
Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekta veidlapa 

    1 pielikums 

 

Vakantās darbavietas pieteikums 

Uzņēmuma nosaukums SIA “Šubrakkrasti” 

Darba vakances nosaukums Dārznieks - 6113 01 

Vakanto vietu skaits 1 

Darba pienākumu apraksts 
Dārznieks specializējās noteiktās nozarēs: daiļdārzniecībā, ainavu un 

parku dārzniecībā, puķkopībā, dārzeņkopībā un augļkopībā. 

Dārznieki veic dažādu augu, puķu  stādīšanu un kopšanu, kā arī augļu 

un augu ražas novākšanu un uzglabāšanu.  

Dārznieks izvēlās stādīšanai piemērotu augsni, stāda augu atbilstošā 

dziļumā un aplaista to. Rūpē augu visu tā augšanas laiku-uzirdina 

augsni, lai saknēm piekļūtu gaiss, bagātina ar mēslojumu, ravē nezāles. 

Sēj sēklas, piķē mazos augus un mazos stādiņus izstāda tam 

paredzētajās vietās. 

Piedalīties parka vai ēku apkārtnes ainavas ierīkošanā, stāda un apkopj 

kokus, krūmus puķes, apcērp dzīvžogu un košumkrūmus, ierīkot un 

kopt zālienus- zāli sēj, laista un pļauj. 

Veikt kultūraugu papildmēslošanu. 

Veikt nezāļu mehānisko( ravēšanu) apkarošanu. 

Kopt un veidot ogu krūmus. 

Kopt ilggadīgos stādījumus. 

Kopt dārzeņu kultūru stādījumus. 

Darba apstākļi: 

Dārznieks darbā daudz kustas, bieži strādā tupus vai saliecies. 

Lielākā daļa darba laika jāpavada āra dažādos laika apstākļos. 

Siltumnīcā savukārt ir paaugstināta gaisa mitrums. Kā arī biroja un 

viesu nama telpās pie istabas augiem. 

Lietojamie instrumenti: 

Dārznieks darbā lieto dažādus darba instrumentus: piemēram, ķerru, 

spaini, lāpstu, lāpstiņu ravēšanai u.c.( nodrošina  darba vieta). 

Darba periods Jūnijs, Jūlijs, Augusts 

Kontaktinformācija 
Valdes priekšsēdētāja-darba vadītāja- Anita Aizstrauta 29189120 

Valdes loceklis-Raimonds Aizstrauts 29460341 

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

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. 

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


 
 

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  

• drošu un labi aprīkotu darba vidi 

• dalību uzņēmuma rīkotajos pasākumos 

• izaugsmes iespējas 

Jaunietim, kas godprātīgs un atbildīgs darba darītājs būs iespēja 

strādāt ilgtermiņā. 


