
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģ. Nr. 40003347699, 

aicina darbā uz nenoteiktu laiku: 

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I) Daugavpils nodaļā  
darbam šādās pagastu teritorijās: 

Skrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Kalkūni un Sventes 

 

 

Par mums: 

Esam viena no vadošajām konsultāciju un pakalpojumu sniedzēju organizācijām 
lauku attīstībai ar 26 struktūrvienībām Latvijā. 

Mūsu galvenās darbības jomas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un citu nozaru ražošanas procesu, biznesa plānošanas un 
grāmatvedības konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, kā arī pētījumu veikšana, klientu 
izglītošana un informēšana.  
 

Par Tevi:  

 Ja Tev patīk strādāt komandā, Tev ir labas komunikācijas prasmes, proti domāt 
analītiski, bet darboties radoši, ja Tev ir svarīgs stabils darbs un atalgojums, tad kļūsti 
par daļu no LLKC komandas kādā no Latvijas lieliskajām pilsētām! 

 

Tavi darba pienākumi būs: 

 Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus lauku uzņēmējiem un 
lauku iedzīvotājiem par lauku attīstību un lauku uzņēmējdarbību, tai skaitā, par 
valsts, ES un citiem atbalsta veidiem; 

 Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā; 
 Izvērtēt teritorijas resursus; 
 Izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto informāciju un organizēt 

informatīvās dienas. 
 

Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas: 

 Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība; 
 Iepriekšējā darba pieredze vai izpratne par lauksaimniecības un lauku 

attīstības politiku ES un Latvijā; 



 Labas latviešu valodas prasmes, vēlamas arī krievu un angļu valodas 
zināšanas; 

 Labas datorprasmes; 
 Iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risinājumus; 
 Labas komunikācijas spējas; 
 Augsta atbildības sajūta; 
 Mērķtiecība; 
 Spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus. 
 B kategorijas autovadītāja apliecība; 
 Personīgais autotransports; 
 Deklarētā dzīves vieta vienā no noteiktām pašvaldību teritorijām.  

 

Mēs Tev piedāvājam: 

 Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu; 
 Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu; 
 Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iemaņas; 
 Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem. 

 

CV un motivētu pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot pa pastu uz 
zemāk norādīto adresi līdz 2016. gada 14. oktobrim. 

Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils nodaļa, 
Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, LV-5415 

 e–pasts: guntars.melnis@llkc.lv 

Tālruņi uzziņām: 29406315 

Ja vēlies vairāk uzzināt par mums: www.llkc.lv 

 

 

 

 


