēdznieks (veikt transportlīdzekļu remontu, apkopi vai veikt 
transportlīdzekļu izjaukšanu.) - SIA "ROLLSCAR", Rēzekne, Varoņu iela 39, 
pieteikties darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 zvanot tālr. 28719925 vai 
interesēties personīgi; 
 

 autoatslēdznieks/automehāniķis (vēlama darba pieredze.) - SIA "Otri", 
Rēzekne, Parka iela 22A, tālr.: 26399909; 
 

 autoatslēdznieks – SIA “Rital Timber”, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, 
Tēviņi, tel. 29294334; 

 

 autoatslēdznieks (vēlama darba pieredze) - SIA "Valters&GR", Rēzekne, 
Jupatovka, Autocentrs, tel.: 29111192;  
 

 autobusa vadītājs  - AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, Jupatovkas iela 
5, interesēties personīgi pie darba devēja, tel.: 64624137; 

 

 autoelektriķis – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Piertnīki, 
tel.: 29417333; 
 

 autoiekrāvēja vadītājs kokapstrādes uzņēmumā – SIA “Rital Timber”, 
Rēzeknes novads, Tēviņi, tel.: 29294334; 

 

 autogreidera vadītājs (darbs objektos Latgalē.) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333; 

 

 automehāniķis (darbs Krustpils novada Kūku pagastā) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333;  
 

 automehāniķis  (ar darba pieredzi.) - AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, 
Jupatovkas iela 5, tel.: 64624137 
 

 automehāniķi ar darba pieredzi un labām angļu valodas zināšanām oficiālam 
darbam Norvēģijā - darbs autoservisos, vieglā transporta un kravas auto 
remonts (brīva iebraukšana un bezvīzu režīms Latvijas pilsoņiem.  Darba 
devējs nodrošina ar dzīves vietu. Atalgojums, sākot no 20.00 EUR stundā, 
var strādāt no 37 līdz pat 50 darba stundām nedēļā. Ilgtermiņa darbs ar 
iespēju regulāri braukt atvaļinājumos. Darba līgumi no darba devēja tiek 
saņemti jau Latvijā.) – SIA "Alisanda Plus", sākumā sūtīt CV un jautājumus uz e-
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pasta adresi: alisandaplus@alisandaplus.lv, konsultācija pēc iepriekšējā 
pieraksta; 
 

 automehāniķis – SIA “ELINA”, Rēzekne, Brīvības iela 45A, e-pasts: elina-
ofiss@inbox.lv, tel.: 26686060; 
 

 automobiļu skārdnieks ar darba pieredzi - SIA "VALTERS & GR", Rēzekne, 
Jupatovka, Autocentrs, tel.: 29111192, e-pasts: aleksandrs@valtersgr.lv; 

 

 brigadieris dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā – SIA “Nonči”, Rēzekne, 
Skolas 2, 14 B, darbs objektos, tel.: 20200010; 
 

 buldozera vadītājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Piertnīki, tel.: 29417333;  
 

 būvstrādnieks (darba pieredze amatā ne mazāk kā 3 gadi; labas angļu 
valodas zināšanas. Darbs Latvijā un ES teritorijā.) - SIA “BML”, CV un 
pieteikumu sūtīt uz e-pastu: bmlsialatvia@gmail.com; 
 

 celtnieks (ar pieredzi celtniecībā vai līdzīgā amatā. Pienākumi: metāla un 
koka karkasa izbūve, sienu un griestu ģipškartona montāža, vienkārši darbi 
apmetuma pielabošanā un izveidē, grīdas pamatņu labošanā un izveidē, 
krāsošanā.) – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, CV sūtīt: personals@rgk.lv, 
zvanīt: 64607302; 28080706 vai ierasties personīgi personāldaļā Rēzeknē, Rīgas 
ielā 22;  

 

 ceļa būves strādnieks - SIA "Vaivars", tel.: 26411126, e-pasts: 
juris.zet@inbox.lv; 

 

 ceļu meistars (SERTIFICĒTS ceļu būvdarbu vadītājs darbam objektos  
Latgalē.) - SIA "Krustpils", tel.: 29417333; 
 

 ceļu meistars (SERTIFICĒTS ceļu būvdarbu vadītājs darbam objektos 
Latgalē.)  – SIA “Vlakon”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Piertnīki, tel.: 
29417333; 
 

 datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators 
(prasības pretendentam: spēja patstāvīgi iestatīt un programmēt iekārtu, 
ievadīt, pārbaudīt un rediģēt vadības programmu; veikt darbgalda darba 
sastāvdaļu un instrumentu regulēšanu; prasme lasīt tehniskos zīmējumus; 
interese metālapstrādes jomā; vēlama atbilstoša izglitība; laba angļu 
valodas zināšana; iepriekšējā darba pieredze ar CNC iekārtām vismaz 3 
gadi. Darbs Latvijā un ES teritorijā.) - SIA “BML”, CV un pieteikumu sūtīt uz e-
pastu: bmlsialatvia@gmail.com; 
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 dzelzceļa elektromontieris – SIA “Nonči”, Rēzekne, Skolas 2, 14 B, darbs 
objektos, tel.: 20200010; 

 

 dzelzceļa metinātājs – SIA “Nonči”, Rēzekne, Skolas 2, 14 B, darbs objektos, 
tel.: 20200010; 
 

 dzelzceļa remontatslēdznieks – SIA “Nonči”, Rēzekne, Skolas 2, 14 B, darbs 
objektos, tel.: 20200010; 
 

 ekskavatora vadītājs (darbs objektos Latgalē.) - SIA "Krustpils", tel.: 29417333; 
 

 ekskavatora vadītājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Piertnīki, tel.: 29417333; 
 

 ekskavatora vadītājs ("TR2" traktortehnikas vadītāja apliecība.) - SIA 
"Vaivars", tel.: 26411126, e-pasts: juris.zet@inbox.lv; 
 

 elektriķis (vēlama atbilstoša izglītība, vēlme strādāt.) - SIA „Apsargs R”, 
Rēzekne, tel.: 22020522; 
 

 elektriķis (darbs ar apkures automātiskajām iekārtām) – SIA 
“Siltumtehserviss”, Rēzekne, tel.: 26101306; 
 

 gaļas izcirtējs (fiziski izturīgs) – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, Rēzekne, 
Rīgas iela 22, e-pasts: personals@rgk.lv, tel.: 64607302 vai ierasties 
personāldaļā; 
 

 galdnieks (pienākumi: mēbeļu un durvju izgatavošana; koka izstrādājumu 
krāsošana, slīpēšana, lakošana.) - SIA "Tonis RA", Rēzekne, Meža iela 3A, 
tālr.: 29250180;  
 

 grāmatvedis (konsultants) – SIA “Grāmatvedība PRO.lv”, Rēzekne, CV līdz 
28.02.2021. sūtīt uz e-pastu: cv@gramatvedibapro.lv, tel.: 27555510; 

 
 

 gāzmetinātājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Piertnīki, tel.: 29417333; 
 

 iesaiņotājs (roku darbs: malkas pakošana, kārtošana.) – SIA “Norsk 
Resource”, Viļānu novads, Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 inspektors (valsts civildienesta ierēdņu amata vietu uz noteiktu laiku. 
Būtiskākie amata pienākumi: uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā 

mailto:personals@rgk.lv
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esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 
normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu; 
atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba 
aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par 
administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās 
soda pareizu un savlaicīgu izpildi; atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām 
izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, 
sūdzībām un priekšlikumiem; izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus; 
sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus; konsultēt darba devējus 
un  darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 
normatīvo aktu prasībām. Prasības: atbilstība Valsts civildienesta likuma 
7.panta prasībām; augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību 
tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā); vēlama praktiska pieredze un 
zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā; svešvalodu 
zināšanas (krievu - vēlama, angļu valoda - vēlama); komunikācijas un 
sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un 
mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi; 
prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī; B kategorijas autovadītāja 
apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu) – 
Valsts darba inspekcija, darba vieta Rēzeknē, motivētu pieteikuma vēstuli un CV 
ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām sūtīt pa pastu vai elektroniski līdz 
01.03.2021. Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības 
departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tel.: 67021645; e-pasts: 
Atlase@lm.gov.lv; 
 

 instrumentu (zāģu) asinātājs kokapstrādes uzņēmumā – SIA “RITAL 
TIMBER”, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334; 

 

 instrumentu asinātājs/virpotājs – SIA “Paritets”, Rēzekne, Meža 45, tel.: 
29285203; 

 

 inženieris/-e (mežsaimniecības jautājumos) Austrumlatgales virsmežniecībā 
Rēzeknē - ierēdņa amats (prasības: atbilstība Valsts civildienesta likuma 
7. panta prasībām; mežsaimnieciskā augstākā izglītība; vēlama darba 
pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu 
ievērošanas uzraudzībā; augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi 
organizēt savu darbu, kā arī sadarboties; B kategorijas autovadītāja 
tiesības; prasme strādāt ar MS Office standartprogrammām, vēlme apgūt 
specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja 
izmantošanas iespējas.) – Valsts meža dienests, darba vieta: Rēznas iela 6, 
Rēzekne, LV-4601. Līdz 4. martam motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās 
darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
sūtīt: personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 
13.Janvāra ielā 15, 3. stāvā, 301. kabinetā, tel.: 67220027; 

mailto:personals@vmd.gov.lv
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 jaunsargu instruktors Latgales reģionā (Prasības pretendentiem/-ēm: 
atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā 
daļā minētajām prasībām; vidējā izglītība; interešu izglītības jomu 
reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; izpratne par valsts pārvaldi, 
aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā; pieredze MS Office un 
citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī; 
“B” kategorijas autovadītāja apliecība; vēlme apgūt darbam nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas 
pasākumos; labas plānošanas un organizēšanas prasmes; spēja strādāt 
komandā. Priekšroka tiks dota pretendentiem: kuri beiguši jaunākā 
instruktora vai instruktora speciālista kursu; kuriem ir augstākā vai vidējā 
profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu 
pedagoģijā; kuriem ir pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba 
pieredze (ne mazāk kā viens gads)) – Jaunsardzes centrs, Rēzekne, Dzirnavu 
7, pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu – 2. Novads@jc.gov.lv. 
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu 
par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Papildus informācija par Jaunsardzi 
interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 26166063. Pēc 
dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsies tikai ar tiem 
pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to 
pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus; 

 

 katlu kurinātājs - SIA "Norsk Resource", Viļānu novads, Aleksandropole, tel.: 
29297154; 
 

 klientu apkalpošanas speciālists apdrošināšanas uzņēmumā (darba 
pienākumi saistīti ar apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanu, klientu 
konsultēšanu un apkalpošanu. Vēlama pieredze apdrošināšanā un savs 
“klientu portfelis”. No darba meklētājiem mēs sagaidām motivāciju, spēju 
pārliecināt, prasmi izklāstīt informāciju klientam saprotamā veidā, prast 
izprast klienta vajadzības un palīdzēt viņam atrast piemēroto piedāvājumu. 
Izvēloties jaunu kolēģi, mēs vērtēsim personu  mērķtiecību un 
attieksmi.   Priekšroka būs darbiniekiem ar pieredzi apdrošināšanā un 
“klientu portfeli”.) – „Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle” 
Rēzekne, Brīvības 3/2,  CV un motivācijas vēstuli sūtīt: 
eleonora.borisova@compensa.lv;  

 

 klīniskais un veselības psihologs (Prasības: augstākā medicīniskā izglītība 
specialitātē; sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā; reģistrēts 
ārstniecības personu reģistrā; obligātas valsts valodas zināšanas: 
augstākais līmenis C.) – SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA"”, 
Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Veczosna, Sauču kalna iela 3, CV ar norādi 

mailto:2.%20Novads@jc.gov.lv
http://www.jc.gov.lv/
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Klīniskais vai veselības psihologs vakance sūtīt uz e-pastu: 
info.rcrazna@gmail.com, tel.: 29422323; 
 

 kokapstrādes iekārtu operators kokapstrādes uzņēmumā - SIA “RITAL 
TIMBER”, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334; 
 

 kokzāģētavas operators - SIA "DGpalets", Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, 
Tūmuži, Annas 1, tel.: 26199151; 

 

 kravas automobiļa vadītājs (darbs objektos Latgalē.) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333;  

 

 kravas automobiļa vadītājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala 
pagasts, Piertnīki, tel.: 29417333; 

 

 kravas automobiļa vadītājs (starptautiskie kravu pārvadājumi) – SIA “DV 
LINE”, tel.: 22429552, e-pasts: dvline@inbox.lv; 
 

 kravas automobiļa vadītājs - starptautiskie pārvadājumi (CE kategorijas 
autovadītāja apliecība, 95. kods, pieredze. Latvija (Eiropa) - Krievija; Krievija 
- Latvija (Eiropa)) – SIA “MRC”, Rēzekne, tel.: 29120181; 
 

 kravas automobiļa vadītājs – starptautiskie pārvadājumi (apļi), Eiropa (Itālija, 
Francija, Luksemburga, Vācija) (CE kategorijas autovadītāja apliecība, 
95.kods, darba pieredze. Samaksa: 68 EUR/ diennaktī. 6 nedēļas strādā, 3 – 
brīvas.) – SIA “Transsit”, Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Lejasančupāni, 
Ziemeļu iela 2, tel.: 28840805; 
 

 kravas automobiļa vadītājs – starptautiskie pārvadājumi (CE kategorija, 95. 
kods, čips, darba pieredze. Starptautiskie pārvadājumi - Krievija, Eiropa. 
Vēlamas svešvalodu (angļu, vācu) zināšanas.) – SIA “Azgale”, Rēzekne, 
Atbrīvošanas aleja 53 B, tel.: 29415611; 
 

 kravas automobiļa vadītājs – starptautiskie pārvadājumi (CE kategorija, 95. 
kods. Kravu pārvadājumi: Latvija, Krievija, Eiropa.) – SIA “Omuss”, Rēzekne, 
tel.: 26362263; 

 

 krāvējs (rulešu cehā) (fiziski spēcīgs/-a. Darbs saskaņā ar grafiku (dienas un 
nakts maiņas) – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, CV sūtīt: personals@rgk.lv, 
zvanīt: 64607302; 28080706 vai ierasties personīgi personāldaļā Rēzeknē, Rīgas 
ielā 22; 
 

 lentzāģa operators kokapstrādes uzņēmumā - SIA “RITAL TIMBER”, 
Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334; 

mailto:personals@rgk.lv


 8 

 

 laborants (darbs Krustpils novada Kūku pagastā) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333;  
 

 lokmetinātājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Piertnīki, 
tel.: 29417333; 
 

 lopu kāvējs – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, Rēzekne, Rīgas iela 22, CV sūtīt 
uz e-pastu: personals@rgk.lv; 

 

 mazietilpīgā kravas automobiļa vadītājs / ekspeditors (maizes un 
konditorejas izstrādājumu piegāde veikaliem. Darbs 6 dienas nedēļā.) – SIA 
“Vecā maiznīca”, Rēzekne, Brīvības iela 14K, tel.: 29419759, zvanīt no 8.00-
17.00; 

 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (maiņu darbs kasē un zālē) – SIA 
“LEKON”, Rēzekne, Latgales 18, veikals “Citro”, CV ar norādi 
"Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs - Latgales 18" sūtīt: 
personals@sialekon.lv, zvanīt darbadienās: 25445535; 
 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs/a sēklu veikalā "Viss dārzam" - SIA 
"Delma", Rēzekne, Latgales iela 97, tel. 29471550; 
 

 malkas skaldītāji darbam cehā – SIA “Norsk Resource”, Viļānu novads, 
Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 meistars transporta jomā / kravas automobiļa vadītājs ("C" kategorijas 
autovadītāja apliecība, 95. kods, pieredze darbā ar manipulatoru.) - SIA 
"SILTUMTEHSERVISS", darbs objektos Rēzeknē un novadā, tel.: 26101306, CV 
sūtīt: siltumtehserviss@inbox.lv; 
 

 metālmateriālu metinātājs (darba pieredze līdzīgā darbības sfērā vai amatā 
ne mazāk kā 3 gadi, labas angļu valodas zināšanas. Darbs Latvijā un ES 
teritorijā.) - SIA “BML”, CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu: 
bmlsialatvia@gmail.com; 

 

 metinātājs/autoatslēdznieks ar darba pieredzi – Rēzeknes autobusu parks, 
Rēzekne, Jupatovkas iela 5, tel.: 64624137; 

 

 mežsaimniecības konsultants (Darba pienākumi: meža apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšana meža īpašniekiem; mežsaimniecības konsultāciju 
sniegšana meža īpašniekiem; dalība meža īpašnieku, mežstrādnieku un 
mednieku informēšanā un apmācību procesa nodrošināšanā; dalība 

mailto:personals@rgk.lv
mailto:personals@sialekon.lv
mailto:siltumtehserviss@inbox.lv
mailto:bmlsialatvia@gmail.com
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skolnieku, ģimeņu un citu interešu grupu izglītošanā par mežu. 
Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas: augstākā vai profesionālā 
izglītība mežsaimniecībā; teicamas valsts valodas zināšanas; iniciatīva, 
spēja uzņemties atbildību, risināt problēmas un rast patstāvīgus 
risinājumus; sistēmiska, ātra un precīza pieeja darbam; labas komunikācijas 
prasmes un augsta atbildības sajūta; datorzināšanas MS Office; B kat. 
autovadītāja apliecība) – SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”, 
Rēzekne, Dārzu iela 7A, CV un motivētu pieteikumu ar norādi „Konkursam” 
lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi: mkpc@mkpc.llkc.lv līdz 2021. gada 
5.martam; tālrunis uzziņām: 63050477, 26624059; ja vēlies vairāk uzzināt par 
mums: www.llkc.lv, www.mkpc.llkc.lv;  
 

 mežstrādnieks (darbs ar krūmgriezi un zāģi, pameža tīrīšana, jaunaudžu 
kopšana.) – SIA “OK MEŽI”, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Centrālā iela 8, 
Sprūževa, tel.: 20494692, e-pasts: leikums.raimonds@gmail.com; 
 

 mēbeļu dizainers  – AS “Rēzeknes autobusu parks”, Rēzekne, Jupatovkas iela 5, 
  tel.: 64624137 vai interesēties personīgi; 

 

 motorists ar darba pieredzi – AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, 
Jupatovkas iela 5, interesēties personīgi pie darba devēja, tel.: 64624137(9), 
e-pasts: as_rap@inbox.lv; 

 

 mūrnieks (darba pieredze līdzīgā darbības sfērā vai amatā ne mazāk kā 3 
gadi; labas angļu valodas zināšanas. Darbs Latvijā un ES teritorijā.) - SIA 
“BML”, e-pasts: bmlsialatvia@gmail.com; 

 

 namdaris (darba pieredze līdzīgā darbības sfērā vai amatā ne mazāk kā 3 
gadi; labas angļu valodas zināšanas. Darbs Latvijā un ES teritorijā.) - SIA 
“BML”, e-pasts: bmlsialatvia@gmail.com; 

 

 namdaris (vēlama darba pieredze, darbs ar guļbūvi) - SIA "Evelina MK", 
Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag., tālr. 26489014, e-pasts: lacis_23@inbox.lv;  
 

 namdari celtnieki ar darba pieredzi un labām angļu valodas zināšanām 
oficiālam darbam Norvēģijā - privātmāju celtniecība (brīva iebraukšana un 
bezvīzu režīms Latvijas pilsoņiem.  Darba devējs nodrošina ar dzīves vietu. 
Atalgojums, sākot no 20.00 EUR stundā, var strādāt no 37 līdz pat 50 darba 
stundām nedēļā. Ilgtermiņa darbs ar iespēju regulāri braukt atvaļinājumos. 
Darba līgumi no darba devēja tiek saņemti jau Latvijā.) – SIA "Alisanda Plus", 
sākumā sūtīt CV un jautājumus uz e-pasta adresi: alisandaplus@alisandaplus.lv, 
konsultācija pēc iepriekšējā pieraksta; 
 

http://www.llkc.lv/
http://www.mkpc.llkc.lv/
mailto:bmlsialatvia@gmail.com
mailto:bmlsialatvia@gmail.com
mailto:lacis_23@inbox.lv
mailto:alisandaplus@alisandaplus.lv
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 palīgstrādnieks (prasības pretendentam: nepieciešama BE kategorijas 
autovadītāja apliecība; vēlama traktortehnikas vadītāja apliecība.) – SIA “SCB 
Energo”, Rēzeknē, pieteikties, zvanot tālr.: 29133582; 
 

 palīgstrādnieks (lauku teritorijas īpašuma apsaimniekošana un 
labiekārtošana. Tai skaitā: augu stādīšana un kopšana, zāliena pļaušana, 
mājdzīvnieku uzturēšana un kopšana, sadzīves atkritumu savākšana no 
teritorijas zaļajām zonām; telpu un teritorijas uzkopšana, minimāli 
remontdarbi; citi pienākumi pēc darba devēja norādījumiem. Prasības: 
savlaicīga un precīza darba vadītāja rīkojumu izpilde; pieredze līdzīgos 
darbos; vēlama namdara amata iemaņas un pieredze; vēlama pieredze darbā 
ar tehniku; vēlamas B kategorijas  un/vai traktortehnikas vadītāja apliecība; 
noteikti bez alkohola vai citām līdzīga rakstura atkarībām; ārsta izziņa par 
veselības stāvokli; darba kārtības, darba aizsardzības, drošības tehnikas 
noteikumu, darba higiēnas prasību un citu Latvijas Republikā pastāvošo 
normatīvo aktu prasību ievērošana.) – SIA “SMAIDS S.U.”, “Kalēji”, Viļānu 
novads, Sokolku pagasts, Antoņiški tel.: 24825555; 
 

 palīgstrādnieks – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Piertnīki, tel.: 29417333; 
 

 palīgstrādnieks kokzāģētavā – SIA “DGpalets”, Rēzeknes novads, Vērēmu 
pagasts, Tūmuži, Annas 1, tel.: 26199151; 
 

 palīgstrādnieki darbam kokapstrādes uzņēmumā – SIA “RITAL TIMBER”, 
Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334; 

 

 palīgstrādnieks kokapstrādē – griezt dēļus – SIA “Norsk Resource”, Viļānu 
novads, Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 palīgstrādnieks santehnikas jomā (bez kaitīgiem ieradumiem) – SIA “Nonči”, 
Rēzekne, Skolas 2, 14 B, darbs objektos, tel.: 20200010; 
 

 pašgājēja iekrāvēja vadītājs (darbs objektos Latgalē.) - SIA "Krustpils", tel.: 
29417333; 
 

 pašgājēja iekrāvēja vadītājs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala 
pagasts, Piertnīki, tel.: 29417333; 

 

 pašgājēja iekrāvēja vadītājs ("C" kategorijas autovadītāja apliecība; 
95.kods.) - SIA "Vaivars", tel.: 26411126, e-pasts: juris.zet@inbox.lv; 

 

 pavārs jaunā projektā darbam Rēzeknē (vēlama iepriekšēja pieredze un/vai 
izglītība ēdināšanas jomā; ātrums un spēja strādāt pilnu darba slodzi, fiziska 

mailto:juris.zet@inbox.lv
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izturība un psiho-emocionāla noturība. Piedāvā: apmaksātas apmācības 
darba vietā, ja nav darba pieredzes; nomaksātus nodokļus un darba 
samaksu (no Eur 5.00 h) vienmēr laikā; draudzīgu kolektīvu un mūsdienīgus 
darba apstākļus; iespēju iegūt pieredzi viesmīlības uzņēmumā ar izaugsmes 
iespējām; uzņēmuma piedāvātos labumus.) – SIA “Faktors X Brīvs”, Rēzekne, 
CV sūtīt:salvis272@inbox.lv; 

 

 pārdošanas menedžeris (vēlama augstākā izglītība, var būt students; spēja 

orientēties automobiļu rezerves daļu un elektro komponenšu tehnisko jautājumu 
risināšanā; teicamas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas (spāņu un portugāļu 
valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību); prasmes darbā ar datoru (MS 

OFFICE) un programmatūru.) – SIA “TE PARTS”, Rēzekne, Jupatovkas iela 5B, e-
pasts: info@teparts.eu, tel.: 64611800; 
 

 pārtikas produktu ražošanas operators (darbs svaigās gaļas apstrādes un 

saiņošanas cehā. Prasības: pamatizglītība; obligāta sanitārā grāmatiņa, vēlama darba 
pieredze līdzīgā darbā; valsts valodas zināšanas atbilstoši pamata līmenim A. Darba 
vieta: Ķekavas pagasts, 20 km no Rīgas, tiek nodrošināts transports: 1 reizi nedēļā 
Ķekava-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Viļāni-Jēkabpils-Ķekava; no dienesta viesnīcas uz 
darba vietu un atpakaļ; tiek nodrošināta dienesta viesnīca; darba laiks no 8.00, 2 
pusdienu pārtraukumi 30 minūtes; 6 darba dienas, nedēļu strādā, nedēļa brīva. Grafiks 

var būt precizēts saskaņā ar klienta vēlmi.) – SIA “HR Factor”, tālr.: 25722479, e-
pasts: oksanasidorova79@gmail.com; 

 

 pirmsskolas izglītības skolotājs/a silīšu grupā uz noteiktu laiku (bērnu 
vecums no 1.5-2 gadiem. 0,91 likme. Darba grafiks: divas dienas strādā no 
plkst. 7.20 līdz plkst. 18.00, trešā diena brīva. Prasības: nodrošināt 
kvalitatīvu pedagoģisku procesu, bērnu drošību, veikt sava pedagoģiska 
darba plānošanu, izglītojamo attīstības dinamikas analīzi. Latviešu valodas 
prasme augstākajā līmenī.) – Rēzeknes PII “Auseklītis”, CV sūtīt: 
auseklitis@rezekne.lv vai iesniegt personīgi Rēzeknē, K.Valdemāra 18, iepriekš 
sazvanoties pa tālruni: 28302925; 

 

 pirmsskolas iestāžu un skolu māsa (darba likme 0,75, 30 stundas nedēļā. 
Medicīniskā izglītība, precizitāte, komunikabilitāte, atbildība. Latviešu 
valodas zināšanas augstākajā līmenī.) – Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzekne, 
18.Novembra iela 33, CV iesniegt personīgi skolas direktorei;  
 

 pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (0,75 likmes) (augstākā pedagoģiskā 
izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija, vai pirmsskolas izglītības skolotāja 
kvalifikācija; valsts valodas prasme - augstākais līmenis) -  PII “Namiņš”, 
Rēzekne, Kr. Valdemāra 3A, e-pasts: namins@rezekne.lv, tel.: 64624397; 
29357339; 
 

 programmētājs Full-Stack (pieredze web aplikāciju izstrādē, izmantojot 
Microsoft tehnoloģijas, izglītība IT jomā.) – SIA “Geidans Solutions Latvia”, CV 

mailto:salvis272@inbox.lv
mailto:info@teparts.eu
mailto:oksanasidorova79@gmail.com
mailto:auseklitis@rezekne.lv
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un motivācijas vēstuli ar norādi "Pieteikums Full-stack programmētājam Rēzeknē" 
sūtīt uz e-pastu: job@geidans.co.uk, tel.: 28440086, 
Facebook: https://www.facebook.com/geidans.solutions/; 

 

 projektēšanas inženiera palīgs/-dze (prasības pretendentam: valsts valodas 
prasme: augstākais līmenis C; augstākā izglītība, var būt pēdējo kursu 
studenti; nepieciešamas pamatzināšanas darbā ar AutoCad, Word, Excel 
programmām.) - SIA „ASKELUM”,  CV sūtīt uz e-pastu:   et-projekts@inbox.lv; 
 

 rokas lokmetinātājs (roku elektrometināšanas darbi; obligāta darba pieredze 
zemspiediena cauruļu metināšanā; vēlama darba pieredze 
sanitārtehniskajos darbos) – SIA “Siltumtehserviss”, Rēzekne, Maskavas iela 
5a, e-pasts: siltumtehserviss@inbox.lv, tel.: 26101306; 
 

 saimniecības struktūrvienības vadītāja vietnieks/-ce (Prasības: augstākā 
izglītība; pieredze  vismaz 1 gads – celtniecībā, vispārējas zināšanās  
santehnikas un kanalizācijas jautājumos, elektroinstalācijas uzturēšanas 
darbos, apkures sistēmas, ventilācijas un kondicionēšanas pamatzināšanas, 
prasme patstāvīgi veikt tehniskos darbus; spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem; pastāvīgi 
organizēt, veikt, plānot un kontrolēt savu un savā pakļautībā esošo 
darbinieku darbu; prasme strādāt ar datoru; precizitāte, operativitāte un 
augsta atbildības sajūta; valsts valodas zināšanas - augstākā līmeņa 
1.pakāpe (C1); B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas 
prasmes.) – SIA “LEKON”, Rēzekne, Rūpnīcas iela 2, motivētu pieteikuma 
vēstuli, CV, norādot arī kontakttālruņa numuru, izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas vienā eksemplārā iesūtīt: personals@sialekon.lv, tel.: +37125445535; 
 

 sekretārs (darbs ar dokumentiem) - SIA „Apsargs R”, Rēzekne, tel.: 22020522; 
 

 slīpētājs – SIA “Paritets”, Rēzekne, Meža 45, tel.: 29285203; 
 

 slīpētājs (metālapstrādes uzņēmums aicina atsaukties interesentus, kas 
vēlas apgūt SLĪPĒTĀJA arodu. Galvenās prasības: vēlama (ne obligāta) 
pieredze metālapstrādē; vēlme mācīties un strādāt. Darba devējs nodrošina 
apmācību darba vietā.) – SIA “NOOK serviss, Noliktavu 10, Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes novads, CV sūtīt uz e-pastu: info@nookserviss.lv, tel.: 29408427; 
 

 sociālais pedagogs (0,6 pedagoģiskā likme.) - Rēzeknes sākumskola, 
Rēzekne, Kaļķu iela 12, CV un Motivācijas vēstuli iesniegt skolas direktorei, sūtot 
uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv; 
  

 tautas nama vadītājs (vēlama speciālā izglītība kultūras vadības vai mākslas 
specialitātē; darba pieredze atbilstošā valsts vai pašvaldības institūcijā 

mailto:job@geidans.co.uk
https://www.facebook.com/geidans.solutions/
mailto:et-projekts@inbox.lv
mailto:siltumtehserviss@inbox.lv
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mailto:info@nookserviss.lv
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vismaz 2 gadi; valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas 
vienas svešvalodas zināšanas; labas komunikācijas un sadarbības spējas, 
iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku, organizatoriskās un publiskās 
uzstāšanās prasmes, spēja orientēties pienākumu veikšanai nepieciešamos 
normatīvajos dokumentos.) – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, 
Rēzeknes novads, Kaunata, Rāznas iela 38, profesionālās darbības aprakstu 
(CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu 
kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „TN vadītāja  amata konkursam” līdz 
2021.gada 31.martam plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu: info@kaunata.lv vai pa 
pastu. Tel.: 64667000; 29224840; 
 

 tirgus pārdevējs darbam Rīgā - pēc latgaliešu tradicionālajām receptēm 
gatavotas pārtikas (speķis, maize u.c.) tirdzniecība (profesionālā izglītība un 
pieredze nav noteicošais, lai kļūtu par biedrības “Latgolys golds” komandas 
cilvēku. Galvenais – vēlēšanās un prasme sarunāties, būt atsaucīgam, 
pretimnākošam, ieinteresētam rezultātā! Un vēl – jāprot sarunāties 
latgaliski!) – Biedrība “Latgolys golds”, darbs Rīgā, Kurzemes prospekts 3, tel.: 
27169111, e-pasts: latgolys-golds@inbox.lv; 
 

 tirgus pārdevējs gaļas tirdzniecības paviljonā (laipns, atsaucīgs, aktīvs, ar 
pieredzi (vēlams, gaļas produktu tirdzniecībā)) – Rēzekne, Liepājas iela 16, e-
pasts: medvedevs.aleksandrs@inbox.lv; 

 

 traktortehnikas / Bobcat vadītājs ("TR1" traktortehnikas vadītāja apliecība.) - 
SIA "Vaivars", tel.: 26411126, e-pasts: juris.zet@inbox.lv; 

 

 traktortehnikas vadītājs darbam lauksaimniecības uzņēmumā 
(traktortehnikas vadītāja apliecība TR2. Pieredze tiks uzskatīta par 
priekšrocību. Darbs maiņās. Alkohola cienītājus lūgums netraucēt.) – SIA 
"Atzares", tel.: 26483996, e-pasts: lbernane@inbox.lv; 

 

 traktortehnikas vadītājs (pieredze darbā ar traktortehniku; zināšanas 
traktortehnikas remontdarbos; derīga traktortehnikas vadītāja apliecība TR2. 
Pienākumi: veikt visa veida zemes apstrādes darbus; uzturēt tehniku darba 
kārtībā; veikt nepieciešamos tehnikas remontus un apkopes; spēja 
profesionāli un produktīvi strādāt.) - ZS “Zelmeņi”, darbs Rēzeknes novadā, 
tel.: 26483996; 

 

 transporta struktūrvienības vadītājs (prasības: akadēmiskā vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība; B un D kategorijas vadītāja apliecība ar 
stāžu ne mazāk kā 3 gadi; pieredze autoparka administrēšanas jomā ne 
mazāk kā divi gadi; darba pieredze transportlīdzekļa vadīšanā ne mazāk kā 
trīs gadi; pamatprasmes Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft 
Excel; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās 
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daļas prasībām; nevainojama reputācija. Pienākumi: vadīt nodaļu, veikt 
darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus, veicināt 
darbinieku attīstību; dot uzdevumus un norādījumus nodaļas darbiniekiem 
un veikt to kontroli, nodrošināt nodaļas uzdevumu izpildi; nodrošināt 
transportlīdzekļu piešķiršanu un nodošanu lietošanā VID darbiniekiem, 
personāla pieteikto dienesta braucienu organizēšanu; nodrošināt 
transportlīdzekļu ekspluatācijas uzraudzību; pārbaudīt un kontrolēt 
dokumentus, kuri regulē autotransporta materiālo atbildību.) – Valsts 
ieņēmumu dienests, darba vieta: Rīgas iela 4/6, Daugavpils vai 18.novembra iela 
16, Rēzekne. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) 
un augstāko izglītību apliecinošas dokumentu kopijas līdz 07.03.2021. lūdzam 
nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta 
adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz 
NdrP_LTD_Vad_Daugavpils_Vards_Uzvards" vai  "Konkurss uz 
NdrP_LTD_Vad_Rezekne_Vards_Uzvards", tel.: 67122627;  
 

 transportlīdzekļu krāsotājs ar pieredzi - SIA "VALTERS & GR", Rēzekne, 
Jupatovka, Autocentrs, tel.: 29111192, e-pasts: aleksandrs@valtersgr.lv; 
 
 

 transportlīdzekļu krāsotāji ar darba pieredzi un labām angļu valodas 
zināšanām oficiālam darbam Norvēģijā (brīva iebraukšana un bezvīzu režīms 
Latvijas pilsoņiem.  Darba devējs nodrošina ar dzīves vietu. Atalgojums, 
sākot no 20.00 EUR stundā, var strādāt no 37 līdz pat 50 darba stundām 
nedēļā. Ilgtermiņa darbs ar iespēju regulāri braukt atvaļinājumos. Darba 
līgumi no darba devēja tiek saņemti jau Latvijā.) – SIA "Alisanda Plus", 
sākumā sūtīt CV un jautājumus uz e-pasta adresi: alisandaplus@alisandaplus.lv , 
konsultācija pēc iepriekšējā pieraksta; 
 

 viesmīļi ar darba pieredzi un angļu valodas zināšanām oficiālam darbam 4* 
un 5* viesnīcās Kiprā. Darba devējs nodrošina darbiniekiem bezmaksas 
dzīves vietu blakus darba vietai un ēdienreizes. Darba līgums no aprīļa/maija 
līdz novembrim. Darba līgumi no darba devēja tiek saņemti jau Latvijā. Ja 
darbinieks paliek strādāt visu sezonu, darba devējs sedz ceļa izdevumus.) – 
SIA “Alisanda Plus”, Ģertrūdes iela 33/35, ofiss 21, Rīga, CV angļu valodā sūtīt uz 
e-pastu: alisandaplus@alisandaplus.lv Ņemot vērā Covid-19 situāciju Latvijā un 
visā pasaulē, reģistrācijas process šobrīd notiek elektroniski; 

 

 viesmīļi ar EU pre-Settlement vai Settlement statusu, darba pieredzi un 
angļu valodas zināšanām oficiālam darbam 3* viesnīcā Velsā (Lielbritānijā). 
Darba devējs nodrošina darbiniekiem dzīves vietu blakus darba vietai un 
ēdienreizes. Ir iespēja braukt strādāt kopā ar draugiem, radiem. Darba 
līgums no aprīļa/maija līdz novembrim. Darba līgumi no darba devēja tiek 
saņemti jau Latvijā.) – SIA “Alisanda Plus”, Ģertrūdes iela 33/35, ofiss 21, Rīga, 
CV angļu valodā sūtīt uz e-pastu: alisandaplus@alisandaplus.lv Ņemot vērā 
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mailto:aleksandrs@valtersgr.lv
mailto:alisandaplus@alisandaplus.lv
mailto:alisandaplus@alisandaplus.lv
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