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16. jūnijā aktuālas 
NVA Rēzeknes filiālē reģistrētās 

vakances 
 

 
Plašāk par vakancēm NVA CV Vakanču portālā: www.nva.gov.lv 

 
 

 administrators kafejnīcā "Restart" (darba laiks no plkst. 12.00 - 22.00) – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, 
Stacijas 30 B, CV sūtīt: darbs.rezekne@inbox.lv; 

 

 administrators skaistumkopšanas salonā (maiņu darbs no 8:00-20:00. 2 dienas strādā 2 - brīvas) – IK 
Salons "ISA", Rēzekne, Latgales iela 20, e-pasts: salonsisa@inbox.lv; 
 

 akmeņkalis amatnieks/gravētājs - SIA "BalticAkmens", Rēzekne, Rīgas iela 9, tel.: 29226340; 
 

 apdares darbu strādnieks – SIA “Latgalija”, Rēzekne, Komunālā iela 2, e-pasts: inta.latgalija@inbox.lv; 
 

 apdares darbu strādnieki   (fasādes darbi) - SIA “ASKO AS”, Rēzekne, Saules 30, tel.:  26419531; 
 

 apdares darbu strādnieks (reģipša griestu būvniecība; sienu špaktelēšana un krāsošana.) - SIA 
"SILTUMTEHSERVISS", darbs objektos, tel.: 26101306; 
 

 apdares darbu strādnieks – SIA “Kontrols - A”, e-pasts: kontrols-a@inbox.lv, tel.: 29342942; 
 

 apkopējs iesaiņotājs uz noteiktu laiku – SIA “Pārtikas veikalu grupa”, Rēzeknes novads, 
Malta, 1.Maija iela 79A, veikals "top", e-pasts: personals@pvg.lv; 

 

 apmetējs – SIA “Kontrols - A”, e-pasts: kontrols-a@inbox.lv, tel.: 29342942; 
 

 aprūpētājs (aprūpe mājās.) - IK Aprūpētāju birojs "Uzticība", Rēzekne, tālr. 28336377; 
 

 aprūpētājs – SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija”, Rīga, Jaunpils iela 20, e-pasts: 
info@seniorbaltic.lv, tel.: 67791634; 

 

 apsardzes darbinieks darbam pārtikas veikalos Rīgā (darba laiks: darba dienās plkst. 8:30-
17:00. Nedēļu strādā, nedēļu – mājās. Apmaksā ceļu uz darbu Rīgā un atpakaļ. Apmaksā 
dzīvošanu dienesta viesnīcā un komandējuma naudu. Apmaksā apsardzes sertifikāta 
ieguves kursus.) – SIA Grifs AG”, tel.: 29602267, e-pasts: darbs@ grifsag@lv, 
www.grifsag.lv/karjera/; 
 

http://www.nva.gov.lv/
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 apsardzes darbinieks – SIA “Apsargs R”, Rēzekne, Baznīcas iela 17, tel.: 22020522 
e-pasts: apsargs7@inbox.lv; 
 

 apsardzes darbinieks (vēlams apsarga sertifikāts, B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta) – 
SIA “LDMC”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 153G, E-pasts: birojs@ldmc.lv, tel.: 62602001, www.ldmc.lv; 

 

 apsardzes dežurants - SIA “LEKON”, Rēzekne, Meža iela 9, tel.; 25445535, e-pasts: 
personals@sialekon.lv; 
 

 apsargs (darbs maiņās.) – SIA “Vecā maiznīca”, Rēzekne, Brīvības iela 14 K, interesēties darba laikā, 
Jurijs, tel.: 29419759; 
 

 apsargs (ar apsarga sertifikātu un B kategorijas autovadītāja apliecību) – SIA “LDMC”, Rēzekne, tel.: 
62602001, e-pasts: birojs@ldmc.lv; 

 

 asfalta ieklājēja operators - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333; 
 

 asfaltēšanas ieklājēja vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 atslēdznieks metālapstrādē (darbs ar rokas slīpmašīnu, metāla ķēžu un līdzīgu izstrādājumu 
ražošana.) – SIA "Ķēdes", Rēzekne, Zilupes 113, tel.: 29568353, e-pasts: nppptk@gmail.com; 
 

 atslēdznieks darbam Jelgavā - SIA ”DINEX  LATVIA”, CV sūtīt uz e-pastu: darbs@dinex.lv; 
 

 atslēdznieks - metālapstrāde (pieredze metālapstrādē vai būvniecībā) – RSEZ SIA LATSTAB, 
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 163a,e pasts: info@latstab.lv, tel.: 29299282; 
 

 autoatslēdznieks - SIA "UNIK", Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Lielie Dreizi, tel.: 26444478; 
 

 

 autoatslēdznieks – SIA “ACBR”, Rēzekne, Meža iela 1, tel.: 64623580, e-pasts: info@acbr.lv; 
 

 autoatslēdznieks - SIA “Evro Trans”, Rēzekne, Rīgas iela 16, tel.: 29408460, e-pasts: info@evrotrans.lv; 
www.evrotrans.lv; 

 

 autoatslēdznieks (kravas automašīnu un piekabju defektu noteikšana, tehniskās apkopes un 
remonts, ritošās daļas remonts.) – SIA “Aleks Group”, Rēzekne, Jupatovkas iela 9A, tel.: 20222312; 

 

 autobusa vadītājs – SIA “Rēzeknes Satiksme”, Rēzekne, Raiņa iela 8, e-pasts: 

rezeknessatiksme@rezekne.lv; 

 

 autobusa vadītājs - AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, Jupatovkas iela 5, tel.: 64624137; 
 

 autobusa vadītājs reģionālo starppilsētu maršrutos – SIA „Norma-A”, Rēzekne, Viļakas iela 1B,   e-
pasts: cv@ecolines.lv; 
 

 autoceltņa vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 auto elektriķis - SIA “Evro Trans”, Rēzekne, Rīgas iela 16, tel.: 29408460, e-pasts: info@evrotrans.lv; 
www.evrotrans.lv; 
 

 autogreidera vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 autoiekrāvēja vadītājs (darbs kūdras pārstrādes uzņēmumā Kārsavā) – SIA “GPK”, e-pastu: 
info@globalpeat.lv, tālrunis papildus informācijai: 28235807; 
 

mailto:apsargs7@inbox.lv
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 autoiekrāvēja vadītājs (mežā) – SIA “Norsk Resouce”, Rēzeknes novads., tel.: 29297154; 
 

 automehāniķis darbam autoservisā – SIA "ARTauto.LV", Rēzekne, Rīgas iela 16, tel.: 26118112, e-
pasts: artisbluks@gmail.com; 
 

 automehāniķis - AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, Jupatovkas iela 5, e-pasts: as_rap@inbox.lv, 
tel.: 64624137; 
 

 automehāniķis - SIA “Evro Trans”, Rēzekne, Rīgas iela 16, tel.: 29408460, e-pasts: info@evrotrans.lv; 
www.evrotrans.lv; 

 

 automobiļu mazgātājs - AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, Jupatovkas iela 5, e-pasts: 
as_rap@inbox.lv, tel.: 64624137, 26558448; 

 

 bārmenis kafejnīcā “Robežsardze” – SIA “LEKON”, Rēzekne, Zavoloko iela 8, e-pasts: 
personals@sialekon.lv, tālr. 25445535;  
 

 bārmenis – SIA “LEKON”, Rēzekne, Br. Skrindu iela 11, e-pasts: personals@sialekon.lv, tel.:  25445535; 
 

 bārmenis – SIA “IGGI”, Fresh Terase Atbrīvošanas aleja 142, Rēzekne, tel.: 20655740, e-
pasts:siaiggi@gmail.com; 

 

 bārmenis (darbs nedēļas nogalē) - SIA "FOOD Rezidence", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 47B, e-pasts: 
rezidence.restobars@gmail.com, tālr. 26422246; 

 

 betonētājs – SIA “ACBR”, Rēzekne, Meža iela 1, tel.: 22321821, e-pasts: tilti@acbr.lv; 
 

 betonētāji darbam komandējumos Dānijā (prasme strādāt ar inventārveidņiem (Doka, Peri). Darba 
grafiks: 6 nedēļas komandējums, 2 nedēļas atvaļinājums.) – SIA “GCM”, tel.:  28312000, e-pasts: 
mk@gcm.lv; 

 

 biškopis (biškopības produktu ieguve (nepilna slodze)) – IK “Upeslāči”, Rēzeknes novads, Kaunatas 
pagasts, Batņi, tel.: 29235941, e-pasts:folvarka@gmail.com; 
 

 biznesa procesu analītiķis (strādāt var attālināti) - SIA “MIDIS”, Rēzekne, cv@midis.eu; 

 bruģētājs (OBLIGĀTA darba pieredze) - SIA "Almajers", tel.: 28719502, darbs objektos Rēzeknes, 
Ludzas novadā;  

 bruģētājs – SIA “Rēzeknes Būvnieks”, darbs objektos Latgalē, tel.: 22347075, e-pasts: rebuv@inbox.lv 

 

 buldozera vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 būvdarbu (tiltu) vadītāja palīgs – SIA “Būvinženieris”, darbs komandējumos objektos Latvijā, e-pasts: 
siabuvinzenieris@inbox.lv, tel.: 26493771; 

 

 būvgaldnieks darbnīcas vadītājs – Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Rēzekne, Viļānu iela 10, 25436311, e-pasts: 
socialais.dienests@rezekne.lv; 

 

 būvkonstrukciju montētājs – SIA “Latgalija”, Rēzekne, Komunālā iela 2, e-pasts: inta.latgalija@inbox.lv; 
 

 būvkonstrukciju montētājs (saules bateriju montēšana. Iespējami komandējumi uz Vāciju.) – SIA 
“Latbaus”,  tel.: 26459257;  

 

mailto:info@evrotrans.lv
http://www.evrotrans.lv/
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 būvnieki ar darba pieredzi (darbs saistīts ar komandējumiem uz Norvēģiju.) -  DMA BYGG AS Filiāle 
Latvijā, tel.: +4746599069; 
 

 ceļa būves palīgstrādnieks – SIA “Pamatceļš”, darbs objektos Latgalē, info@pamatcels.lv, tel.: 
27313999; 
 

 ceļa frēzes vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 ceļojošais pārdevējs / vasaras izbraukuma tirdzniecības darbinieks Latvijas teritorijā (vēlama B 
kategorijas autovadītāja apliecība. Darbs no maija līdz septembrim (sezonas darbs). Nodrošina ar 
darba aprīkojumu un darba apģērbu.) – SIA Faktors X Brīvs, e-pasts: salvis272@inbox.lv, tel.:  
27739500; 

 

 ceļu būves palīgstrādnieks – SIA “ACBR”, Rēzekne, Meža iela 1, tel.: 22321821, e-pasts: tilti@acbr.lv; 
 

 ceļu būves palīgstrādnieks – SIA “Riviera L”, darbs objektos Rēzeknes novadā, tel.: 28665177, zvanīt 
darba laikā no 08:00 - 18:00; 
 

 ceļu būves palīgstrādnieks – SIA “Rēzeknes būvnieks”, darbs objektos Latgalē, tel.: 22347075, e-pasts: 
rebuv@inbox.lv; 

 

 centrālās apsardzes pults dežurants (vēlams apsarga sertifikāts, B kategorijas autovadītāja 
apliecība obligāta) – SIA “LDMC”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 153G, E-pasts: birojs@ldmc.lv, tel.: 
62602001, www.ldmc.lv; 

 
 

 cepējs – SIA “Vecā maiznīca”, Rēzekne, Brīvības iela 14K, tālr. 29419759;  
 

 darbgaldu iestatītājs - SIA "Latgales taras kompānija", Rēzeknes novads, Malta, Andrupenes iela 55, 
tel.: 27035241; 

 

 datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu operators - SIA "ARKORS ER", 
Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 26111116; 
 

 datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs darbam Jelgavā - SIA 
”DINEX  LATVIA”, CV sūtīt uz e-pastu: darbs@dinex.lv; 

 

 degvielas uzpildes stacijas pārdevējs (bez nakts stundām) – SIA “Viada Baltija”,  Struki, 
Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, 67301582, e-pasts: 
personals@viadabaltija.lv; 
 

 degvielas uzpildes stacijas pārdevējs (bez nakts stundām) - AS ”VIADA Baltija”, Rēzeknes novads, , 

Lūznavas pagasts, Maltas uzpildes stacija Mostovaja,  e-pasts: personals@viadabaltija.lv; 
 

 degvielas uzpildes stacijas pārdevējs (bez nakts stundām) - AS ”VIADA Baltija”, Rēzekne, Daugavpils 
iela 3, e-pasts: personals@viadabaltija.lv, tel.: 67301538; 
 
 

 dienesta viesnīcas vadītājs - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 115, e-
pasts: Inga.Lesnicija@rta.lv , tel.: 20200707; 

 

 ekskavatora (kāpurķēžu) vadītājs - SIA "Rēzeknes meliorators", Rēzekne, Meža iela 33, tālr. 64623609, 
e-pasts: rezeknes_meliorators@apollo.lv; 

 

https://burvis.nva.gov.lv/#/partneri/pamatdati?uznId=324229695
https://burvis.nva.gov.lv/#/partneri/pamatdati?uznId=324229695
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 ekskavatora (pilnapgrieziena riteņu) vadītājs - SIA "VIN", Rēzekne, tālr. 29631129; 
 

 ekskavatora vadītājs – SIA “ASKO AS”, Rēzekne, Saules iela 30, tel.:26135758; 
 

 ekskavatora vadītājs – SIA “Baltica noma”, Rēzekne, Ziemeļu iela 2, tel.: 28284271; 
 

 ekskavatora vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 elektromontieris – SIA “Apsargs R”, Rēzekne, Baznīcas iela 17, tel.: 22020522 
e-pasts: apsargs7@inbox.lv; 

 

 elektromontieris – SIA “Energo UP”,  darbs Rēzeknē un Rēzeknes novadā, tel.: +37128759125, e-pasts: 
info@energoup.lv; 
 

 elektroiekārtu montieris (darba vieta Liepājā; darba devējs nodrošina ar dzīves vietu.) - SIA "AE 
Partner", Liepāja, Ganību iela 1/3, e-pasts: cv@aepartner.lv , tel.: 20248650;  
 

 elektromehāniķis (darbs kūdras pārstrādes uzņēmumā Kārsavā) – SIA “GPK”, e-pastu: 
info@globalpeat.lv, tālrunis papildus informācijai: 28235807; 
 

 ergoterapeits - SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.Novembra iela 41, Rēzekne, e-pasts:  
kanceleja@rslimnica.lv , tel.: 28336691; 

 

 ēdināšanas uzņēmuma kasieris pārdevējs – SIA “Ar DEMO”, Rēzekne, Latgales iela 32, tel.: 
29199919, e-pasts: rezeknes galk 
 

 ēdināšanas uzņēmuma kasieris pārdevējs (pienākumos ietilpst arī kafijas gatavošana un klientu 
apkalpošana pie galdiņiem. Iespējama apmācība darba vietā!) – SIA “Romanda”,  Rēzekne, Ezeru iela 
5, tel.: 29212207, e-pasts: laivu_maja@inbox.lv; 
 

 ēku celtnieks - SIA “ASKO AS”, Rēzekne, Saules 30, tel.:  26419531; 
 

 fizioterapeits - SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.Novembra iela 41, Rēzekne, e-pasts:  
kanceleja@rslimnica.lv , tel.: 28336691; 

 

 frēzētājs - SIA "ARKORS ER", Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 26111116; 
 

 galdnieks – AS "Rēzeknes autobusu parks", Rēzekne, Jupatovkas iela 5, tel.: 26414624; 
 

 galvenais nodokļu inspektors/ ierēdņa amats – VID, Talejas ielā 1, Rīgā, vai citās Latvijas  pilsētās, e-
pasts: VID.konkursi@vid.gov.lv; 

 

 gaļas izcirtējs uz noteiktu laiku - SIA "Ranvus" veikals "Beta", Rēzekne, Stacijas iela 24, tālr. 64607500, 
e-pasts: beta.rezekne@inbox.lv; 
 

 gaļas izcirtējs – SIA “Lenoka”, veikals “MEGO”, Rēzekne, Atmodas iela 6a, tel.: 26373480, e-pasts: 
rezekne.atmodas6a@mego.lv; 

 

 gaļas izcirtēja palīgs (fiziski izturīgs. Darbs vēsās, mitrās telpās, gumijas apavos. 2 dienas strādā, 
2 – brīvas) – Rēzeknes gaļas kombināts, Rīgas ielā 22, e-pasts: personals@rgk.lv,  tel.: 64607302; 
 

 gaļas produktu izgatavotājs konservu  cehā – Rēzeknes gaļas kombināts, Rēzekne, Rīgas iela 22, tel.: 
64607302, e-pasts : personals@rgk.lv;  
 

mailto:info@energoup.lv
mailto:cv@aepartner.lv
mailto:kanceleja@rslimnica.lv
mailto:demokafejnica@gmail.com
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 gaļas produktu (desu) izgatavotājs – Rēzeknes gaļas kombināts, Rīgas ielā 22, e-pasts: 
personals@rgk.lv,  tel.: 64607302; 
 

 grāmatvedis (vēlamas angļu valodas zināšanas, pieredze.) - SIA "Vides enerģija", Rēzekne, 
Atbrīvošanas aleja 90, e-pasts: svetlana.poplavska@inbox.lv; 
 

 ģeodēzists (darbs objektos Latvijā) – SIA “B&B struktūra”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141, 
tel.: 29109902; 

 

 iepakotājs (konditorejas izstrādājumu ražošana. Cepumu iepakošana un fasēšana.  Fiziski smags 
darbs. Transports: 1 reizi nedēļā Rīga-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Jēkabpils-Rīga. Grafiks: 1 reize 
nedēļā - ierašanās no Latgales viesnīcā, - 7 darba dienas, atgriešanās Latgalē. Princips: 1 nedēļu 
strādā, 1 brīva.) – SIA HR Factor, darbs Baložos, tel.: 25722479, 
29467842,  oksanasidorova79@gmail.com, Irina, icajevska@gmail.com Tikšanās ar darba devēju NVA 
Rēzeknes filiāles 200. kabinetā 2. jūnijā plkst. 15.00; 

 

 iepirkumu speciālists/ sagādnieks ar teicamām angļu valodas zināšanām – SIA “Larta 1”, Rēzekne, 
Strādnieku šķērsiela 7, tel.: 29569922, e-pasts: chechin@larta.lv, www.larta.lv; 
 

 iesaiņotājs (malka) – SIA “Norsk Resource”, Viļānu pagasts, Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 ihtiologs – SIA “VLAKON”, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Pērtnieki, tel.: 29417333;  
 

 informācijas tehnoloģiju skolotājs – Rēzeknes tehnikums, Rēzekne, Varoņu  11 A, CV sūtīt uz e-pastu: 
personals@rezeknestehnikums.lv; 

 

 interjera dizaina speciālists – SIA “FDC Baltic”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 119, e-pasts: 
aina.sondore@homas.lv, tālr. 29187279; 
 

 intervētājs telefoninterviju veikšanai (iespēja strādāt attālināti no mājām, izmantojot interneta 
pieslēgumu) – SIA “RAIT Custom Research Baltic”, e-pasts: Liana.Kalnina@raitgroup.com, tel.: 
26600254; 

 

 izglītības psihologs (0,7 likme) - PII “Rūķītis”, Rēzekne, Kooperatīva šķ.4, e-pasts: rukitis@rezekne.lv, 
tel.: 29606201; 
 

 jumiķis (skārda jumti, fasādes) - SIA "SILTUMTEHSERVISS", darbs objektos, tel.: 26101306; 
 

 juriskonsults – Valsts ieņēmumu dienests, Rēzekne, 18.novembra iela 16, e-pasts: 
VID.konkursi@vid.gov.lv, tālr. 67121673, 67122633; 
 

 jurists – SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, Rēzekne, Rīgas iela 1, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, tel.: : 
64625133; 

 

 jurists – Rēzeknes tehnikums, Rēzekne, Varoņu 11 A, CV sūtīt uz e-pastu: 
personals@rezeknestehnikums.lv; 

 

 klientu apkalpošanas speciālists – SIA “Gultnis”, Rēzekne, Kosmonautu iela 11, tel.: 29473181, e-
pasts: gultnise@inbox.lv; 

 

 klientu konsultants (finanšu jomā) – SIA “BPO”, Rēzekne, tel.:  23079063, e-pasts: 
liepaja@bposervices.lv; 

 

mailto:personals@rgk.lv
mailto:oksanasidorova79@gmail.com
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mailto:VID.konkursi@vid.gov.lv
mailto:info@rezeknessiltumtikli.lv
mailto:personals@rezeknestehnikums.lv
mailto:gultnise@inbox.lv
mailto:liepaja@bposervices.lv
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 klientu pārdošanas konsultants/ pārdošanas menedžeris Latgales reģionā  – Veterināro 
zāļu lieltirgotava SIA Kalnabeite, e-pasts: juris@kalnabeite.lv, tel.: 29232321; 
 

 klientu/pārdošanas konsultants darbam fotosalonā – SIA “Zeize”, Rēzekne, Dārzu iela 30, 
zeizedeko@inbox.lv; 

 

 koka izstrādājumu krāsotājs lakotājs - SIA "KVADRĀTS", Rēzekne, A.Upīša 5, tālr. 29409599, e-pasts: 
kvadrats@inbox.lv;  
 

 kokapstrādes iekārtu operators – SIA “NOMIS”, Rēzeknes novads, Malta, Andrupenes iela 53, tel.: 
29415604;  
 

 koksnes zāģēšanas mašīnu operators – SIA “Latgales taras kompānija”, Rēzeknes novads, Malta, 
Andrupenes 55, tel.: 27035241; 

 

 komercdirektors - SIA „Rēzeknes boulings”, Rēzekne, Upes iela 34B, tālr. 29516553, e-pasts: 
andis@mmk.lv; 

 

 komplektētājs (fiziski izturīgs) – Rēzeknes gaļas kombināts, e-pasts: personals@rgk.lv , tel.: 64607302 
vai ierasties personīgi personāldaļā – Rīgas ielā 22, Rēzeknē; 

 

 komplektētājs - SIA “LEKON”, Rēzekne, Varoņu iela 36 B, e-pasts: personals@sialekon.lv, tel.:  
25445535; 
 

 konditors  – SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333, 
vlаkonkarjers@inbох.lv; 

 

 konditora palīgs – SIA “LEKON”, Rēzekne, Varoņu iela 36 B, e-pasts: personals@sialekon.lv, tel.:  
25445535; 

 

 kravas automobiļa vadītājs (trīsašu automobilis pašizgāzējs ar manipulatoru. C kategorijas 
autovadītāja apliecība, 95. kods) – SIA “Siltumtehserviss”, Rēzekne, darbs Latgalē, tel.: 26101306; 

 
 

 kravas automobiļa vadītājs (starptautiskie pārvadājumi) - SIA "UNIK", Rēzeknes novads, Griškānu 
pagasts, Lielie Dreizi, tel.: 26444478; 
 

 kravas automobiļa vadītājs - darbs uz pašizgāzēja – SIA “Riviera L”, darbs objektos Rēzeknes novadā, 
tel.: 28665177, zvanīt darba laikā no 08:00 - 18:00; 

 

 kravas automobiļa vadītāji ar vai bez pieredzes (starptautiskie pārvadājumi) – SIA Heisterkamp 
Transport Latvija, Rīga, tel.:  25409702, e-pasts: l.veza@heisterkamp.eu; 

 

 kravas automobiļa vadītājs (starptautiskie pārvadājumi Krievija, Eiropa.) – SIA “Azgale”, Rēzekne, 
Atbrīvošanas aleja 53B, tel.: 29415611;  
 

 kravas automobiļa vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 kravas automobiļa vadītājs (fiziski smags darbs) SIA “LEKON”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 7a, 
personals@sialekon.lv, tel.: 25445535; 
 

mailto:juris@kalnabeite.lv
mailto:zeizedeko@inbox.lv
mailto:kvadrats@inbox.lv
mailto:andis@mmk.lv
mailto:personals@rgk.lv
mailto:personals@sialekon.lv
mailto:personals@sialekon.lv
tel:+37125409702
mailto:l.veza@heisterkamp.eu
mailto:personals@sialekon.lv
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 kravas automobiļa vadītājs (Baltijas valstis, Krievija. Individuāls grafiks, ievērojot darba režīmu un 
atpūtu.) – SIA “Das Grup”, zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 - 19.00, tel.: 28498331; 27880037; 
 

 kravas automobiļa vadītājs (CE transportlīdzekļa vadītāja apliecība, 95.kods. Baltijas valstis, 
Krievija.) - SIA "Smarttec", tel.: 29376627; 
 

 kravas automobiļa vadītājs (starptautiskie pārvadājumi) - SIA "SAHO", tālr. 29172576, e-pasts: 
saho@saho.lv 
 

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

 

 krāsotājs – SIA “Kontrols - A”, e-pasts: kontrols-a@inbox.lv, tel.: 29342942; 
 

 krāvējs - SIA "RANVUS", veikals BETA, Rēzekne, Stacijas iela 24, e-pasts: beta.rezekne@inbox.lv, tel.: 
64607500; 28663511; 

 

 kupicu racēji (mērnieku palīgi) Latgales reģionā (vēlama motorzāģa vadītāja vai krūmgrieža 
apliecība; vēlama pieredze zemes vienību robežu ierīkošanā (kupicu un stigu izveidošanā; iespēja 
doties komandējumos; vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.) – SIA “Metrum”, e-pasts: 
personals@metrum; 

 

 kurinātājs  – SIA “Norsk Resource”, Viļānu pagasts, Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 latviešu valodas skolotājs – Rēzeknes tehnikums, Rēzekne, Varoņu 11 A, CV sūtīt uz e-pastu: 
personals@rezeknestehnikums.lv; 

 

 lauksaimniecības tehnikas mehāniķis Rēzeknē (lauksaimniecības, meža, celtniecības tehnikas 
tirdzniecība) – Baltic Agro Machinery, darbs paredzēts arī Ukraiņu bēgļiem, tel.: 29272075, e-pasts: 
sarmite.zvirbule@ba-machinery.lv; 
 

 lauksaimniecības tehnikas mehāniķis - SIA “Agritech”, Rēzekne, Jupatovkas iela 13, e-pasts: 
personals@stokker.com, tel.: 25551655; 
 

 lentzāģa operators – SIA "Vinguļstranskom", Rēzekne, Meža iela 47, tel.: 29529468; 
 

 lentzāģa operators - SIA LG Holz, Viļāni,  Stacijas iela 1B, tel.: 20614000; 
 

 

 lodētājs darbam metālapstrādes uzņēmumā (nodrošina apmācību darba vietā) – SIA “PARITETS”, 
Rēzekne, Meža iela 45, tel.: 29285203; 
 

 matemātikas skolotājs – Rēzeknes tehnikums, Rēzekne, Varoņu 11 A, CV sūtīt uz e-pastu: 
personals@rezeknestehnikums.lv; 

 

 mazietilpīga kravas automobiļa vadītājs (maizes  produkcijas piegāde veikaliem un organizācijām. 
Darbs sešas dienas nedēļā agri no rīta.) – SIA “Vecā maiznīca”, Rēzekne, Brīvības 14 K, tel.: 
29419759; 
 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – SIA “Lenoka”, veikals “MEGO”, Rēzekne, Atmodas iela 6a, 
tel.: 26373480, e-pasts: rezekne.atmodas6a@mego.lv; 

 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs Narvesen veikalā - SIA "Narvesen Baltija", Rēzekne, Latgales 
iela 20A, tālr. 27110367;  
 

mailto:kontrols-a@inbox.lv
mailto:beta.rezekne@inbox.lv
mailto:personals@rezeknestehnikums.lv
mailto:personals@stokker.com
mailto:personals@rezeknestehnikums.lv
mailto:rezekne.atmodas6a@mego.lv
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 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs - SIA "JURKAT DEEM", Rēzekne, Dārzu iela 21/3A, tālr. 
29977824; 
 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs veikalā “Citro” – SIA “LEKON”, Rēzekne, Maskavas iela 8A, e-
pasts: personals@sialekon.lv, tālr. 25445535; 

 

 mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – SIA “JURKAT DEEM", Rēzekne, P. Brieža iela 29/31, tālr. 
29977824; 
 

 medmāsa – SIA “Senior Baltic”, Rīga, Jaunpils iela 20, tel.: 26448859, e-pasts: info@seniorbaltic.lv; 
 

 metāla būvkonstrukciju montētājs – SIA “Optima import”, Rēzekne, darbs objektos, tel.: 26736197; 
 

 metālapstrādes darbgaldu operators - SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ, Rēzeknes novads, Ozolaines 
pagasts, Tēviņi, tel.: 29173628, e-pasts: Kristine.Soma@leax.com; 

 

 metinātājs (piedāvā darbu praktikantiem) – SIA "V.J.M. BŪVE", darbs objektos Rēzeknes novadā, tel.: 
28284271; 
 

 metinātājs darbam Jelgavā - SIA ”DINEX LATVIA”, CV sūtīt uz e-pastu: darbs@dinex.lv;  
 

 mežstrādnieks/ krūmgrieža operators - IK "Ainārs EE", Rēzekne, tālr.: 26579858; 
 

 mēbeļu galdnieks (koka korpusa mēbeļu montēšana. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena) – SIA 
“Komforts M”, Rēzeknes novada Tēviņi, tel.: 28854023; 26674199; 
 

 mēbeļu galdnieks - SIA "KVADRĀTS", Rēzekne, A.Upīša iela 5, tel.: 29409599, kvadrats@inbox.lv; 
 

 mērnieks (darbs objektos Latvijā) – SIA “B&B struktūra”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141, tel.: 
29109902; 
 

 montētājas/i (metāla detaļu - MODUĻU montēšana! Darbs divās maiņās (nav naktsmaiņu)! 
Apmācība uz vietas!) – SIA “Optoelektronika”, Strādnieku šķērsiela 7A, Rēzeknē, tel.: 29460448; 
 
 

 montētājs (koka korpusa mēbeļu montēšana. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena) – SIA “Komforts M”, 
Rēzeknes novada Tēviņi, tel.: 28854023; 26674199; 

 

 motorzāģa, krūmgriežu operatori un to palīgi (darbs Latgales reģionā) – SIA “Juroks M”, tel.: 
20391060; 20031566, e-pasts: JUROKS-M@inbox.lv; 

 

 namdaris (vēlama pieredze) - SIA "MOGA", darbs objektos Rēzeknes novadā, tel.: 27885028; 
 

 noliktavas pārzinis (darba laiks no plkst. 7.30 - 16.00) – SIA “Larta 1”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 7, 
tel.: 29569922, e-pasts: chechin@larta.lv; 
 

 noliktavas darbinieks (darbs Rīgā, Pārdaugavā, santehnikas preču komplektēšana. Darba devējs 
nodrošina: apmaksātu gultas vietu dienesta viesnīcā; bezmaksas pusdienas.) – SIA “EVA-SAT”, e-
pastu: personals@evasat.lv, tālr. 26365270;  
 

 noliktavas darbinieks – SIA “Valters & Gr”, Rēzekne, Jupatovka, Autocentrs, tel.: 29111192; 

mailto:personals@sialekon.lv
mailto:darbs@dinex.lv
mailto:kvadrats@inbox.lv
mailto:chechin@larta.lv
mailto:personals@evasat.lv
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 palīgstrādnieks kokapstrādes uzņēmumā - SIA "MnogoLat", Rēzeknes nov., Silmalas pag., Kruki, e-
pasts: gramatvediba@mnogolat.lv, tālr. 26118830;  

 

 palīgstrādnieks – SIA “SCB ENERGO”, Rēzekne, tālr.: 29133582;  
 

 palīgstrādnieks - SIA "V.J.M. Būve", Rēzekne, tālr.: 28284271; 
 

 palīgstrādnieks (palīgdarbi būvniecībā - rakt, kraut, kārtot) - SIA "SILTUMTEHSERVISS", darbs 
objektos, tel.: 26101306; 

 

 palīgstrādnieks – SIA “MB Properties”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 7a, tel.: 29105505; 
 

 palīgstrādnieks ar papildus pienākumiem (pusslodzes darbs) –  AS ”VIADA Baltija”, Viļāni, Rīgas iela 
52, tel.: 67301539, e-pasts: personals@viadabaltija.lv; 

 

 palīgstrādnieks, vēlams ar B kategorijas autovadītāja apliecību  (kapakmeņu uzstādīšana) – SIA 
“Dana”, Rēzekne, Kr. Barona iela 10, Rēzekne, tel.: 26319094; 

 

 palīgstrādnieks - SIA "ARKORS ER", Rēzeknes nov. Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 26111116; 
 

 

 palīgstrādnieki autoservisā Rīgā un uzņēmuma filiālēs Saldū, Rēzeknē un Valmierā – SIA  "INTRAC 
Latvija", Rēzekne, Meža iela 1, 67803700; 64627163,  e-pasts info@intrac.lv, www.intrac.lv; 
 

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

 

 palīgstrādnieks – SIA “NOMIS”, Rēzeknes novads, Malta, Andrupenes iela 53, tel.: 29415604;  
 

 palīgstrādniekus (griezt dēļus) – SIA “Norsk Resource”, Viļānu pagasts, Aleksandropole, tel.: 29297154; 
 

 palīgstrādnieks (darbs automatizētā palešu līnijā) - SIA "Inteco Wood", darbs Rēzeknes novads, 
Audriņu pagasts, Lielā Puderova, Darbinīki vai Maltas pagastā Solomenkā, e-pasts: 
pallets.iwood@inbox.lv, tel.: 29269171; 25604354; 
 

 palīgstrādnieks (metāla ciršana, štancēšana, urbšana, locīšana, slīpēšana, mezglu vai 
izstrādājumu vākšana) – RSEZ SIA LATSTAB, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 163a,e pasts: 
info@latstab.lv, tel.: 29299282; 

 

 pastnieks / informatīvo izdevumu piegādātājs (dzīvo Rēzeknē Kuldīgas, Bauskas, J.Tiņanova, 
Daugavpils, F.Vaslavāna ielu  apkārtnē. Materiālus piegādājam tieši līdz Jūsu dzīves vietai divas 
reizes mēnesī. Var apvienot ar pamatdarbu.) - SIA “RollWell”, tel.: 26307774,  lūgums zvanīt no plkst. 
9.30 – 16.00, e-pasts: piegade@reller.lv; 

 

 pastnieks (ar dzīvesvietu Rēzeknē Lokomotīvju, Torņa, Viļānu, Pils, Ezera ielu  apkārtnē.) – SIA 
“RollWell”, Rēzekne, tel.: 26307774, e-pasts: piegade@reller.lv; 

 

 pašgājēja iekrāvēja vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333; 
 

 pavārs - SIA "Mishlesh", Rēzekne, Latgales iela 70, e-pasts: mishlesh@inbox.lv, tālr. 26697917; 
 

 pavārs darbam Ventspils novadā (nodrošina ar dzīvokli) – SIA RF RESTAURANT, Liepene, Tārgales 
pagasts, Ventspils novads, e-pasts: vejciems@inbox.lv, tel.: 26180479; 

 

 pavārs – SIA “Ar DEMO”, Rēzekne, Latgales iela 32, tel.: 29199919, e-pasts: demokafejnica@gmail.com; 

mailto:personals@viadabaltija.lv
mailto:info@intrac.lv
http://www.intrac.lv/
mailto:pallets.iwood@inbox.lv
mailto:e%20pasts:%20info@latstab.lv
mailto:e%20pasts:%20info@latstab.lv
mailto:piegade@reller.lv
mailto:mishlesh@inbox.lv
https://burvis.nva.gov.lv/#/partneri/pamatdati?uznId=319852197
mailto:vejciems@inbox.lv
mailto:demokafejnica@gmail.com
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 pavārs - SIA AD Story, Rēzekne, Cēsu iela 2A, tel.: 26688855; 
 

 pavārs (Darbs no 11.00 - 17.00 (maiņu darbs)) - SIA “Allex Service”, Rēzekne, Krāslavas iela 9-3a, 
darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 pavārs - SIA "FOOD Rezidence", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 47B, e-pasts: 
rezidence.restobars@gmail.com, tālr. 26422246; 
 

 pavārs (tradicionālās virtuves gatavošana.) – SIA „GRAND LATGALE”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 
98, e-pasts: olga@hotellatgale.lv; 
 
 

 pavārs kafejnīcā "Restart” – SIA "Alterra Plus", Rēzekne, Stacijas iela 30B, e-pasts: 
darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 pavārs kafejnīcā (darbs no plkst.11.00 līdz 17.00) – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Krasta iela 31, CV 
sūtīt: darbs.rezekne@inbox.lv; 

 

 pavāra palīgs - SIA "Mishlesh", Rēzekne, Latgales iela 70, e-pasts: mishlesh@inbox.lv, tālr. 26697917; 
 

 pavāra palīgs “Produkcijas ražošanas un pārstrādes cehs (Kulinārija)” (fiziski smags darbs) – SIA 
“LEKON”, Rēzekne, Varoņu ielā 36b, e-pasts: personals@sialekon.lv, tālr. 25445535; 
 

 pavāra palīgs – SIA “IGGI”, Fresh Terase Atbrīvošanas aleja 142, Rēzekne, tel.: 20655740  
E-pasts:siaiggi@gmail.com; 

 

 pavāra palīgs - SIA "FOOD Rezidence", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 47B, e-pasts: 
rezidence.restobars@gmail.com, tel.: 26422246; 
 

 pavāra palīgs kafejnīcā – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Krasta iela 31, CV sūtīt: darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 pavāra palīgs kafejnīcā "Restart"– SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Stacijas 30 B, CV sūtīt: 
darbs.rezekne@inbox.lv;  

 

 pārdevējs konsultants auto rezerves daļu veikalā – SIA "VALTERS & GR", Rēzekne, Jupatovka, 
Autocentrs vai Latgales iela 51, tel: 29111192, e-pasts: aleksandrs@valtersgr.lv; 
 

 pārdevējs dārza instrumentu nodaļā - AS “Kesko Senukai Latvia”, Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 190, e-
pasts: cv@keskosenukai.lv, tel.: 25480160; 

 

  pārdošanas speciālists (iespēja strādāt birojā vai mājās) – SIA “BPO”, tel.: 23079063, e-pasts: 
liepaja@bposervices.lv; 

 

 pārdošanas speciālists / pārdevējs/ IT projektu vadītājs – SIA “MIDIS”, Rēzekne, Viļakas iela 1, e-
pasts: cv@midis.eu;  
 

 pārtikas produktu ražošanas operators (fasēt, svērt, iesaiņot svaigo putnu gaļu un gatavos 
izstrādājumus, kā arī citi līdzīgi pienākumi. Transports: 1 reizi nedēļā Rīga-Daugavpils-Rēzekne-
Ludza-Jēkabpils-Rīga. Grafiks: 1 reize nedēļā - ierašanās no Latgales viesnīcā, - 7 darba dienas,  
atgriešanās Latgalē. Princips: 1 nedēļu strādā, 1 brīva.) – SIA HR Factor, Ķekavas pagasts, 20 km no 
Rīgas, tel.: 25722479, 29467842,  oksanasidorova79@gmail.com, Irina, icajevska@gmail.com Tikšanās 
ar darba devēju NVA Rēzeknes filiāles 200. kabinetā 2. jūnijā plkst. 15.00; 

 

 picu cepējs (iespējama apmācība darba vietā!) – SIA “Romanda”, Rēzekne, Ezeru iela 5, tel.: 
29212207, e-pasts: laivu_maja@inbox.lv; 

mailto:darbs.rezekne@inbox.lv
mailto:rezidence.restobars@gmail.com
mailto:darbs.rezekne@inbox.lv
mailto:darbs.rezekne@inbox.lv
mailto:mishlesh@inbox.lv
mailto:personals@sialekon.lv
mailto:rezidence.restobars@gmail.com
mailto:darbs.rezekne@inbox.lv
mailto:darbs.rezekne@inbox.lv
mailto:cv@keskosenukai.lv
mailto:liepaja@bposervices.lv
mailto:oksanasidorova79@gmail.com
mailto:icajevska@gmail.com
mailto:laivu_maja@inbox.lv
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 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/a (0.75 likme) – PII “Auseklītis”, Rēzekne, K. Valdemāra iela 
18, e-pasts: auseklitis@rezekne.lv, tel.: 28302925; 

 

 pirmsskolas izglītības  skolotājs (0,9 likmes) - Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde PII ,,Namiņš”, 
Rēzekne, Kr. Valdemāra 3A, e-pasts: namins@rezekne.lv, tālr. 64624397, 29357339; 
 

 pirmsskolas izglītības skolotājs vispārizglītojošajā grupā uz noteiktu laiku – Rēzeknes PII “Rūķītis”, 
Rēzekne, Kooperatīva šķērsiela, e-pasts: rukitis@rezekne.lv , tel.: 29606201; 

 

 presēšanas iekārtas operators (darbs kūdras pārstrādes uzņēmumā Kārsavā) – SIA “GPK”, e-pastu: 
info@globalpeat.lv, tālrunis papildus informācijai: 28235807; 

 

 projekta vadītājs (plašāk pašvaldības mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv)  - Rēzeknes novada 
pašvaldība, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A,  e-pasts: info@rezeknesnovads.lv, tālr.  64607185, 
26582773; 
 

 profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā „BŪVDARBI” – Rēzeknes tehnikums, 
Rēzekne, Varoņu iela 11A, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, CV sūtīt: Varoņu 
ielā 11A, Rēzeknē, iesniegt personīgi 206.kabinetā (2.stāvā) vai 
elektroniski: personals@rezeknestehnikums.lv (ar drošu elektronisko parakstu). Tel.: 64633664; 
 

 programmētājs PHP - SIA MIDIS RSEZ, e-pasts: cv@midis.eu, https://www.midis.eu/en/jobs/detail/rc-
php-drupal-developer-119; 
 

 programmētājs .NET – SIA MIDIS RSEZ, e-pasts: cv@midis.eu, https://www.midis.eu/en/jobs/detail/net-
developer-15; 

 

 psihologs – Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests”, Rēzekne, Zemnieku iela 16, 
e-pasts: socialais.dienests@rezekne.lv, tel.: 28302279; 

 

 ratiņstūmējs – MAXIMA XX veikals, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141 A, tel.: 29551895; 27072250, e-
pasts: r0410.director@maxima.lv; 

 

 reklāmas pakalpojumu speciālists (mājaslapas administrēšana un uzturēšana; sociālo tīklu satura 
izstrāde un analīze; aktīva komunikācija ar grafiskajiem dizaineriem, tipogrāfijām; reklāmas 
materiālu un iepakojuma dizainu izstrāde; prezentāciju, produktu un pakalpojumu aprakstu 
sagatavošana, tulkošana un noformēšana; maketēšana un foto apstrāde) – Rēzeknes gaļas 
kombināts, Rēzekne, Rīgas iela 22, e-pasts: personals@rgk.lv, tel.: 64607302 vai ierasties personīgi 
personāldaļā;  

 

 rokas lokmetinātājs (B kategorijas autovadītāja apliecība) - SIA "Rēzeknes namsaimnieks", Rēzekne, 
Rāznas iela 13, e-pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv, tel.: 26494804; 64624501; 

 

 sagādnieks (ar B kategorijas autovadītāja apliecību) – SIA “Valters & Gr”, Rēzekne, Jupatovka, 
Autocentrs, tel.: 29111192; 

 

 saimniecības pārzinis-sētnieks – VAS “CSDD” Rēzeknes KAC, Rēzekne, Jupatovkas iela 1a,  tālr. 
26595642; 
 

 sanitārs /dzīves asistents – SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija”, Rīga, Jaunpils iela 20, e-
pasts: info@seniorbaltic.lv, tel.: 67791634; 
 

 santehniķis – SIA “Optima import”, darbs objektos Rēzeknē, tel.: 26736197;  
 

mailto:auseklitis@rezekne.lv
mailto:rukitis@rezekne.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
mailto:info@rezeknesnovads.lv
http://www.apv.lv/index.php/macibas/izglitibas-programmas/168-buvdarbi
mailto:personals@rezeknestehnikums.lv
mailto:cv@midis.eu
https://www.midis.eu/en/jobs/detail/rc-php-drupal-developer-119
https://www.midis.eu/en/jobs/detail/rc-php-drupal-developer-119
mailto:cv@midis.eu
https://www.midis.eu/en/jobs/detail/net-developer-15
https://www.midis.eu/en/jobs/detail/net-developer-15
mailto:socialais.dienests@rezekne.lv
mailto:r0410.director@maxima.lv
mailto:personals@rgk.lv
mailto:rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv
mailto:info@seniorbaltic.lv
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 sākumizglītības skolas skolotājs uz nenoteiktu laiku (0,8 – 1 pedagoģiskā likme. Ar pārbaudes 
laiku uz 3 mēnešiem. Priekšrocība kandidātiem ar kvalifikāciju mācīt matemātiku pamatizglītības 
klasēs.) – Rēzeknes sākumskola, Rēzekne, Kaļķu iela 12, e-pasts: ilona.stramkale@rezekne.lv;  

 

 sistēmanalītiķis (uz noteiktu laiku, darba vieta: 18. novembra iela 16, Rēzekne.) – Valsts ieņēmumu 
dienests, e-pasts: VID.konkursi@vid.gov.lv, tālr. 67120510, 67122630;   
 

 skaņu operators/operatora asistents - SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” Latgales vēstniecībā GORS, 
Rēzekne, Pils ielā 4, e-pasts: gors.darbs@rezekne.lv; 
 

 sociālais darbinieks sociālās palīdzības jomā – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde 
“Sociālais dienests”, dokumentus iesniegt personīgi, pastu: Rēzekne, Zemnieku iela 16, 1.stāvā, 
110.kabinets vai elektroniski: socialais.dienests@rezekne.lv; 
 

 sociālais rehabilitētājs – Rēzeknes valstspilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, Rēzekne, 
Zemnieku iela 16A, dokumentus iesniegt personīgi 1. stāvā 110. kabinetā vai sūtīt uz e-pastu: 
socialais.dienests@rezekne.lv; 
 

 speciālas tehnikas vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333;  
 

 šķirotājs (Šķirot otrreizējās izejvielas pie šķirošanas konveijera. Fiziski smags darbs. Transports: 1 
reizi nedēļā Rīga-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Jēkabpils-Rīga. Grafiks: 1 reize nedēļā - ierašanās no 
Latgales viesnīcā, - 7 darba dienas, atgriešanās Latgalē. Princips: 1 nedēļu strādā, 1 brīva.) – SIA 
HR Factor, darbs Rīgā, tel.: 25722479, 29467842,  oksanasidorova79@gmail.com, Irina, 
icajevska@gmail.com Tikšanās ar darba devēju NVA Rēzeknes filiāles 200. kabinetā 2. jūnijā plkst. 
15.00; 
 

 šķirotājs (darbs Olainē, otrreizējā materiāla šķirošana pie pārstrādes līnijas (plēve, plastmasa 
izstrādājumi u.c.); maiņu darbs.) – SIA “NORDIC PLAST”, Olaine, e-pasts: np@nordicplast.lv, tel.: 
25726502; 26848641; 

 

 šuvējs – SIA "Firma Jata", Rēzekne, Rīgas iela 16C, tel.: 28351139; 
 

 šuvējs - SIA “EcoEmi”, Rēzekne, Brīvības iela 12, tālr. 29265098; 
 

 šuvējs - SIA „Artex Latvia”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 163, tālr. 26406760, e-
pasts: rezekne.production@artex.lv;  
 

 taras zāģēšanas līnijas operators (ražošanas procesi ir maksimāli automatizēti.) - SIA "Inteco 
Wood", Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Lielā Puderova, Darbinīki vai Maltas pagastā 
Solomenkā, e-pasts: pallets.iwood@inbox.lv, tel.: 29269171; 25604354; 
 

 tekstilšķiedru apstrādes operatores/i – SIA ”Baltiks East”, Rēzekne, Zilupes 111, interesēties personīgi 
pie darba devēja; 
 

 telekomunikāciju inženieris - VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Sprūževa, Rēzeknes 
novads, e-pasts: personals@lvrtc.lv;  
 

 telekomunikāciju tehniķis/-e – SIA ”Baltcom”, Rēzekne, Dārzu iela 25, tel.: 28353007, 
a.pavlans@baltcom.lv; 

 

 tirdzniecības pārstāvis (auto rezerves daļas) – SIA “AD Baltik”, Rēzekne, Jupatovkas iela 11, e-pasts: 
k.buluseva@adbaltic.lv, tel.: 26665058; 
 

mailto:ilona.stramkale@rezekne.lv
mailto:VID.konkursi@vid.gov.lv
mailto:gors.darbs@rezekne.lv
mailto:socialais.dienests@rezekne.lv
mailto:oksanasidorova79@gmail.com
mailto:icajevska@gmail.com
mailto:rezekne.production@artex.lv
mailto:pallets.iwood@inbox.lv
mailto:a.pavlans@baltcom.lv
mailto:k.buluseva@adbaltic.lv
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 tirdzniecības pārstāvis Latgales reģionā (apkures iekārtu veikalu tīkls SILTUMTEHNIKA. Obligāta 
prasība: B kategorijas autovadītāja apliecība. Nodrošina ar darba automašīnu) – SIA “Prosale”, e-
pasts: sigurds@siltumtehnika.lv, tel.: +37129149923; 

 

 tirdzniecības zāles darbinieks augļu/dārzeņu nodaļā – MAXIMA XX veikals, Rēzekne, Atbrīvošanas 
aleja 141 A, tel.: 29551895; 27072250, e-pasts: r0410.director@maxima.lv; 
 

 traktora vadītājs/lauksaimniecības palīgstrādnieks - ZS "Lukstiņmājas", Rēzeknes novads, 
Ozolmiužas pagasts, Mazie Garanči, tel.: 28342508; 

 

 traktortehnikas vadītājs - ZS “DAGUMNIEKI”, Rēzeknes nov., Rikavas pag., Dagumnīki, Dagumnieki, 
tālr. 27829829, e-pasts: mozmacs@gmail.com; 
 

 traktortehnikas vadītājs (Tr2 traktortehnikas vadītāja apliecība, vēlams B (automašīnas) vadītāja 

apliecība; pieredze darbā ar traktortehniku un šķeldotāju (vismaz sadalītāju)) – ZS "Zelmeņi", Rēzeknes 

novads, Lendžu pagasts, tel.: 26483996, e-pasts: lbernane@inbox.lv; 
 

 traktortehnikas vadītājs - SIA "Vlakon", Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, tel.: 29417333; 
 

 transportlīdzekļu krāsotājs – SIA "ELĪNA" Rēzekne, Brīvības iela 45A, tel.: 26686060, e-pasts: elina-
ofiss@inbox.lv;  
 

 transportlīdzekļu krāsotājs  - SIA “Evro Trans”, Rēzekne, Rīgas iela 16, tel.: 29408460, e-pasts: 
info@evrotrans.lv; www.evrotrans.lv; 
 

 

 veikala kasieris/pārdevējs veikalā “CITRO”, SIA “LEKON”, Rēzekne, Latgales iela 18, e-pasts: 
personals@sialekon.lv, tālr.  25445535; 

 

  viesmīlis darbam kafejnīcā (maiņu darbs no plkst. 12.00 līdz  22.00.) – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, 
Stacijas 30B, e-pasts: darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 viesmīlis kafejnīcā "LIZEIKA" (darbs darba dienās no plkst.8.00 – 15.30) - SIA "Alterra Plus", 
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95 A, e-pasts: darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 viesmīlis/bārmenis - SIA "Mishlesh", Rēzekne, Latgales iela 70, e-pasts: mishlesh@inbox.lv, tālr. 
26697917; 

 

 viesmīlis (latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas. Vēlama darba pieredze. Darbs no 11.00 - 17.00 
(maiņu darbs)) - SIA “Allex Service”, Rēzekne, Krāslavas iela 9-3a, darbs.rezekne@inbox.lv; 

 

 viesmīlis kafejnīcā "Marijas kafija" – SIA “Sami S”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, interesēties 
personīgi pie darba devēja no plkst. 9:00-17:00 vai pa tel.: 26514420; 
 

 viesmīlis (maiņu darbs no plkst. 11.00 līdz  17.00.)– SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Krasta iela 31, e-
pasts: darbs.rezekne@inbox.lv; 
 

 viesmīlis - banketu un viesību apkalpošana (obligāta prasība: B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Iespējami arī citi palīgdarbi: produkcijas fasēšana,  utml.) – SIA “Vlakon”, Pērtnieku Gardumi, 
Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, CV sūtīt: vlаkonkarjers@inbох.lv, tel.: 29417333; 

 

 viesmīlis kafejnīcā “Hot pizza” – SIA „GRAND LATGALE”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98, e-pasts: 
info@hotellatgale.lv; 

 

mailto:sigurds@siltumtehnika.lv
mailto:r0410.director@maxima.lv
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 vilcējautomobiļa vadītājs (starptautiskie kravu pārvadājumi) -   SIA “RALL”, Rēzekne, Jupatovkas iela 
1/1, tel.: 29181831; 
 

 virpotājs - SIA "ARKORS ER", Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 26111116; 
 

 virtuves darbinieks – Rēzeknes pilsētas PII “Varavīksne”, Raiņa iela 17, Rēzekne, tel.: 28383192,  e-
pasts: varaviksne@rezekne.lv; 
 

 virtuves darbinieks - Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, Rēzekne, Rēznas iela 41, CV sūtīt uz e-
pastu: olga.lukjanova@rezekne.lv, tālr. 26472146; 
 

 virtuves darbinieks - SIA "Mishlesh", Rēzekne, Latgales iela 70, e-pasts: mishlesh@inbox.lv, tālr. 
26697917; 
 

 zobārsts (var būt pēdējo kursu students) – SIA DENTAL PLUS, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 71-4A, e-
pasts: dentalplus.lv@gmail.com, tel.: 20243534; 26168842; 20251482; 
 

 zvanu centra operators – SIA "TV PRODUCTS", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 166, e-pasts: 
darbinieks2021@gmail.com (detalizētāk visu pastāstīsim klātienē); 

 

 vadītājs/a (Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītājs) – Rēzeknes valstspilsētas 
domes izglītības pārvalde, Rēzekne, Kosmonautu iela 9, e-pasts: izglitiba@rezekne.lv; 

 

  valdes priekšsēdētāja vietnieks (darbības joma - elektroenerģijas ražošana) – RSEZ SIA “Energy 
Resources CHP” , Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 169 A, e-pasts: office@siks.lv, tel.: 24406464; 

 

 vecākais inspektors – Valsts vides dienests, Latgales reģionālās vides pārvaldes Rēzeknes sektors, 
Zemnieku iela 5, e-pasta adresi: CV@vvd.gov.lv , tel.: 68206873 , http://www.vvd.gov.lv/; 

 

 veikala nodaļas vadītājs (augļu/dārzeņu, kulinārijas, konditorejas nodaļās) – MAXIMA XX veikals, 
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141 A, tel.: 29551895; 27072250, e-pasts: r0410.director@maxima.lv 
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