"Esi nodarbināts laukos!"

Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
(NVA), Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomi (LOSP), organizē lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālās akcijas.
Skrundas novada pašvaldība aicina darba devējus (Z/S, SIA un tml.) aktīvi iesaistīties
akcijā darbinieku meklēšanā saviem uzņēmumiem, kā arī piedāvā palīdzību darba
meklētājiem nokļūšanā uz vienu no akcijas norises vietām – Saldū 02.04.2016
(pieteikšanās līdz 31.03.2016 Skrundas novada pašvaldībā). “Esi nodarbināts laukos!”
lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālās akcijas:
Saldū (Jelgavas ielā 6, Saldū, Saldus sporta kompleksā, 02.04.2016, no plkst.10.00 –
14.00);
Talsos (Krišjāņa Valdemāra ielā 2a, Talsos, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās,
04.04.2016, no plkst.11.00 – 14.00);
Limbažos (Vecās Sārmes iela 10, Limbaži, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās,
04.04.2016, no plkst.10.00 – 14.00);
Bauskā (Rātslaukumā 4, Bauskā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās,
05.04.2016, no plkst.10.00 – 14.00);
Smiltenē (Gaujas ielā 1, Smiltenē – Smiltenes kultūras centrs, 06.04.2016, no plkst.
10.00 – 14.00);
Madonā (Upes ielā 3, Madonā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpas, 06.04.2016,
no plkst.10.00 – 14.00);
Preiļos (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada dome (2.stāvs), 07.04.2016, no
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plkst.12.00 – 15.00).
Akcijas “Esi nodarbināts laukos!” ietvaros būs paredzēta kontakttikšanās starp
potenciālajiem darba ņēmējiem un reģiona lauksaimniekiem/ pārstrādātājiem. Tikšanās
laikā būs iespēja klātienē dzirdēt zemnieku saimniecību un citu lauksaimniecības
produktu ražotāju pārstāvju sniegto informāciju par darbu laukos, t.i. darba iespējām
strādāt konkrētā saimniecībā vai uzņēmumā, dzīvošanas iespējām laukos, atalgojumu
un citu svarīgu informāciju, lai sekmīgi uzsāktu darbu, kā arī akcijas ietvaros
lauksaimnieki varēs pieteikt publicēšanai vakances izveidotā NVA mājas lapas logā
„Darbs laukos!” Lūdzam darba devējus (Z/S, SIA, Kooperatīvus un tml.) aktīvi
iesaistīties akcijā darbinieku meklēšanā saviem uzņēmumiem. Lūdzam vērsties pie
reģionālajiem Nodarbinātības valsts aģentūras vadītājiem/vietniekiem ar informēšanu
par dalību šajā akcijā:
Bauska - Igunda Bēmane (igunda.bemane@nva.gov.lv, tel.:63960631, 26008332);
Limbaži - Baiba Boldāne - Platace (baiba.boldane-platace@nva.gov.lv; tel.64023960,
28369233);
Madona - Lidija Kraukle (lidija.kraukle@nva.gov.lv; 64807913, 26548091);
Preiļi - Vija Jakimova (vija.jakimova@nva.gov.lv; 65314021, 29556791);
Saldus - Inta Briede (inta.briede@nva.gov.lv; 63881580, 63822326);
Talsi - Ina Mezavilka (ina.mezavilka@nva.gov.lv; 63291709, 22021081);
Smiltene - Linda Ščerbane (linda.scerbane@nva.gov.lv; 64723871, 29282313).
Papildu informācijai: Dīns Cielavs, biedrības "Lauksaimnieku apvienība" izpilddirektors
Tel: 29471161 E-pasts: dins.cielavs@lauksaimniekuapvieniba.lv
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