
 

Valsts sabiedrība  ar ierobežotu atbildību 
„ Slimnīca   „ Ģintermuiža ” „ 

 

aicina pievienoties saimnieciskās nodaļas darbinieku komandai 
radošu un strādāt gribošu 

 

dārznieku 
(  Profesijas kods 6113 01 )  

Prasības 
1. Vidējās pakāpes profesionālā izglītība vai vispārējā vidējā izglītība ar 

dokumentāli pierādāmu tālākizglītību dārzkopības jomā. 
2. Prasmes un iemaņas specifisku darbu veikšanā atklāta lauka vai zemstikla 

dārzeņkopībā, augļkopībā, stādāmā materiāla audzēšanā un puķkopībā. 
3. Pārzināt un prast galvenās darbu mehanizācijas operācijas, orientēties 

mēslošanas un augu aizsardzības jautājumos. 
4. Iemaņas dārza darbu plānošanā un organizēšanā. 
5. Atbildīga attieksme pret darbu. 
6. Toleranta attieksme pret personām ar atkarības slimību vai garīgās veselības 

traucējumiem. 
7. Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā. 
8. Valsts valodas zināšanas  A līmeņa 2.pakāpē. 
9. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 75.panta (5) daļā noteiktajām 

prasībām. 
10. Pieredze dārznieka darbā tiks uzskaitītas par priekšrocību. 
 

Galvenie pienākumi 
1. Organizēt savu darbu un atsevišķus darba procesus. 
2. Izvēlēties un pielietot augsnes apstrādes, mēslošanas, kopšanas, augu 

aizsardzības, ražas novākšanas darbus atklātā laukā un siltumnīcās dažādām 
dārzkopības kultūrām atbilstoši ekonomiskajām iespējām, esošai tehnikai un 
darbaspēkam. 

3. Izvēlēties audzējamās kultūras un tehnoloģijas atkarībā no saimniecības 
iespējām. 

4. Pārzināt galveno darbu specifiku un audzēšanas vispārējās tehnoloģijas 
dārzeņu, augļu, ogu un dekoratīvo augu audzēšanā. 

5. Ierīkot un kopt viengadīgos un ilggadīgos dekoratīvo augu stādījumus. 
6. Atbilstoši prasībām sastādīt uzskaites dokumentāciju. 
7. Aprēķināt un sagādāt nepieciešamo šķirņu sēklas, stādāmo materiālu, 

vajadzības gadījumā to izaudzēt. 
8. Izvēlēties un sagādāt nepieciešamos darba rīkus, tehniku, mēslošanas un augu 

aizsardzības līdzekļus. 
9. Darba terapijas un sociālās rehabilitācijas ietvaros, nodrošināt Slimnīcas 

pacientu un sociālās rehabilitācijas programmu klientu dalību dārza un 
teritorijas labiekārtošanas darbos. 

 
Piedāvājam 

1. Diennakts apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, būtisku atlaidi 
transportlīdzekļa vadītāja komisijai, u.c. slimnīcas darba koplīgumā 
darbiniekiem garantētās priekšrocības. 

2. Darba laikā bezmaksas autostāvvietu slimnīcas teritorijā. 



 

3. Pilnu darba slodzi.  
4. Atalgojumu  800 EUR pirms nodokļu nomaksas.     
5. Piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. 
6. Beztermiņa darba līgumu. 

 
Motivētu pieteikuma vēstuli ar profesionālās darbības  aprakstu (CV)   

un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 
lūdzam sūtīt elektroniski  uz e-pastu vakances@gintermuiza.lv 

ar norādi “DĀRZNIEKS”  
līdz 09.04.2020.   

Tālrunis informācijai: 63007504 
 

Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies tikai ar 
izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem pretendentiem. 

 
Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, 

lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: VSIA 
“Slimnīca “Ģintermuiža””, reģ. nr. 40003407396, Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008. 

 
 
 


