
   
 
AGROLATS GRUPA ir dinamiski augoša uzņēmumu apvienība, kas jau vairāk nekā 25 gadus darbojas 
tautsaimniecībai būtiskās pamatnozarēs – lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, kā arī 
mazumtirdzniecībā un dažāda veida pakalpojumu sniegšanā. AGROLATS GRUPA šodien apvieno 
uzņēmumus ar vienādu izpratni, vērtībām un pieeju biznesa attīstībai, kā arī mērķi veidot ilgtspējīgu, 
savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu kopējā tautsaimniecības 
attīstībā. 
 
 

Agrolats Grupas sadarbības uzņēmums AS “Agrofirma Viļāni” savai komandai aicina pievienoties 
pieredzējušu Agronomu, kuram uzticēsim šādu atbildību: 
 
- Organizēt un vadīt ikdienas augkopības procesus no sējas līdz ražas novākšanai. 
- Veikt augkopības izejvielu un materiālu sagādi, izlietojuma uzskaiti un kontroli. 
- Pildīt saistības ar uzraugošajām institūcijām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības 

dienestu, u.c. 
- Veikt regulāru precīzās lauksaimniecības datu apstrādi un analīzi. 
- Organizēt pakļautībā esošo darbinieku atlasi un apmācību, ikdienas darbu un sekot tā izpildes 

kvalitātei. 
- Apkopot, analizēt un novērtēt darba rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai. 
 
Sagaidām: 
- Augstāko izglītību lauksaimniecībā. 
- Iegūtu kvalifikāciju (lietotāja apliecību) darbībai ar augu aizsardzības līdzekļiem. 
- Prasmi un spēju organizēt, vadīt darbu un procesus. 
- Precizitāti, atbildības uzņemšanos par uzticēto, spēju ātri reaģēt un risināt sarežģītas situācijas. 
- Labas komunikācijas spējas un vēlmi strādāt komandā. 
- Labas datorprasmes (MS Office), spēju strādāt ar lauksaimniecības uzskaites, pārvaldības 

programmām. 
- Latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas. 
- B kategorijas autovadītāja apliecību un auto vadīšanas pieredzi. 
 
Piedāvājam: 
- Papildināt profesionālās zināšanas un iegūt noderīgu darba pieredzi. 
- Sniegt savu ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē un attīstībā. 
- Darbu komandā, kurā strādā atsaucīgi, draudzīgi un uz rezultātiem orientēti kolēģi. 
- Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu, kas atkarīgs no pieredzes un kvalifikācijas: no 1700 eiro 

bruto, papildus piemaksas un bonusus, kas atkarīgi no darba rezultātiem. 
- Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un citus labumus. 
- Darba automašīna. 
- Pamata darba vietu Latgales reģionā.  
 

 
CV un pieteikumu gaidīsim līdz 08.06.2022. uz e-pastu: cv@agrolats.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt: 
29104021. 
 
 

* Personas datu apstrādes pārzinis ir: AS “Agrofirma Viļāni”. Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas 
dati tiks apstrādāti, lai novērtētu iespēju ieņemt norādīto amatu un nodrošinātu atlases konkursa norisi. 
 

 
  


