
Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekta veidlapa 

    1 pielikums 

 

Vakantās darbavietas pieteikums 

Uzņēmuma nosaukums SIA ARA “Kalnozols” 

Darba vakances nosaukums Mehāniķis-7233 01 

Vakanto vietu skaits 1 

Darba pienākumu apraksts Remontēt un apkalpot mašīnu un iekārtu mehāniskās sistēmas un to 

mezglus. Veikt virpu, slīpmašinu frēzmašīnu remontus un mehānisko 

mezglu profilaktiskās apkopes.Veikt tehniskās apkopes, pārbaidīt 

detaļu nodilumu pakāpi saeļļot un pēc pārbaudes salikt iekārtu atpakaļ. 

Konstatēto bojāto detaļu pasūtījumu veikšana. Speciālā žurnālā atzīmē 

apkopes laikā veiktā darbības. 

Pamatzināšanas darbam ar darbmašīnām. 

Veikt atslēdznieka darbus, atbilstoši darba tehnoloģijas secībai pēc 

tehnoloģiskām kartēm. 

Izmantot elektriskos un pneimatiskos vītņgriezējus, kā arī elektriskās 

un pneimatiskās urbjmašīnas. 

Veikt kniedēšanu un montāžas darbus. 
• Komunicēšanās spējas 

• Spēja strādāt komandā 

• Spēja uzklausīt citus un argumentēt savu viedokli 

• Vides aizsardzības un darba drošības noteikumu  ievērošana 

• Ievērot ugunsdrošības noteikumus 

• Spēja pašizglītoties 

Darba apstākļi: 

Darbs mehāniskajās darbnīcās. Astoņu stundu darba diena. 

Darbā lietojamie instrumenti/ aprīkojumi 

Lietot mehāniskos instrumentus un palīgierīces, mērinstrumentus, 

rezerves daļas, tehniskās apkopes rokasgrāmatas un tehnoloģiskos 

līdzekļus (eļļas, smērvielas), kā arī tehnisko dokumentāciju. 

Darba periods Jūlijs,Augusts 

Kontaktinformācija 
Valdes priekšsēdētājs (darbu vadītājs)-Raimonds Aizstrauts 29460341 

Valdes locekle- Anita Aizstrauta 29189120 

www.arakalnozols.lv., e-pasts: siaara@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. 

Līdz Bērzaunei ir iespēja braukt ar sabiedrisko transportu un tad līdz 

darbavietai ar automašīnu. 

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: 

http://www.arakalnozols.lv.,/
mailto:sisara@gmail.com


 
 

•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. 


