
Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekta veidlapa 

    4. pielikums 

Vakantās darbavietas pieteikums 
 

Uzņēmuma nosaukums SIA “ARA Kalnozols” 

Darba vakances nosaukums Datorgrafiķis- 2513 03 

Vakanto vietu skaits 1 

Darba pienākumu apraksts Datorgrafikā vai datordizainā-iemaņas pašmācības ceļā, kursi  vai 

augstākā  izglītība uzsākta šajā specialitātē. 

Datorgrafiķis izdomā un izmantojot speciālo datorprogrammu, veido 

žurnālu, reklāmu materiālus, uzņēmumu logotipus, interneta mājas 

lapu. 

Pēc pasūtītāja ieceres izveidot skici vai darba maketu veiksmīgi 

izpildīt pasūtītāja uzdevumus. 

Spēja strādāt vektrografikā, rastra grafikā vai animācijā. 

Spēja uztvert mērķaauditorijas prasības, gan pārzināt dažādus 

materiālus un druku tehnikas. 

Darbā lietojamie instrumenti/ aprīkojum: 

Dators ar atbilstošām programmatūrām( CorelDraw, Adobe lllustrator, 

Adobe Photoshop, Macromedia Studio, ArhiCad, 3D Studio Max), 

papīrs un zīmulis.:) 

Darba apstākļi: 

Darbs biroja telpās pie datora. Astoņu stundu darba diena. Darba 

intensitāte un ilgums atkarīgs gan no uzņēmuma, gan no no veiktajiem 

pasūtījumiem,piemēram uz svētkiem, kad pasūtījumi ir vairāk nekā 

ikdienā. Nereti datorgrafiķi strādā vakaros un nedēļas nogalēs, lai 

izpildītu pasūtījumus... . 

Vislabākos panākumus gūsi, ja Tev piemīt: 
Spēja pašizglītoties  

Spēja uzklausīt citus un argumentēt savu viedokli  

Prasme un vēlme pastāvīgi organizēt savu darbu 

Uz rezultātu orientēts un enerģisks darba stils 

Darba periods Jūnijs, Jūlijs, Augusts 

Kontaktinformācija 
Valdes priekšsēdētājs-darba vadītājs-Raimonds 29460341 

 Valdes locekle-Anita 29189120 

e-pasts: sisara@gmail.com , www.arakalnozols.lv 

mailto:sisara@gmail.com


 
 

 
 

Papildus informācija par 

vakanci 

Darba vieta atrodas: „Kalnozoli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, 

LV-4853; 

13 km no Bērzaunes centra laukos! 

Būtu vēlams savs transports vai B kategorijas tiesības. 

Darba transports brauc no Madonas.  

Darba vieta nodrošina ar atpūtas telpu, kas aprīkota ar mikroviļņiem un 

iespēju uzvārīt karstu ūdeni, līdzi jāņem savas pusdienas. 

Darba laiks: no 09:00 līdz 18:00 

pusdienlaiks no 13:00 līdz 14:00 

Piedāvājam: 

•apmācība darbu uzsākot 

•stabilu atalgojumu 

• apmācības un attīstības iespējas 

• atsaucīgu, draudzīgu kolektīvu 

•dzīvības apdrošināšanaar līdzekļu uzskrāšanu( pēc pirmā nostrādātā 

gada). 

• drošu un labi aprīkotu darba vidi 

• dalību uzņēmuma rīkotajos pasākumos 

• izaugsmes iespējas 

 

Jaunietim, kas godprātīgs un atbildīgs darba darītājs būs iespēja 

strādāt ilgtermiņā. 


