Darbs vienu mēnesi 15 līdz 19 gadus veciem skolēniem uzņēmumos Siguldas novada administratīvajā
teritorijā
Nr.

Uzņēmums

Faktiskā
darbavieta

Galvenie darba
pienākumi

Vēlamās prasmes

Darbavietu
skaits
kopā

1 SIA "Siguldas
saldējums"

Pils iela 16 –
Siguldas
saldējuma
kafejnīca

Palīgstrādnieks kafejnīcā –
klientu apkalpošana,
izejvielu sagatavošana,
trauku novākšana u.c.

Svešvalodu zināšanas,
precizitāte, komunikācijas
prasmes

6

2 "Livonija AV"

Viesu nams
"Livonija"
Pulkveža Brieža
55

Palīgstrādnieks: telpu
uzkopšana, gludināšana
u.c.

Atbildība

3

3 SIA "Gartens"

Siguldas pilsētas
teritorija

Apstādījumu strādnieks
(darbs ārpus telpām)

Prasme darboties ar grābekli,
kapli; ravēt

9

4 SIA "J.D.&Co"

1)viesnīca
"Sigulda";
2) SPA viesnīca
"Ezeri"

Palīgstrādnieks: telpu un
teritorijas uzkopšana,
virtuves darbi u.c.

Kārtīgums, atbildība

9

5 SIA "CSSAlpine"

Piedzīvojumu
parks "Tarzāns"

Rodeļu trasē drošības
jostu sprādzētājs (darbs
puišiem no 16 gadiem) –
paskaidrot drošības
noteikumus, sagatavot
rodeli, piesprādzēt
drošības jostas

Atbildīgums, valodu prasmes,
spēja komunicēt, pieklājīgums

6

6 Biedrība
''Cerību spārni"

Biedrības
telpas: Rīgas
iela 1

Aprūpētāja palīgs –
palīdzēt Dienas centra
klientiem, līdzdarboties
pasākumos, veikt telpu
uzkopšanu u.c.

Empātija, komunikācijas
prasmes, iecietība, atbildība

2

7 Turaidas
muzejrezervāts

Arheoloģisie
izrakumi
Turaidas
muzejrezervāta
teritorijā

Fiziskā darba strādnieks
arheoloģiskajos izrakumos
– jāattīra atsegtās
būvkonstrukcijas,
jāpārvieto zeme utt.

Vēlama (nav obligāta) pieredze
arheoloģiskajos izrakumos;
rūpība un uzmanība,
precizitāte, izpildot izrakumu
vadītāja norādījumus (darbs
jūlijā!)

6

8 SIA "Kristine
RR"

Viesnīca "Pils"
Pils iela 4B

Palīgstrādnieks - viesmīļa,
istabenes un pavāra palīgi.
Servēt brokastis, novākt
un mazgāt traukus,
sagatavot terasi darbam,
gludināt, palīgdarbi
teritorijā un virtuvē

Strādīgums, atbildība

6

9 SIA
Rehabilitācijas
centrs
"Krimulda"

Mednieku 3

Palīgstrādnieks - teritorijas Precizitāte, atbildība
un telpu uzkopšana;
pārdevēja palīga darbi
veikalā

6

RBTC "Gāles
nams" Gāles
iela 23A
Turaida (pie
auto
stāvvietām) –
suvenīru
tirdziņš
"Kalna Kaņēni",
Mores kauju
muzejs, Mores
pagasts

Pārdevēja palīgs

Strādīgums, precizitāte,
godīgums, atbildības sajūta

Pārdevēja palīgs- suvenīru
tirdzniecība; darbavietas
sakopšana

Svešvalodu zināšanas,
precizitāte, atbildība, godīgums

9

Palīgstrādnieks – telpu un
teritorijas uzkopšana,
krājuma digitalizēšana

Prasmes IT tehnoloģijās,
atbildība

6

13 Nodibinājums
"Allažu bērnu
un ģimenes
atbalsta
centrs"
14 Z/S ''Saulstari1''

Stārķu iela 4,
Allaži, Siguldas
nov.

Palīgstrādnieks - iekštelpu
un pagalma uzkopšana

Atbildība

6

"Saulstari"
(Briežu dārzs),
Mores pagasts

Tūristu pavadoņa palīga
pienākumi; viesu
uzņemšana; teritorijas
uzkopšana; zālāju un
apstādījumu apkope

Komunikācijas prasmes,
svešvalodu zināšanas,
pozitīvisms; patstāvība

6

15 SIA ''VITA
mārkets''

1) veikals "Elvi"
Vidus ielā 1,
Vidzemes šoseja
16,
2) bistro
"Ņamma"

1)pārdevēja palīgs - preču
izvietošana, plauktu
kārtošana u.c. ;
2) bistro palīgstrādnieks uzkopšanas darbi; ēdienu
un dzērienu porcionēšana;
izvietošana vitrīnās u.c.

Preču izvietošana, fasēšana,
marķēšana. Pieredze minētajos
amatos tiks uzskatīta par
priekšrocību

16 Sociālās
aprūpes
biedrība
"Saullēkts"

Dārza iela 47A

Atbildība, empātija

6

17 SIA "Furšets"

Kafejnīca
Zinātnes ielā 5,
kā arī
izbraukumu
apkalpošana

Palīgstrādnieki –
meitenēm ravēt dobes,
tīrīt celiņus, laistīt ziedus,
puišiem – teritorijas
sakopšana un citi
saimnieciski darbi
Viesmīlis, palīgstrādnieks galdiņu servēšana; ēdienu
pasniegšana, trauku
mazgāšana, telpu
uzkopšana; darbs virtuvē

Precizitāte, atbildība, telpu
sakopšanas prasmes

6

10 AS "Siguldas
Būvmeistars"
11 IU ''Valenti V''

12 Biedrība
''Mores
muzejs''

24

39

18 SIA "BBSDizains"

Viesnīca un
restorāns
"Aparjods"
Ventas iela 1A

Palīgstrādnieks - telpu un
teritorijas uzkopšana;
istabenes palīgs; vēlamas
meitenes!

Atbildība, iemaņas dārza
darbos, telpu uzkopšanā,
trauku mazgāšanā

19 PA "Siguldas
Attīstibas
aģentūra"

1) Livonijas
ordeņa Siguldas
pils;
2)Siguldas
novada Tūrisma
un informācijas
centrs Ausekļa
ielā 6;
3)Siguldas pils
kvartāls

Klientu apkalpošana;
informēšana par tūrisma
piedāvājumiem Siguldas
novadā; izzinošu
ekskursiju vadīšana

klientorientētība; svešvalodu
zināšanas, komunikācijas
prasmes

20 SIA "HB
Tekstiles
Latvia"

Krišjāņa
Valdemāra 1,
Sigulda

Pārdevēja palīgs produkcijas (apģērbu)
kārtošana, klientu
pirkumu iesaiņošana

atbildība; laipnība;
komunikācijas prasmes

21 SIA "Bucefāls"

"Ceļmalas",
Siguldas pag.

Viesmīļa palīgs - viesu
apkalpošana; galdiņu
servēšana; trauku
novākšana u.c.

angļu un krievu valodas
zināšanas sarunvalodas līmenī,
prasme ātri pielāgoties darba
tempam, komunikācijas spējas,
augsta atbildības sajūta

22 SIA "Latgrasis"

Ausekļa iela 7

Uzkopšana; darbs virtuvē;
darba pie datora pavadzīmju reģistrācija

Atbildība, kārtīgums,
datorprasmes

3

23 SIA "Atika AC"

Ganību 3,
Peltes, Siguldas
pagasts

Rūpība, atbildība

2

24 SIA "Makara
tūrisma birojs"

Peldu iela 2,
Siguldas
kempings

Palīgstrādnieks laivu
nomas punktā –
pārbaudīt, sakārtot, iztīrīt
inventāru; teritorijas
sakošana u.c. (darbs jūlijā,
augustā)
Palīgstrādnieks – sniegt
informāciju tūristiem,
apkopt teritoriju

25 SIA"Rehteh
serviss"

kempings
"Dainas"
(senielejā)

darbi teritorijas
Patstāvība, atbildība
labiekārtošanā: inventāra
sakopšana, zemes
līdzināšana, zāles pļaušana

6

26 SIA "Poligon 1"

Miera iela 15

Palīgstrādnieks –
teritorijas uzkopšana;
palīdzība lāzertaga spēļu
organizēšanā

apzinīgums, vēlamas
svešvalodu zināšanas, labas
komunikācijas prasmes,
prasme organizēt savu darbu
un strādāt komandā

6

27 SIA "Siguldas
maiznieks"

Mālpils iela 4

Produkcijas fasēšana,
palīgdarbi ražošanā,
uzkopšanas darbi

roku veiklība, apzinīgums

6

Svešvalodu zināšanas,
atbildība, kārtīgums

6

14

6

12

10

28 SIA "Dzirnavu
taka"
(kafejnīca
"Doma")

Leona Paegles
iela 15A,

Pavāra palīgs, viesmīļa
palīgs

darbiniekam jāprot darīt
visādus darbus: palīdzēt
pavāram, viesmīlim u.c.
Komunikācijas prasmes,
patstāvīgums, radošums

9

29 SIA "Censuva"

"Skāduļi",
Siguldas pagasts

Palīgstrādnieks
lauksaimniecībā: vīnogu
stādījuma apkopšana,
augu galotņošana,
atsiešana, laistīšana

Rūpība, atbildība, patika
strādāt lauku darbu

3

30 SIA "Teltis
Pasākumiem"

"Ādmiņi" 1,
Siguldas pagasts

Palīgstrādnieks

Inventāra apkope, izvietošana

16

31 SIA "Lauku
virtuve"

Rūdolfa
Blaumaņa iela
2M

Palīgstrādnieks: dažādi
darbi virtuvē

Ievērot sanitārās un higiēnas
normas; labas saskarsmes
spējas

3

32 SIA "LKOM"
(glempings
"Klaukas"

"Kalnaklaukas"
(nokļūšana caur
Gleznotājkalna
taku)

Saimniecisko darbu veicējs Labas komunikācijas prasmes,
glempingā: gultu
labas angļu valodas zināšanas,
pārklāšanana, viesu
fiziski aktīvi, apķērīgi jaunieši
sagaidīšana, telpu,
teritorijas uzkopšana;
darba ar sociālajiem
tīkliem

33 SIA "Bērnu
centrs"

Pērles iela 11

Aukles palīgs – palīdzēt
auklei pieņemt aprūpē un
nodot atpakaļ klientu
atvestos bērnus;
nodrošināt bērniem
saturīga laika pavadīšanu

Atbildība, komunikācijas
prasmes

5

34 SIA "Viesnīca
Santa"

"Kalnjāņi",
Sigulda

Palīgstrādnieks - telpu
uzkopšana;
ēdināšanas servisa
darbinieks - trauku
novākšana, galdu
servēšana, viesu
apkalpošana

Strādīgums, atbildība,
pozitīvisms, svešvalodu
zināšanas

5

35 SIA "EN7"

Restorāns
Palīgstrādnieks – mizot
"Fazenda"
dārzeņus; palīdzēt gatavot
Vidzemes šoseja sagataves
14

Kārtīgums; komunikācijas
prasmes

6

36 Biedrība
"Siguldas
Alternatīvā
izglītība"

Poruka iela 11,
Siguldas
Valdorfa PII

Palīgstrādnieks –
teritorijas labiekārtošana;
trauku mazgāšana;
gludināšana u.c.

Pacietība, kārtība, atbildība

3

37 SIA "Green
Villa"

"Zaļā Villa"
Valdemāra ielā
3A

Apkārtnes un iekštelpu
labiekārtošanas palīgdarbi

Labas komunikācijas prasmes,
svešvalodu zināšanas;
radošums; iniciatīva

6

38 SIA "Baltu
Rotas"

Pils iela 16, rotu
un suvenīru
veikals

Pārdošanas palīgdarbi
veikalā

Labas komunikācijas prasmes,
svešvalodu zināšanas;
precizitāte

3

15

39 SIA "Visi Var"

Raiņa iela 1;
Dārza iela 31,
Sigulda

Pārdošanas palīgdarbi
veikalā; veikala uzkopšana
- darbs jūlijā

Labas komunikācijas prasmes,
atbildība, iecietība, empātija

1

40 IU "Kalnziedi"

ziedu salons
"Puķe" Ausekļa
ielā 7, un TC
"Šokolāde"

Preču izvietošana, telpu
uzkopšana, floristikas
izstrādājumu veidošana

Labas komunikācijas prasmes,
atbildība

6

41 SIA "Brūveru
īpašumi"

Atpūtas
komplekss
"Brūveri"

Telpu un teritorijas
uzkopšana

Atbildība

4

42 SIA "Barakuda
M"

Makšķerēšanas
un atpūtas
preču veikals
"Copes nams"
Gāles iela 12A

palīgdarbi veikalā

pašiniciatīva, zināšanas un
interese par makšķerēšanu,
krievu valodas zināšanas,
precizitāte un atbildība

3

43 Biedrība
"Peahen"

"Art Studio
Teahen"/
"Peahen
Residence –
Vālodzes iela 2

palīgdarbi mākslas studijā
un viesu telpās

svešvalodu zināšanas;
zināšananas par "adobe
photoshop", "adobe ilustrator"

6

44 SIA "Siguldas
tauriņi"

Siguldas tropu
tauriņu māja
Lāčplēša iela 9A

komunikācija ar klientiem;
biļešu tirdzniecība;
uzkopšanas darbi

svešvalodu zināšanas,
komunikācijas prasmes,
atbildība; spēja uzturēties
mainīgos klimata apstākļos – +
25 grādu temperatūrā (15 – 20
minūtes)

4

45 SIA "Siguldas
kokos"

trauku mazgāšana,
novākšana, klientu
apkalpošana

svešvalodu zināšanas, atbildība,
pieklājība

6

46 SIA
"Pedantiskā
slota"

Kafejnīca
"Siguldas
kokos" Peldu
iela
Siguldas
apkārtne un
Dailes iela 16

sociālo tīklu
administrēšana;
uzkopšanas darbi

datorprasmes, kārtīgums

3

47 SIA "Stirna
ozolā"

K.Valdemāra
iela 3A

produktu sagatavošana

izpratne par higiēnas prasībām;
atbildība

3

48 IK Ilze Urtāne

J.Ozola iela 12,
brīvdienu māja
"Krusttēvu
māja"

telpu uzkopšana,
apkārtnes uzkopšana,
kominikācija ar klientiem

svešvalodu zināšanas,
komunikācijas prasmes,
atbildība

3

49 SIA "Cander
Nami"

Pils 13

darbs ar dokumentiem
birojā – darbs jūlijā

pamatiemaņas lietvedībā; MS
Word un MS Excel zināšanas,
atbildība

1

50 SIA
"Kokpārstrāde
98"

"Dižkoki", Allažu
pagasts, uz
darbavietu un
atpakaļ
nodrošināts
uzņēmuma
transports

palīgdarbi – materiālu
iekraušana, izkraušana;
pakošana, šķirošana

atbildība, pacietība

22

362

