
                                                                                                                                                                                       
Darba vietu piedāvājums Jelgavas pilsētas 9. – 11. klašu skolēniem Vasaras nodarbinātībā 

Pašvaldības finansējums 110 darba vietām 
 

Nr. 
Uzņēmums/ iestāde, 

adrese  
Galvenie darba pienākumi Vēlamās prasmes 

Darba vietu skaits  

Jūlijs  Augusts  

Joma: medicīna 

1.  SIA "Jelgavas 
poliklīnika", Sudrabu 
Edžus iela 10, Jelgava 

Darbs reģistratūrā. Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi 
un komandā, precizitāte, atbildība un 
iniciatīva; labas iemaņas darbā ar datoru, 
biroja tehniku. 

3 3 

Joma: ražošana 

2.  SIA "Zekants", Ievu iela 
12, Dzirnieki, 
Jaunsvirlaukas pag., 
Jelgavas novads 
(transportu  nodrošina) 

“Pupuchi” pasūtījumu kārtošana, produkcijas iepakošana, 
iepakojuma sagatavošana. 

Precizitāte, godīgums, atbildība, latviešu 
valoda. 

-  2 

3.  SIA "Mītavas Čiekurs", 
Bērzu 2, Atpūta, Svētes 
pagasts, Jelgavas 
novads 
(transportu  nodrošina) 

Ražošanas process (darba vietas sagatavošana, priekšapstrāde, 
darbība ar ražošanas iekārtām meistara uzraudzībā, darba 
vietas uzkopšana pēc ražošanas procesa, pakošana), izejvielu 
ievākšana saimniecībā, pēc pašu vēlēšanās - apmācība un darbs 
e-komercijā. 

Interese par mazo uzņēmējdarbību, dabīgu 
produktu ražošanu. 

2 2 

4.  SIA “Spectre Latvia", 
Robežu iela 1, 
Kalnciems,  
Kalnciema pagasts, 
Jelgavas novads 
(transportu  nodrošina) 

2 jaunieši  - Ražošanas asistents: asistēt un palīdzēt veikt 
vienkāršākās ražošanas operācijas saskaņā ar saņemto 
apmācību un darbu vadītāja norādījumiem piegriešanas, 
speciālo tehnoloģiju ceha un šūšanas nodaļās. 1 jaunietis - 
Administratīvais asistents/-e: iesaistīšanās pasākumu 
organizēšanā un vadīšanā, datu ievade, apstrāde, analīze, darbs 
ar dokumentāciju, palīdzība ražošanas procesos. 
1 jaunietis - Administratīvais asistents/-e (IT): asistēšana IT 
apbalsta speciālistei, veicot dažādus ar IT saistītus uzdevumus 
(shēmu izveide Visio programmā, iekārtu inventarizācija, kā arī 
iespēja programmēt, ja ir attiecīgās iemaņas). 

Ražošanas asistentam: precizitāte, augsta 
atbildības sajūta, iniciatīva, vēlme apgūt 
jaunas prasmes. Administratīvajam 
asistentam: datorlietotāja iemaņas, augsta 
atbildības sajūta, iniciatīva, vēlme apgūt 
jaunas prasmes, elastība un spēja pielāgoties 
dažādu uzdevumu veikšanai. 

2 2 

5.  SIA "LENOKA", Dobeles 
šoseja 7, Jelgava 

Konditora palīgs: veikt konditorejas izstrādājumu iepakošanu 
un izvietot tirdzniecības zālē. 

Nav nepieciešamas. 
1 1 



                                                                                                                                                                                       
6.  SIA "BrainBerry", 

Kopiela 1, Ozolnieki 
Līdz darba vietai 
jānokļūst pašam! 

Batoniņu ražošana (izejvielu svēršana, jaukšana, batoniņu 
formēšana, fasēšana), ienākošo un izlietoto izejvielu 
reģistrēšana, ienākošās un izejošās dokumentācijas 
sagatavošana, palīdzība jaunu produktu ideju un recepšu 
izstrādē. 
Videomateriālu filmēšana, piedalīšanās sižeta veidošanā, 
prasmes vai vēlme mācīties video apstrādi un sagatavošanu 
publicēšanai. 

1) Higiēnas prasību ievērošana, ģimenes ārsta 
izraksts par kopējo veselības stāvokli darbā 
pārtikas apstrādes uzņēmumā, darbs ar galda 
svariem, precizitāte un atbildība darbā ar 
profesionālām virtuves un ražošanas iekārtām, 
pamatprasmes darbā ar Microsoft Excel. 
2) Prasmes darboties ar fotokameru un/vai 
labas kvalitātes tālruņa kameru, prasme 
darboties ar iOS, Android un MS 
operētājsistēmām, video apstrāde un montāža 
dažādās programmatūrās, video titrēšana, 
sagatavošana publicēšanai, higiēnas prasību 
ievērošana, ģimenes ārsta izraksts par kopējo 
veselības stāvokli darbā pārtikas apstrādes 
uzņēmumā. 

2 2 

7.  SIA Pasta House, 
Kopiela 1, Ozolnieki 
Līdz darba vietai 
jānokļūst pašam! 

Svaigu dārzeņu (burkānu, biešu, spinātu un pētersīļu) 
pirmapstrāde (skalošana, mizošana mazgāšana), dārzeņu 
blenderēšana un sulu spiešana. Veikto darbību dokumentācija 
un reģistrēšana izejvielu aprites tabulā. Svaigās pastas 
gatavošana (biezeņu savienošana ar miltiem) - darbs ar 
ekstrudēšanas iekārtu (pasta/makaroni tiek izspiesti caur 
speciālām veidnēm, kas veido pastas formas) un sagatavotās 
produkcijas novietošana uz kaltēšanas virsmas. Gatavās 
produkcijas iepakošana un uzglabāšana. 

Augsta atbildības sajūta, vēlme iemācīties ko 
jaunu un spēja koncentrēties darbam. 

2 2 

Joma: transporta pakalpojumi, remonts 

8.  SIA Mārtiņa auto, Lapu 
iela 1, Jelgava 

Autoservisa palīgstrādnieku darba pienākumi, kā, piemēram, 
rezerves daļu šķirošana, mazgāšana, kārtošana atbilstoši 
sistēmai. 

Speciālas pamatprasmes nav nepieciešamas. 
3 3 

9.  SIA “Jelgavas autobusu 
parks”, Meiju ceļš 62, 
Jelgava 

Teritorijas uzkopšana Meiju ceļā 62. Priekšzināšanas teritorijas uzkopšanas un 
labiekārtošanas darbos. 2 2 

Joma: komunālie pakalpojumi 

10.  SIA "JELGAVAS ŪDENS", 
Ūdensvada iela 4 un citi 
objekti pilsētā 

Teritorijas uzkopšanas darbi. Prasme darboties ar darba instrumentiem. 

2 2 



                                                                                                                                                                                       
11.  JPII "Pilsētsaimniecība", 

Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 16a, 
Jelgava 

Uzkopšanas un labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas teritorijā, 
piemiņas vietu sakopšana. 

Veikt vienkāršus sezonas rakstura tīrīšanas 
darbus. 

1 - 

Joma: metālapstāde 

12.  SIA "Signum", Lietuvas 
šoseja 2E, Jelgava 

Palīgstrādnieks. Speciālas pamatprasmes nav nepieciešamas, 
prasme strādāt patstāvīgi. 1 1 

13.  SIA "TS Rīga", Aviācijas 
iela 18a, Jelgava 

Maza izmēra detaļu pakošana, šķirošana, iesaiņošana, teritorijas 
uzkopšana, logu mazgāšana. 

Precizitāte, akurātums, spēja strādāt 
patstāvīgi, vēlme mācīties un apgūt jaunas 
prasmes, pozitīva attieksme pret darbu. 

- 2 

Joma: interešu izglītība, kultūra, māksla un izklaide  

14.  SIA "W&D", Lielā iela 1, 
Jelgava 

Darbs saistīts ar amata apguvi: attēlu apstrāde, dizaina 
veidošana, fotogrāfiju un suvenīru izgatavošana, izmantojot 
dažādus materiālus, iespēja iemācīties sniegt dažādus foto 
pakalpojumus - fotografēšana (kompozīcija, stils, uzstādījums). 

Vēlams būt draugos ar datoru, interese par 
grafisko programmu Adobe Photoshop, 
fotogrāfiju un iespējām izpausties. 

1 1 

15.  JPPI "Kultūra", 
Kr.Barona iela 6, Pasta 
sala, Jelgava 

Teritorijas uzkopšana, ieejas biļešu tirdzniecība, laistīšana, 
biļešu kontroliera pienākumu veikšana un citi. 

Nav nepieciešamas. 

6 6 

16.  SIA "BenefitPro", 
Atmodas iela 68-55, 
Jelgava 

16 -18 g.v. jauniešiem: piedāvājam darboties dažādu veidu 
dienas un diennakts nometnēs, kuras tiek plānotas un veidotas 
Jelgavā un Jelgavas novadā; būs jāvada deju, Antigravity jogas, 
fiziskās nodarbības; jāveido un pašām jāvada sportiskas 
aktivitātes, kā, piemēram, dienas trasīte, vakara trasīte, trasīte 
ar dažādiem uzdevumiem saistībā ar konkrēto apkārtni 
(piemēram, dienas trasīte, meklējot konkrētus pieturpunktus 
Jelgavā); veidot un organizēt pārgājienus ar dejas un kustības 
elementiem; veidot vietējas nozīmes 
atskaites/koncertiņus/priekšnesumus vecākiem pēc konkrētu 
nometnes dienu pavadīšanas; brīvā laika (brīvo stundu) 
nodarbju organizēšana un vadīšana. 

Jāpiemīt radošām spējām; vadītāja spējām. 
Aicinām pieteikties jauniešus, kuriem patīk 
komunicēt, organizēt, kuri nebaidās uzstāties 
uz skatuves (oratora spējas); šajā darbā 
jaunietim jābūt aktīvam, ar plašu izdomu, 
atbildīgam; 
jāprot ātri reaģēt uz dažādām situācijām; 
jābūt vēlmei strādāt ar bērniem un 
jauniešiem; 
nepieciešama pieredze mūsdienu deju 
organizēšanā, veidošanā, vadīšanā vai arī 
jaunietis pats joprojām piedalās kādās 
nodarbībās; ir ieinteresēts mācīties vai tikt 
apmācīts konkrētā dejas vai fiziskās nodarbes 
ievirzes apmācībā; ir pamatzināšanas darbā ar 
datoru, lai izveidotu nodarbības, nodarbību 
aprakstus, notikumus un pēc tam spētu tos 

- 4 



                                                                                                                                                                                       
ietērpt vizuāli un pasniegt atbilstošai bērnu un 
jauniešu komandai. Būs iespēja piedalīties 
deju studijas “Benefice” vasaras koncerta 
organizēšanā (kā asistentam/ repetitoram būs 
jāiekļaujas nodarbību vadīšanā, deju 
“slīpēšanā”, kustību pārzināšanā, tērpu 
mērīšanā, mūzikas pielāgošanā, mēģinājumu 
organizēšanā. 

17.  SIA Leopolds, Uzvaras 
iela 55, Jelgava 

Valsts kultūras pieminekļa "Villa Medem" apsaimniekošana: 
1. pretendents: palīdzēt izstrādāt, pārbaudīt ieceri dzīvē 
(realizēt) - centrālo apkures sistēmu no kamīna. Apkures 
sistēmas montāža.  Uzturēt savu darba vietu kārtībā. 2. 
pretendents: administrēt mājaslapu, sociālos tīklus, ievietot 
jaunu informāciju. Sniegt jaunas idejas, inovācijas IT jomā 
muižas vizītkartes izstrādei un popularizēšanai. Uzturēt savu 
darba vietu kārtībā. Ja nepieciešams, piedalīties/asistēt muižas 
darbos un pasākumos.  
3. pretendents: uzturēt muižas teritoriju/dārzu kārtībā. 
Piedāvāt savas idejas par āra teritorijas labiekārtošanu. 
Apstiprinātās idejas realizēt dzīvē. Laistīt puķes, dzīvžogu, pļaut 
zāli, uzturēt kārtībā trotuāru, āra strūklakas, baseinu (tīrīšana, 
instalāciju veikšana) u.c. teritorijas darbi. Piedalīties/asistēt 
muižas darbos un pasākumos. 

1. pretendents: vēlme nostiprināt zināšanas 
praksē, pamatzināšanas vai vēlme saprast par 
apkures sistēmām. Tehniskas dabas cilvēks.  
2. pretendents: ļoti laba datorprasme, krievu 
un angļu valodas zināšanas labā līmenī tiks 
uzskatītas par priekšrocību. 
3. pretendents: jaunietis, kuram patīk 
uzturēties svaigā gaisā un kurš prot iedarbināt 
zāles pļāvēju. 

2 
(2. un 3. 
preten 
dents) 

1 
(1.preten

dents) 

18.  SIA “Bambino 
atrakcijas”, Peldu iela 4, 
Jelgava 

Piepūšamo atrakciju uzstādīšana, novākšana, atrakciju tīrīšana, 
bērnu uzraudzība atrakcijās (tikai gadījumā, ja mums būs 
iespējams atvērt atrakciju parku, tas atkarīgs no Covid 
ierobežojumiem), administratores palīgi, kas palīdz uzturēt 
bērnu centru kārtībā un tīrībā. Darba laiks: trešdien, ceturtdien 
pl. 12.00 – 18.00, piektdien – svētdien pl. 8.00 – 14.00, 
pirmdien, otrdien brīvs. 

Darbā apmācīsim, galvenais, lai atbildīgs un 
strādīgs. 

2 2 

19.  SIA Tonuss, Uzvaras iela 
12, Jelgava 

Iespējams aptvert maksimāli dažādas darba lietas, individuāli 
vienoties sarunā ar skolēnu, pamēģināt gan klientu 
apkalpošanu, gan tehniskas dabas lietas, būt par klientu 
administratora palīgu (atbildēt uz telefona zvaniem, pieņemt 
pasūtījumus, konsultēt klientus viesošanās laikā, apgūt darba 
programmatūru, veikt inventāra apkopi), pabūt par pavāra 

Latviešu, krievu valodas prasmes, elementāras 
datorprasmes, vēlama interese par boulingu. 
Var būt gan meitene, gan puisis. 

 
2 

 
2 



                                                                                                                                                                                       
palīgu, bufetnieces (apgūt darbu ar kasi, pieņemt klientu, 
noformēt pirkumu, pabūt par oficiantes palīgu, tehniķa 
asistentu (ieslēgt, izslēgt iekārtas, veikt vienkāršu apkopi, 
sagatavošanos darbam), galvenā administratora palīgu 
reklāmas, mārketinga, dokumentācijas u.tml. jautājumos. 

20.  Biedrība "Futbola klubs 
Jelgava", Futbola kluba 
Jelgava sporta bāze, 
Kārklu iela 6 

Pļaut ar pļaujmašīnu, rakt zemi, kaplēt zāli, konstatēt bojājumus 
telpās un sporta bāzes teritorijā, aplaistīt zālienu, uzkopt sporta 
bāzi. 

Galvenais - motivācija strādāt, pārējo visu 
apgūst uz vietas. 

2 2 

Joma: izglītība 

21.  SIA "Barboleta", 
Atmodas iela 9, Jelgava 

Palīdzēt skolotājiem un skolotāju palīgiem pieskatīt bērnus. Latviešu valodas prasmes, komunikācijas 
prasmes. 3 3 

22.  JPPPII "Rotaļa", 
Lāčplēša iela 5, Jelgava 

Teritorijas labiekārtošanas darbi (ravēšana, laistīšana, krūmu 
apgriešana, dažādi krāsošanas darbi). 

Nav nepieciešamas. 
2 2 

23.  SIA "AUSEKLĪTIS", 
Ausekļa iela 52A, 
Jelgava 

Telpu uzkopšana atbilstoši sanitārajam apkopes plānam, bērnu 
galdu uzkopšana pēc ēdienreizēm, palīdzēt bērniem apģērbties, 
palīdzēt pedagogam pedagoģiskā procesa organizēšanā. 

Pozitīva pieeja darbā ar bērniem, pacietība, 
izturība, atbildība. 2 1 

24.  SIA "Buts", Jāņa iela 4, 
Jelgava 

Kopēt dokumentus, iesniegumus, skanēt mācību dokumentus, 
salikt mapēs, zvanīt izglītojamajiem, ievadīt datus sistēmā IZUS. 

Darbs ar dokumentāciju. 
1 1 

25.  SIA "MĪTAVAS 
ELEKTRA", Vaļņu iela 8, 
Jelgava 

Iekštelpu un ārā teritorijas tīrīšana, uzkopšana, atkritumu 
iznešana. 

Nav nepieciešamas. 

4 4 

26.  JPPPII "KAMOLĪTIS", 
Meiju ceļš 31, Jelgava 

Palīdzēt skolotājām darbā ar bērniem - pieskatīt un palīdzēt 
bērniem dažādās aktivitātēs visas dienas garumā, palīdzēt 
bērniem pašapkalpošanās iemaņu veidošanā; palīdzēt skolotāja 
palīgam telpu uzkopšanas darbos; gatavot dažādus uzskates 
materiālus; palīdzēt sētniekam teritorijas uzkopšanas darbos 
(ravēt, slaucīt u.c.); palīdzēt apkopējai telpu uzkopšanas darbos 
(mazgāt sporta inventāru, tīrīt radiatorus u.c.); palīdzēt 
tehniskajiem strādniekiem krāsošanas, inventāra labošanas 
darbos. 

Būt atbildīgam, kārtīgi un precīzi izpildīt 
uzdotos darbus. 

2 1 

27.  JPPPII "Sprīdītis", 
Tērvetes iela 6, Jelgava 

Āra teritorijas uzkopšanas darbi: zaļo augu kopšana, celiņu 
slaucīšana, nopļautās zāles sagrābšana u.c., āra konstrukciju 
sagatavošana krāsošanai un krāsošana, smilšu uzirdināšana un 

Zaļo augu un apstādījumu kopšana; telpu un 
āra teritorijas kopšana; lietu un priekšmetu 
vienmērīga un pareiza pārklāšana ar krāsu; 

1 1 



                                                                                                                                                                                       
salaistīšana rotaļu laukumos; iekštelpu tīrīšana un mazgāšana; 
15 gadus vecajiem – skolotāja vadībā atbalstīt bērnus 
izglītošanās procesā. 

spēļu un rotaļu vadīšana, pasaku priekšā 
lasīšana u.c. 

Joma: tirdzniecība 

28.  SIA "BER UN SVER", 
Raiņa iela 19, Jelgava 

Komunikācija ar klientiem, dokumentu kārtošana, kārtības un 
tīrības uzturēšana, pasūtījumu sagatavošana, klientu 
apkalpošana. 

Rūpīgums, precizitāte, komunikācijas prasmes, 
vēlama izpratne par bezatkritumu dzīvesveidu. 1 1 

29.  SIA "Ackord", 
Akadēmijas iela 4, 
Jelgava 

Pārdevēja, pavāra palīgi. Prasme komunicēt ar cilvēkiem, laipnība, 
atbildība, pacietība. 2 2 

30.  SIA "JURO IK", Lietuvas 
šosejas 52, Jelgava 

Veikals un kafejnīca: trauku novākšana, zāles uzkopšana pēc 
klientiem, pēc vajadzības palīdzēt sagriezt ēdienu sagataves. 

Vēlme strādāt. 
- 1 

Joma: ēdināšana 

31.  SIA "Viktorija B", Bistro 
“Silva”, Driksas iela 7 
un 9, Jelgava 

Pārdevējam: tīro trauku papildināšana tirdzniecības zālē; 
ēdienu papildināšana vitrīnās. Tīrības uzturēšana vitrīnās un uz 
darba virsmām, zāles skapjos, sadales grīdas uzturēšana tīrībā. 
Ēdienu un dzērienu sortimenta apgūšana (jāiemācās 
nosaukumi, porciju izmēri, servēšanas noteikumi). Pēc ēdienu 
un dzērienu sortimenta apgūšanas – klientu apkalpošana. 
Piedalīšanās sadales uzkopšanā pirms vai pēc bistro vai 
konditorejas darba laika sākuma vai beigām. Pankūku cepšanas 
apgūšana, pankūku cepšana zālē. Higiēnas un sanitāro normu 
ievērošana. 
 Viesmīlim: tīro trauku pārvietošana pēc mazgāšanas; trauku un 
inventāra komplektēšana pasākumiem, sadarbībā ar vecākajiem 
kolēģiem - nogādāšana pasūtījuma izpildes vietā.  Galdu 
klāšana, apkalpošana, galdu novākšana. Tīrības uzturēšana uz 
darba virsmām, noliktavu skapjos. Piedalīšanās telpu 
sakārtošanā pirms vai pēc banketiem. Higiēnas un sanitāro 
normu ievērošana. Darba laika sākums mainās atkarībā no 
banketu pasūtījuma laikiem (nakts darbā nodarbināt nav 
paredzēts). 

Galda klāšanas kultūras pārzināšana, klientu 
apkalpošanas pamati, viesmīlības iemaņas. 

3 3 

32.  SIA "Jelgavas Baltie 
Krekli", Lielā iela 19A, 
Jelgava 

Darbs virtuvē, klientu apkalpošana. Laipnība, valodas zināšanas un vēlme strādāt. 

3 3 



                                                                                                                                                                                       
33.  SIA “M.A.N”, Jelgavas 

pils virtuve “NIKO”, 
Lielā iela 2, Jelgava 

Dārzeņu pirmapstrāde (daļēji tehnika, daļēji roku darbs); 
pusdienas komplektu pakošana.  

Speciālas prasmes nav nepieciešamas. 

3 3 

Joma: darba aizsardzība un ugunsdrošība 

34.  SIA KROZ, Rīgas iela 11, 
Jelgava 

Līgumu reģistrēšana un ievadīšana sistēmā, darba tāmju izveide 
un sastādīšana, ceļazīmju rakstīšana, pavadzīmju reģistrēšana, 
ugunsdzēšamo aparātu vizuālā apskate klientu objektos, 
lietvedības darbi un pienākumi. 

Nav nepieciešamas. 

1 1 

Joma: vide, ekoloģija 

35.  SIA "Zemgales dārzi", 
"Dimzas", Jelgavas 
novads, Platones pag. 
(transportu  nodrošina) 

Darbi stādaudzētavā – augu kopšana, ravēšana, podiņu 
pārvietošana, rakšana (minimāli). 

Vēlme strādāt komandā, disciplinētība, 
pacietība, spēja mācīties - nodrošināsim 
apmācību darāmo darbu veikšanai. Pārsvarā 
darbi ir ārā, svaigā gaisā. 

3 3 

36.  SIA "Zemgales EKO", 
Sadzīves atkritumu 
šķirošanas laukums, 
Ganību iela 84, Jelgava 

Atvesto šķirojamo atkritumu savākšana un šķirošana. Otrreizēji 
pārstrādājamās izejvielas (kartons, makulatūra, polietilēna 
plēves, PET) vākt un šķirot atsevišķi atbilstoši tiešā vadītāja 
norādījumiem. Atbilstoši tiešā vadītāja norādījumiem veikt 
atkritumu savākšanu, kā arī teritorijas sakopšanas un 
labiekārtošanas darbu šķirošanas līnijā Ganību ielā 84. 
Neskaidrību un neparedzētu situāciju gadījumos nekavējoties 
griezties pie darbu vadītāja un turpmāko darbu veikt saskaņā ar 
darbu vadītāja norādījumiem. Veikt citus līdzīga satura darbus 
pēc tiešā darbu vadītāja norādījumiem. Pareizi lietot, uzturēt 
darba kārtībā lietojamo darba aprīkojumu - darba rīkus, 
inventāru, palīgierīces. Ievērot izmantojamā darba aprīkojuma 
ekspluatācijas (lietošanas) instrukcijas. Lietot un uzturēt 
lietošanas kārtībā speciālo apģērbu, apavus, darba cimdus un 
individuālos aizsardzības līdzekļus. Ievērot izmantojamo 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijas. Uzdoto 
darbu izpildīt kvalitatīvi un atbilstoši uzdotajam darbu 
apjomam. 

Interese par atkritumu šķirošanu. Vēlme 
strādāt. Godprātīgi veikt uzticēto darbu. 
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