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ACCENTURE LATVIJAS FILIĀLE

Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, 
tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu 
uzņēmums. Uzņēmumā strādā 373 000 cilvēku 56 
pasaules valstīs. Accenture Latvijas filiāle dibināta 
2002. gadā. Šobrīd Accenture Latvijas filiāle ir 
lielākais IT uzņēmums Latvijā pēc darbinieku 
skaita, nodrošinot darbavietas vairāk kā 700 IT 
speciālistiem. Daži no mūsu klientiem: Fastweb, 
Metso, Henkel, Kesko un citi.

Darbības joma Klienti
Mūsu klienti ir pasaules TOP 100 kompānijas, 
kuras darbojas šādās jomās: komunikācija, 
mediji, veselība, bankas un apdrošināšanas 
kompānijas, kā arī publiskais sektors.

Darbinieki
Šobrīd Accenture strādā > 800 speciālisti - 
programmētāji, projektu vadītāji, projektu 
vadītāju asistenti, SAP konsultanti, sistēmu 
analītiķi, testētāji, konfigurāciju speciālisti, 
statistiķi, grafiskie dizaineri, kiberdrošības sistēmu 
speciālisti u.c.  

Kur darbojas uzņēmums
Accenture ofisi atrodas Rīgā un Ventspilī. Mūsu 
darbinieku ikdiena ir saistīta ar ceļojumiem un 
darbu no klienta ofisa, kas parasti atrodas ārpus 
Latvijas - pārsvarā Ziemeļeiropā, Lielbritānijā, kā 
arī citās valstīs.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

Studentiem jāprot sazināties angļu valodā un 
sastrādāties komandā. Pamatzināšanas program-
mēšanā. 

200 studentiem tiks piedāvāta 6 mēnešu prakse uz 
pilnu slodzi - 40 stundām nedēļā vai nepilnu slodzi 
- 30 stundām nedēļā. Studenti prakses laikā 
saņem stipendiju. Stipendiju nevar saņemt 
studenti, kuriem ir studiju parādi vai akadēmiskais 
gads.

Prakse: nosacījumi

ELENA MARKOVSKA

Brīvības gatve 214          29397891

Elena.Markovska@accenture.com          www.accenture.lv

AccentureLatvia          accenture-bootcamp



SIA AIRLINE SUPPORT BALTIC

EU and CIS aviokompānijas.

Darbības joma

Klienti

Dziļāka tehniskā apkalpošana, Base Maitenance 
for CRJ 100/200, Challendger 850, Line 
maintenace Boing 737 CL, Embrajer 135/145.

Darbinieki

Rīga.

Kur darbojas uzņēmums

Skaits - 54, vecums - 32, aviācijas specialisti, 
B1/B2 mehāniķi , loģistiķi.

Prakse: nosacījumi

Uzņēmums gatavs gada laikā praksē pieņemt 
no 20 līdz 60 studentus.

Atbildība un kompetence.

Uzsāka savu darbību 01. 12. 2015. g.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

Interesanti fakti

Lidmašīnas tehniskā apkalpošana.

Misija un vīzija

JEVGENIJS ŠIĻNIKOVS

iela           Ziemeļu 20, Rīgas lidosta 29454837

office.manager@airsup.lv

Airline-Support-Baltic



By offering interesting jobs within IT and 
international SSC arena and by offering a top 
performance combined with skilled organization 
focused on the high operational excellence level 
worldwide, we give our employees a chance to 
exploit the totality of their capability and skills 
while being fairly rewarded based on their 
performance.

Mission & vision Main areas
Atea Global Services is part of the Atea Group - 
the leading Nordic IT infrastructure company and 
the 2nd largest in Europe. We are especially 
famous for our high-end, high capacity client 
management and application packaging factory 
which is the largest of its kind in Europe, serving 
customers worldwide, and for our tools for 
System Center management used by 1000ʹs of 
companies from small to large enterprises.
We want to produce the best IT solutions for the 
job. Always! We deliver IT products from leading 
vendors and assist its customers with specialist 
competencies within IT infrastructure services. 

Clients
From small to large companies around the world 
that are looking for services in IT infrastructure.

Employees
Currently there are around 330 employees 
working in Atea Global Services office in Riga and 
the number will keep growing. The average age of 
employees are 25 - 28 years. 

Where we operate
We are presented in 90 cities in Norway, Sweden, 
Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia.

We are looking for IT fans and also for students 
that would like to gain first job:
1) If you love IT, like IT, everyone looks at you as 
brilliant in IT and you want to continue being or 
become the best in IT! 
2) If you are looking for your first work experience 
in finance or procurement or in general and 
administration processes -  we will be glad to see 
you.

Ideal employee (trainee) 
– skills & abilities

Brand-new office with own parking place next to 
the office, wonderfull garden, playground and 
Fridays cafe. Atea bike team and footbal team 
would be glad to welcome new members. 
Possibility to work in a company that holds various 
Guiness books records.

Interesting facts

PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS

          Mūkusalas iela 15 29497439, 27891585

          recruitment@atea.com www.ateaglobal.com

SIA ATEA GLOBAL SERVICES

AteaS2



Palīdzam klientiem izvēlēties, ieviest un lietot 
uzņēmējdarbībai piemērotākās inženiersistēmas, 
tādējādi palielinot klientu konkurētspēju.
Klientu izvēle nr. 1 datu centru, integrētu drošības 
sistēmu un energotaupīgu inženiersistēmu 
projektēšanā, būvniecībā un apkalpošanā.
Vērtības: Cieņa; Uzticība; Uzņēmēja gars.

Misija un vīzija Darbības jomas
SIA Citrus Solutions ir uzticams partneris, kas 
konsultē, projektē, būvē un apkalpo dažādas 
elektroniskās inženiersistēmas. Mēs piedāvājam 
un realizējam klienta biznesam piemērotākos 
datu centru, integrētu drošības sistēmu, enerģiju 
taupošu inženiersistēmu, elektroapgādes, 
apkures, ventilācijas un kondicionēšanas, kā arī 
telekomunikāciju infrastruktūru risinājumus.

Klienti
SIA Citrus Solutions sadarbojas ar Latvijas lielāka-
jiem būvniecības uzņēmumiem un klientiem, kam 
svarīgi saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus 
inženiertehnisko risinājumu projektēšanas, 
būvniecības un uzturēšanas jomās.

Darbinieki
Citrus Solutions komandā visā Latvijas teritorijā 
strādā vairāk nekā 280 profesionāli un pieredzējuši 
darbinieki. Tie ir augsti kvalificēti inženieri, 
tehniskie speciālisti un projektu vadītāji ar unikālu 
pieredzi dažādas sarežģītības risinājumu izstrādē 
un ieviešanā. Mūsu būtiskākais resurss ir 
profesionāli un motivēti darbinieki, kuru 
zināšanas un pieredze ļauj mums piedāvāt 
efektīvus risinājumus ļoti plašā jomā.

Kur darbojas uzņēmums
Visa Latvija.

џ Vēlme mācīties, attīstīties un apgūt jaunas 
lietas;

џ Interese par tehniskām jomām un risinājumiem;
џ Skaidrā vīzija par savu nākotnes darbības jomu.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējasSIA Citrus Solutions ir daļa no SIA Lattelecom 

grupas, kuras akcionāri ir Latvijas Republika (51%) 
un Telia Sonera (49%). Uzņēmums ir dibināts 
2005. gadā, bet vēsturiski esam izveidojušies no 
Lattelecom Tīklu uzturēšanas daļas, tāpēc mums 
ir vairāk nekā 15 gadu pieredze telekomunikāciju 
un inženiertehnisko risinājumu jomā. Uzņēmuma 
galvenie pamatdarbības procesi ir sertificēti, ko 
apliecina ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 
kvalitātes vadības sertifikāts. 

Interesanti fakti 

KRISTĪNA KAŅEPE

          Ūnijas iela 52 67064452

          kristina.kanepe@citrus.lv www.citrus.lv

Citrus Solutions

SIA CITRUS SOLUTIONS







To deliver global shared services locally with 
agility.  

Mission & vision Main areas
Cytec Solvay Group - is a part of Solvay Group that 
is an international chemical and advanced 
materials production company. Solvay is 
headquartered in Brussels with about 30,000 
employees spread across 53 countries.
Cytec Solvay Group in Riga operates as Global 
Business Services Center and provides variety of 
services to Solvay group. 200 employees work in 
Data Management, Finance, HR, IT, Order 
Fulfilment, Procurement and Hazard Communi-
cation. We speak English, German, French, 
Italian, Spanish, Portuguese, Norwegian, Latvian 
and Dutch. Among our employees are students, 
young specialists and experienced professionals 
with knowledge to share. 

Clients
џ Aerospace;
џ Mining;
џ Automotive;
џ Agriculture/Agrochemical;
џ Defense;
џ Electrical/Electronics;
џ Agro, Feed & Food.

Employees
In Riga we are around 200 people in over 40 
distinct positions. The average age of our team is 
just below 30. Over 75% of our employees have 
obtained a University Bachelor Degree or higher. 
We employ talented, engaged people who are 
willing to develop and grow both personally and 
professionally. 

Where we operate
Riga.

We're looking for results-oriented, innovative 
people such as you that speaks English, who 
welcome the opportunity to make a difference 
every day. Join our team and make the difference!

Ideal employee (trainee) 
– skills & abilities

Depends on project, 2 - 4 students per year.

Modern spacious office with own football table 
and lounge room. We work hard and play hard. 
Opportunity to learn form the best and share own 
ideas. Welcome to join the company that 
participated in creation of Solar Impulse Plane - 
The World’s First Ever Round-The-World Solar-
Powered Flight.

Placement: requirements

ANNA TROSMANE

iela         Ropažu  10 27717090

          HR-Careers@cytec.com www.solvay.com

solvaygroupSolvayGroup

CYTEC SOLVAY GROUP

Interesting facts



Data Security Solutions helps private and public 
organizations mostly from Latvia, Lithuania, and 
Estonia to secure their critical information, 
protect networks from intruders, and prevent 
data leakages.

Mission & vision Main areas
Cyber Security, Information Security, Data 
Security, Mobile Security, Network Security.

Clients
Government & Public sector organisations, Critical 
Infrastructure companies, Healthcare institutions, 
Telecommunication companies, etc.

Employees
20 - 40 years old, high level professionals in IT 
Security and business.

Where we operate
Based in Latvia, works with customers and 
partners in Lituania, Estonia, and the EU.

Passion for cyber security. A genuine interest in 
the industry and a desire to build a career in this 
sector in particular.

Ideal employee (trainee) 
– skills & abilities

2 open positions. Mostly interested in technical 
skills.

Placement: requirements

VERONIKA HARCENOKA

        Mukusalas iela 29 27750244

          veronika@dss.lv www.dss.lv/en/

lvdss@DSS_IT_Security

DATA SECURITY SOLUTIONS

DSS is the organiser of DSSITSEC - the largest best 
recognised cybersecurity conference in Baltics.

Interesting facts





Doing things e-way.

Misija un vīzija Darbības jomas
Programmnodrošinājumu risinājumu projektē-
šana, izstrāde, uzturēšana, tirdzniecība, kā arī 
konsultāciju sniegšana.

Klienti
Mūsu klienti ir vidējie un lielie uzņēmumi, bankas, 
valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, Aldaris, 
Latvijas Gāze, Latvenergo, Fazer Maiznīca, 
Iekšlietu ministrija. E - PASAULE apkalpo vairāk kā 
150 klientus dažādās valstīs.

Darbinieki
Kompānijā E-PASAULE strādā 23 pieredzējuši un 
augsti kvalificēti speciālisti, tostarp, projektu 
vadītāji, konsultanti, risinājumu projektētāji, 
izstrādātāji un programmētāji. Uzņēmuma 
speciālisti izstrādā un ievieš risinājumus, kas 
veiksmīgi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā, banku 
sfērā un valsts organizācijās. 

Kur darbojas uzņēmums
Latvija un pasaulē.

Zinātkāre, interese par jaunajām tehnoloģijām, 
humora izjūta.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

Uzņēmums gatavs gada laikā praksē pieņemt 
3 studentus.

Prakse: nosacījumi

E-PASAULE

Tirgū esam kopš 1999. gada, kas bija zīmīgs arī ar 
to, ka "Baltic IT&T" izstādē notika Latvijas vēsturē 
pirmā finanšu transakcija Internetā. Transakcijas 
apstrādes risinājumu nodrošināja nākamie 
kompānijas E-PASAULE darbinieki. Esam sertificēti 
ar ISO 9001:2008 sertifikātu, kas apstiprina SIA E-
PASAULE sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti. 
Mūsu izstrādātais eAgent risinājums ir absolūts 
tirgus līderis mobilo aplikāciju jomā tirdzniecības 
aģentiem. 

Interesanti fakti 

iela         Maskavas 240 67320099

         karjera@epasaule.lv www.e-pasaule.lv

company/e-pasaule



Klienti
Mūsu klienti ir gan valsts pārvalde un pašvaldības, 
gan privātā biznesa uzņēmumi finanšu, apdroši-
nāšanas, telekomunikāciju, transporta, tūrisma un 
citās nozarēs Latvijā un pasaulē.

Exigen Services Latvia - ilgtspējīgs un sociāli 
atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina iespēju mūsu 
mazbērniem strādāt un dzīvot plaukstošā Latvijā.
Exigen Services Latvia – vadošais IT risinājumu 
piegādātājs un konsultants, kas rada augstu 
pievienoto vērtību sadarbības partneru biznesam.
Vērtības:
Kompetence:  Mēs esam aktīvi, zinoši, inovatīvi un 
radoši.
Partnerība: Kopā ar klientiem un sadarbības 
partneriem esam vienota, saliedēta, uz rezultātu 
orientēta komanda.
Uzticamība: Mēs pildām dotos solījumus, esam 
atvērti un godīgi.

Misija un vīzija Darbības jomas
Exigen Services Latvia ir viens no pieredzes 
bagātākaj iem IT uzņēmumiem Latvi jā,   
starptautiskā uzņēmuma Return un Intelligence 
grupas uzņēmums. Mūsu specializācija ir 
stratēģiski nozīmīgu, apjomīgu un integrētu IT 
sistēmu izstrāde. Pateicoties atzītai profe-
sionālajai kompetencei, augstiem kvalitātes 
standartiem, tehnoloģiju pārzināšanai un nozaru 
pieredzei, uzņēmuma speciālistu komanda prot 
izstrādāt daudzveidīgas IT sistēmas, sākot no 
vērienīgiem datu noliktavu, organizāciju e-
pārvaldības un biznesa vadības risinājumiem, līdz 
modernām mobilajām lietotnēm.

A/S EXIGEN SERVICES LATVIA

Darbinieki
Uzņēmumā strādā gandrīz 300 profesionāļu:
39% = programmēšanas inženieri;
17% = sistēmanalītiķi;
14% = projektu vadītāji;
15% = testētāji;
15% = citi IT speciālisti.
Starptautisku projektu izstrādē sadarbojamies ar 
kolēģiem Austrumeiropā, ASV un Austrālijā. 
Mūsu partneri ir vadošie tehnoloģiju ražotāji 
pasaulē: IBM, SAP, Oracle, Microsoft, Sugar CRM. Kur darbojas uzņēmums

Latvijā uzņēmuma biroji atrodas Rīgā, Jelgavā un 
Liepājā. Projektu komandas izstrādā un uztur 
IT sistēmas klientiem Latvijā, Vācijā, Šveicē, ASV, 
Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē. 

џ Vai Tev padodas matemātika un svešvalodas?
џ Vai Tevi interesē loģiskie uzdevumi un jaunās 

tehnoloģijas?
џ Vai Tev piemīt iniciatīva, mērķtiecība un 

zinātkāre?
џ Vai Tevī mīt arī neliels slinkums, kurš liek Tev 

radoši izdomāt arvien jaunus ceļus, kā ātrāk 
paveikt savu darbu?

џ Vai Tu vēlies veidot daudzsološu karjeru augošā 
uzņēmumā?

џ Vai Tu gribētu strādāt komandā ar kolēģiem no 
dažādām valstīm?

џ Vai Tevi interesē darbs starptautiskos projektos 
un doties komandējumos uz dažādām valstīm?

Ja vari uz visiem jautājumiem atbildēt pozitīvi, Tu 
ātri iejutīsies mūsu kolektīvā!

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

Ik gadu 30 datorzinātņu studenti no dažādām 
Latvijas augstkolām iziet praksi  mūsu uzņēmumā. 
Ikvienam, kurš sevi pierāda praksē, ir iespēja kļūt 
par uzņēmuma pastāvīgu darbinieku.
џ prakses laikā studenti kopā ar darba  uzdevu-

miem veic prakses obligāto uzdevumu – 
programmatūras koda izstrādi un  padziļināti  
apgūst darba uzdevuma veikšanai izvēlētās 
tehnoloģijas.

Ieguvumi un iespējas prakses laikā:
џ Iepazīt programmatūras izstrādes procesu un 

tajā iesaistīties;
џ Atrast bakalaura/maģistra darba tēmu 

atbilstoši tehnoloģiju aktualitātei;

Prakse: nosacījumi



џ Sākt veidot karjeru, jo pēc prakses ikvienam 
praktikantam, sevi pierādot, ir iespēja kļūt par 
mūsu patstāvīgo darbinieku.

Dažādi prakses virzieni: Java; .net; LotusNotes; 
iOS; Testēšana... 

џ Katru gadu 30 datorzinātņu studenti no 
vadošajām Latvijas augstskolām iziet praksi 
mūsu uzņēmumā. Ikvienam, kurš sevi pierāda 
praksē, ir iespēja kļūt par uzņēmuma pastāvīgu 
darbinieku.

џ Katru gadu kāds TSI DTF students saņem vienu 
no septiņām Exigen Services Latvia stipendijām 
1500 eiro apmērā.

џ Esam Latvijas labākais darba devējs 2014.gadā 
(LDDK Gada balva).

џ Jau 5.gadu pēc kārtas esam saņēmuši Ilgtspējas 
indeksa Sudraba novērtējumu.

џ Mūsu "kontā" ir trīs IT nozares prestižās 
"Platīna Pele" balvas.

Interesanti fakti 

ZANE SKREIJA

J.Daliņa iela 15 67067406        

         prakse@exigenservices.com www.exigenservices.com

ExigenServicesLatvia 





Sia Girr logistik misija - Pilns loģistikas risinajumu 
komplekss saviem klientiem. Klienta izdevumu 
minimizēsana, biznesa izaugsme un labklājība.

Misija un vīzija Darbības jomas
Mūsu galvenie virzieni ir multimodalie pārva-
dājumi, auto pārvadājumi (tai skaitā ar mūsu 
autotransportu) no Eiropas Savienības valstīm uz 
Krieviju, Kazahstānu, Uzbekistānu.

Klienti
Galvenie klienti ir kravu īpašnieki no SNG valstīm. 
Tāpat kompānija Girr logistik strādā ar lielākajiem 
muitas brokeriem Krievijā. 

Darbinieki
Loģistikas menedžeri pārsvarā ir 25-30 gadu 
vecumā, visi ar augsto izglītību vai pašlaik mācās.

Kur darbojas uzņēmums
Girr Logistik ofisi ir Rīgā (Latvija) un Graben 
(Vācijā).

Prakse: nosacījumi
Kompānija Girr logistik gatava pieņemt darbā 
4 praktikantus.

MAKSIMS PUČKOVS

          Maskavas 240, 501.kab. 66100920

          mp@girr.eu www.girr.eu

girrlogistikLV

SIA GIRR LOGISTIK

Ideālam praktikantam jābūt uzmanīgam, 
mērķtiecīgam, saprotošam.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas



GEFCO mērķis ir dubultot uzņēmuma peļņu līdz 
2020. gadam un kļut par vadošo starptautisko 
loģistikas uzņēmumu, kas nodrošina industriālo 
kravu pārvadātājumus klientiem visā pasaulē.   

Misija un vīzija Darbības jomas
SIA GEFCO Baltic ir sevi pierādījis, kā vienu no 
vadošajiem loģistikas uzņēmumiem automobiļu 
un rūpniecības kravu pārvadājumos pa sauszemi, 
jūras, gaisa un multimodālajos pārvadājumos. 

Klienti
Uzņēmums sniedz pakalpojumus tādiem lieliem 
klientiem, kā Loreal, Peugeot, Citroen, General 
Motors, Electolux un citi. SIA GEFCO Baltic ir 
tendēts uz peļņu nesošu izaugsmi, gan izcilu 
kvalitāti strādājot ar klientiem no Krievijas, 
Kazahstānas, Āzijas, Eiropas, kā arī klientiem no 
Baltijas valstīm.

Darbinieki
SIA GEFCO Baltic šobrīd strādā gandrīz 50 
darbinieki, kas pārsvarā ir jauni cilvēki ar augstāko 
izglītību uzņēmējdarbības loģistikā vai  muitas un 
nodokļu administrēšanā. 

Kur darbojas uzņēmums

Prakse: nosacījumi

Uzņēmuma SIA GEFCO Baltic galvenais birojs 
atrodas Rīgā, bet uzņēmumam arī ir pārstāvnie-
cība Viļņā (Lietuva), kas atbild arī par Baltkrievijas 
reģionu, kā arī partneri Somijā, Igaunijā. 

GEFCO Baltic, vidēji gada laikā, praksi iziet 5 
praktikanti, kas praktizējās galvenokārt saus-
zemes, jūras, gaisa, multimodālo pārvadājumu 
nodaļās, kā arī finanšu nodaļā. Mēs meklējam 
studentus, kas būtu atvērti jaunai pieredzei, gatavi 
darbam internacionālā kolektīvā un labi pārvalda 
vairākas valodas.

Mēs meklējam studentus, kas būs atsaucīgi, ar 
labām valodu zināšanām un ieinteresēti savos 
darba pienākumos un profesionālā attīstībā. 

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

GEFCO tiek pārstāvēts 150 valstīs, ieskaitot 
Latviju un ir viens no desmit lielākajiem loģistikas 
uzņēmumiem Eiropā ar peļņu 4 miljardi eiro 
2014. gadā un 11,5 tūkstošiem darbinieku visā 
pasaulē. Ar vairāk kā 350 pārstāvniecībām GEFCO 
darbojas Centrālāzijas valstīs, Centrālajā un 
Austrumeiropā, Tuvajos Austrumos, Austrum-
āzijā, Dienvidamerikā un Āfrikā.

Interesanti fakti 

LĪGA DAUGULE

          P. Brieža ielā 15 67365880

          contacts.baltic@gefco.lv www.baltic.gefco.net

gefco_group Gefco          

SIA GEFCO BALTIC



Darbības jomas
Programmatūras izplatīšana, apmācības un 
konsultācijas.

Klienti
Mašīnbūves, arhitektūras, inženiertīklu, būv-
konstrukciju un citi projektēšanas jomas pārstāvji.

Darbinieki
Mūsu kolektīvā pašlaik ir 9 darbinieki (vidējais 
vecums 29 gadi). Komandā ir gan projektēšanas, 
mašīnbūves, gan inženiertīklu speciālisti.

Kur darbojas uzņēmums
Nodrošinām savus pakalpojumus visā Latvijas 
teritorijā.

Prakse: nosacījumi

Esam gatavi uzņemt 1 praktikantu.

Interesei, spējai un vēlmei mācīties strādāt ar 
pasaulē populāriem programmatūras risinā-
jumiem mašīnbūves un citu projektēšanas jomu 
speciālistiem, tāpēc būtiskas ir labas dator-
lietotāja prasmes. Augsta atbildības sajūta, labas 
komunikācijas prasmes un spēja organizēt savu 
laiku tiks augstu novērtētas. Turklāt spēja brīvi 
sazināties latviešu, krievu un angļu valodā noteikti 
ir potenciālā darbinieka priekšrocība.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

SIA InfoEra Latvia ir uzņēmuma grupas InfoEra 
pārstāve Latvijā. InfoEra grupa veiksmīgi darbojas 
visās trīs Baltijas valstīs jau vairāk kā 10 gadus. 
Esam AutoCAD, Inventor un citas pasaulē 
populāras programmatūras izplatītājs, kā arī 
piedāvājam programmatūras apmācības. 
Apmācības vada nozarē praktizējoši un Autodesk 
sertificēti instruktori. 

Interesanti fakti 

ZANE PELŪDE

          Durbes iela 4-2 67298850

          infoera@infoera.lv www.infoera.lv

InfoEraLatvia InfoEra-Latvia          

SIA INFOERA LATVIA 





Uzņēmums tika dibināts 1994. gadā februārī un 
veiksmīgi strādā Eiropas un Āzijas tirgū jau 
vairāk kā 21 gadu. Ar ilggadēju darbu esam sevi 
pierādījuši kā uzticamu partneri mūsu klientiem. 
Mēs veicam piegādes ikvienā virzienā. Mēs varam 
nodrošināt autotransporta pakalpojumus no 
ikvienas valsts, tā kā spējam ātri nonākt mūsu 
klientiem vajadzīgajā vietā. Mēs zinām kā piegādāt 
preci visīsākajā laika posmā. 
Piedāvāt kvalitatīvus loģistikas pārvadājuma 
pakalpojumus Eiropas, Krievijas, Skandināvijas un 
Āzijas tirgū. 
Pareizs un precīzs loģistikas serviss sniedz 
pozitīvas atsauksmes no klienta, kā arī veiksmīgu 
uzņēmuma izaugsmi. 

Misija un vīzija Darbības jomas
Transports un loģistika; Noliktavas pakalpojumi; 
Saliktas kravas. 

Darbinieki
2500 darbinieku; vidējais vecums ir 35 gadi. 

џ Vēlmi un prasmi strādāt ar klientiem; 
џ Valodu zināšanas: latviešu, krievu un angļu 

valodas; 
џ Uzmanību un atbildību; 
џ Stresa noturību; 
џ Prasmi ātri pieņemt lēmumus, kad vienlaicīgi 

ir jārisina vairāki uzdevumi. 

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

JŪLIJA NIKOLAJEVA 

iela .          Bērzlapas 5, Marupes nov 67797191

          hr@kreiss.lv www.kreiss.lv

kreiss.lv

 SIA KREISS 

Klienti
Pasaulē zināmi zīmoli. LG; LACTALIS; FERRERO; 
IKEA; DANONE; MARINEHARVEST ; TESCO  un citi. 

Kur darbojas uzņēmums
Eiropas un Āzijas valstīs.







Lattelecom misija - Snieg cilvēkiem plašākas 
iespējas mūsdienīgai dzīvei! Lattelecom strādā 
dinamiskā vidē, un tā vērtības ir:
Cieņa. Mēs cienām mūsu klientus un atrodam 
labāko risinājumu ikvienam. Mums ir svarīgs gan 
katrs cilvēks individuāli, gan valsts nākotne 
kopumā.
Uzticība. Mēs pildām solījumus un rūpējamies, lai 
mūsu pakalpojumi būtu vienkarši lietojami un 
stabili, serviss – vienmēr pieejams, atsaucīgs un 
uzticams.
Neatlaidība. Mēs pilnveidojamies un neatlaidīgi 
īstenojam nākotnē vērstas idejas. Tikai kopīgiem 
spēkiem mēs varam būt labākie pasaulē. 
Viss kļūst iespējams!

Misija un vīzija Darbības jomas
Elektronika/ telekomunikācijas.

Darbinieki
Kopumā Lattelecom strādā ap 1950 darbinieku.

Vēlmei mācīties un motivācijai ar patiesu interesi 
apgūt savu izvēlēto profesiju.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

LATTELECOM

Klienti
Ikviens Latvijas iedzīvotājs un viesis.

Kur darbojas uzņēmums
Visa Latvija.

Prakse: nosacījumi
Uzņēmums gatavs pieņemt praksē studentus 
neierobežotā daudzumā pie nosacījumiem, ja tiek 
panākta savstarpēja vienošanās par prakses 
uzsākšanu, un pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts 
trīspusējs prakses līgums ar atbilstošu prakses 
programmu, kuru uzņēmums spēj nodrošināt.

Interesanti fakti
Lattelecom ir lielākais elektronisko pakalpojumu 
sniedzējs Latvijā. SIA Lattelecom ir dibināta 1994. 
gadā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko 
sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomu-
nikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpo-
jumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides 
un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un 
kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa 
procesu ārpakalpojumus.

LOLITA LIVČĀNE 

          Dzirnavu iela 105 25697472

          lolita.livcane@lattelecom.lv www.lattelecom.lv

@           lattelecom Lattelecom



          Pērses iela 8 67051370

cv.technology@lattelecom.lv

Izveidots 1991.gadā. Uzticams IT partneris, kurš 
piedāvā mūsdienīgus un integrētus risinājumus, 
sniedzot atbalstu klientu biznesam un veicinot 
modernu IT sistēmu priekšrocību izmantošanu 
dažādu nozaru sfērās: valsts un pašvaldību 
institūcijās, ražošanas, aviācijas u.c. 

Misija un vīzija Darbības jomas
Lattelecom Technology ir IT projektu un ārpakal-
pojumu uzņēmums. Latvijas un starptautiska 
mēroga uzkrātā pieredze ļauj klientiem piedāvāt 
gan atsevišķus programmproduktus, gan speciali-
zētu un pasūtītāja īpašajām vajadzībām atbil-
stošu IT risinājumu izstrādi, ieviešanu un uzturē-
šanu.
Mums ir datu centrs „Dattum”, kas ir drošākais 
datu glabāšanas centrs Baltijā un Ziemeļeiropas 
valstīs. „Dattum” ieguvis pasaules līmeņa drošī-
bas TIER III sertifikātu, paverot plašas iespējas 
Latvijas konkurētspējas veicināšanai starptautis-
kā līmenī.

Darbinieki
Uzņēmumā strādā aptuveni 260 darbinieki.

Jebkuram darba ņēmējam bez specialitātes būtu 
jāpārvalda arī virkne citu prasmju un iemaņu, 
piem., gatavība mācīties, vēlme strādāt un 
sasniegt labus darba rezultātus, atbildība, 
iniciatīva, spēja risināt problēmas un būt lojālam, 
komunikabilitāte, spēja sadarboties, precizitāte, 
elastīgums, patstāvība, būtiska ir prasme 
sameklēt, apstrādāt, prezentēt informāciju, māka 
piemēroties jaunām situācijām, plānot un 
organizēt savu darbu, apgūt jaunas iemaņas, 
plānot savu profesionālo izaugsmi, kā arī 
pārliecība par saviem spēkiem.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

SIA LATTELECOM TECHNOLOGY

Kur darbojas uzņēmums
Uzņēmums darbojas Latvijas,  Baltijas un strap-
tautiskajos tirgos.

Prakse: nosacījumi
Uzņēmums gatavs gada laikā praksē pieņemt 
20 studentus.

Interesanti fakti
Strādājot SIA Lattelecom Technology, tu varēsi 
sniegt savu ieguldījumu uzņēmumā, kas sevi ir 
pierādījis kā komplicētu starptautiska mēroga IT 
projektu realizētāju. Mēs strādājam ar lielo 
pasaules ražotāju sagatavotajām platformām – 
piemēram, kā Microsoft SharePoint. Šādā veidā 
apvienojam pasaules līmenī pārbaudītu platformu 
ar mūsu izstrādātiem risinājumiem. 
Veicam apjomīgas integrācijas platformas uzlabo-
šanas un novecojušo integrācijas risinājumu 
atkārtotas izstrādes, izmantojot jaunākās tehno-
loģijas - Oracle produktu SOA SUITE. 
Mums ir viena no lielākajām SAP ERP un BI 
komandām Baltijā, kura nodarbojs ar ERP (resursu 
plānošanas sistēma) un BI (biznesa analītika) 
ieviešanu. 2014.gadā viens no mūsu projektiem ir 
ieguvis Silver Sap Nordic Quality Award.
Izmantojam mobilās tehnoloģijas -Android 
telefona sadarbību ar medicīniskām un ikdie-
nišķām iekārtām- svariem, asins spiediena 

mērītājiem, pēc kura datu nolasīšanas, rezultātus 
var vērot WEB būvētajā mājas lapā.
Lielākajam Latvijas elektronerģijas piegādātājam 
ieviesām jaunu līgumu un rēķinu sagatavošanas 
risinājumu, ar kura palīdzību no uzņēmuma datu 
bāzēs esošajiem klientu datiem lielā apjomā tiek 
sagatavoti vairāki desmiti tūkstoši līgumu, rēķinu 
un citu dokumentu, nosūtīšanai klientiem visās 
trīs Baltijas valstīs.
Izmantojam Microsoft Dynamics CRM risinā-
jumus,  lai nodrošinātu operatīvu klientu 
apkalpošanu.
Mūsu izstrādātais projekts "Elektroniskās muitas 
datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde" 
saņēma balvu "Platīna pele". Projekta ietvaros 
ieviesām jaunu vienotu, lietotājiem draudzīgu 
sistēmu, kas nodrošina iespēju kārtot importa 
muitas  formalitātes elektroniskajā vidē.
Un tas ne tuvu nav viss.



Pasts ir būtiski nozīmīgs katram cilvēkam un 
uzņēmumam, valstij un sabiedrībai.
Mūsu misija ir nodrošināt kvalitatīvus pasta 
pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Mūsu 
pastnieki sasniedz attālākās viensētas un mēs 
spējam piegādāt sūtījumus uz jebkuru adresi 
pasaulē. Mēs esam pieejami ikvienam, vienmēr un 
visur.
Papildus tradicionālajiem pasta pakalpojumiem 
mēs attīstām jaunus, mūsdienīgus piedāvājumus, 
lai kļūtu par klientu tuvāko palīgu ikdienas gaitās. 
Pie mums ir ērti, vienkārši un visu var nokārtot 
vienuviet.
Mēs īstenojam savu misiju ar atbildību pret 
klientiem, sabiedrību, valsti, apkārtējo vidi un 
saviem darbiniekiem.
Latvijas Pasts ir moderns, uz biznesa pamatiem 
balstīts uzņēmums, kas efektīvi konkurē pasta 
pakalpojumu tirgū ar stabilu reputāciju, augstiem 
klientu apkalpošanas standartiem un motivētiem 
darbiniekiem.
Kopīgi ar sadarbības partneriem mēs pastāvīgi 
attīstām, daudzveidojam un paplašinām savu 
pakalpojumu saņemšanas iespējas visā Latvijas 
teritorijā.
Mūsu pakalpojumi ir klientiem pieejami, ērti un 
izdevīgi. Piegādāts pasta sūtījums ir liela vērtība, 
kurā ieguldīts daudzu cilvēku darbs.
Mūsu resursi nodrošina augstus kvalitātes stan-
dartus: motivēti darbinieki, unikāls pasta nodaļu 
un pārvadājumu tīkls, modernas tehnoloģijas. 
Mēs esam atsaucīgi, pretimnākoši un piedāvājam 
labākos un ērtākos risinājumus katram atsevišķam 
klientam.
Mums ir sena pieredze un mēs esam atvērti 
jaunām idejām. Mūsu orientieris ir abpusēji 
izdevīga ilgtermiņa sadarbība. Mēs piedāvājam 
ekonomiski pamatotus risinājumus. 
Mūsu darbība ir atklāta un caurspīdīga. 
Mēs izpildām solījumus. Uz mums var paļauties.

Misija un vīzija Darbības jomas

Klienti

Pasta pakalpojumi, loģistika.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmums ir VAS 
Latvijas Pasts klients.

Darbinieki
VAS Latvijas Pastā šobrīd strādā vairāk kā 4200 
darbinieki - 150 profesiju pārstāvji 300 amata 
vietās.

Ideālam mūsu uzņēmuma darbiniekam ir jābūt ar 
patiesu motivāciju darboties izvēlētajā amatā, ar 
ļoti labām sociālajām prasmēm.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

VAS LATVIJAS PASTS

Kur darbojas uzņēmums
Uzņēmums darbojas visā Latvijas teritorijā.

Prakse: nosacījumi
Noteikts studentu skaita limits nav pieņemts, viss 
ir atkarīgs no studenta motivācijas.

BEĀTE PETRIŅA

.          Ziemeļu iela 10, Mārupes nov 67608511

          personals@pasts.lv www.pasts.lv

latvijas_pasts latvijas.pasts          



VAS LATVIJAS VALSTS RADIO 
UN TELEVĪZIJAS CENTRS (LVRTC)

Veidojam un uzturam atvērtu, uzticamu un 
ilgtspējīgu elektronisko sakaru vidi, lai nodroši-
nātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem būt informē-
tiem, brīviem un neatkarīgiem savos lēmumos.
Valsts un operatoru primāri izvēlēts elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējs, kas paver jaunas 
iespējas Latvijas informācijas sabiedrībai.
Vērtības.
Profesionalitāte: ar savām zināšanām, prasmēm 
un spējām nodrošinām nepieciešamo rezultātu 
noteiktā laikā, kvalitātē un apjomā.
Uzticamība: paļāvība un drošība attiecībās ar 
klientiem, partneriem un kolēģiem.
Attīstība: spēja pastāvīgi pilnveidot klientam 
vajadzīgos pakalpojumus un to izstrādē iesaistītos 
darbiniekus, procesus un tehniskos risinājumus.
Vienkāršība: viegla un saprotama valoda un rīcība 
saskarsmē ar klientiem un kolēģiem.
Atvērtība: gatavība sadarboties uz atklātiem un 
saprotamiem noteikumiem.
Rezultatīva sadarbība: kopīgi sasniegts rezultāts, 
kas dod gandarījumu kolēģiem, klientiem, partne-
riem.

Misija un vīzija Darbības jomas
Uzņēmuma pirmsākumi ir saistīti ar radio vēsturi 
Latvijā, kas aizsākās 1924. gadā. Sākotnēji LVRTC 
ir izveidota ar mērķi nodrošināt visā Latvijas 
Republikā radio un vēlāk arī televīzijas apraidi. 
Gadu desmitiem organizācija ir baudījusi skaidru 
un nepārprotamu uzdevumu radio un televīzijas 
apraides jomā, taču tādi faktori kā IKT nozares 
attīstība, valsts loma telekomunikāciju biznesā, 
tehnoloģiju maiņa, elektronisko sakaru pakalpo-
jumu produktu daudzveidība, klientu paradumi 
u.c. ir savos pamatos mainījuši IKT tirgu un 
attiecīgi arī LVRTC kā valstij piederoša komersanta 
uzdevumus un lomu telekomunikāciju sektorā.  
Ar 2009.gadu, kad no VAS Latvijas Pasta tiek 
pārņemts uzticams sertifikācijas pakalpojumu 
biznesa virziens un 2010.gadu, kad LVRTC tiek 
pievienota VAS Valsts informācijas tīklu aģentūra, 
LVRTC sevi neatgriezeniski ir pieteikusi plašā IKT 
jomā, ko skaidri iezīmē arī veiktās aktivitātes laika 
periodā no 2010. līdz 2014. gadam, kad LVRTC 
veido vienu no lielākiem datu optiskiem tīkliem 
Latvijā gan maģistrāles, gan vidējās jūdzes līmenī, 
izveidojis datu centru lielākajā datu pārraides 
kolokācijas centrā Baltijā – Zaķusalas TV tornī, kā 
arī attīstīts sertifikācijas biznesa virziens ievēro-
jami palielinot e-paraksta lietotāju skaitu. 
Strādājot šajā uzņēmumā, gandrīz katram LVRTC 
darbiniekam ir iespēja piedalīties dažādu valstiski 
nozīmīgu projektu realizācijā, ar mērķi veidot un 
uzturēt atvērtu, uzticamu un ilgtspējīgu elektro-
nisko sakaru vidi, kas nodrošinātu iespēju Latvijas 
iedzīvotājiem būt informētiem, brīviem un 
neatkarīgiem lēmumos un rīcībā.

Darbinieki
LVRTC darbinieki ir mūsu svarīgākais resurss, 
2016.gada 1.janvārī uzņēmumā strādāja 252 
darbinieki. Uzņēmumā strādā dažādu jomu un 
profesiju pārstāvji, lielākā daļa darbinieku ir 
informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju 
jomas speciālisti, kas nodrošina un uztur valstiski 
nozīmīgu infrastruktūras darbību. 

Kur darbojas uzņēmums
Uzņēmuma darbība norisinās visā Latvijas 
teritorijā, ar cetrālo biroju Rīgā un pārstāvnie-
cībām Valmierā, Cesvainē, Liepājā, Kuldīgā, 
Daugavpilī un Rēzeknē.Ikvienam darbiniekam, kurš vēlas strādāt mūsu 

uzņēmumā ir jābūt atvērtam, gatavam mācīties, 
attīstīties un strādāt komandā, lai kopīgi 
sasniegtu iespējami labāko rezultātu.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas



Prakse: nosacījumiInteresanti fakti
2016.gadā plānojam pieņemt 25 praktikantus, 
visdažādākajos amatos. 
Vislielākās prakses iespējas ir informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju studentiem. Visas 
prakses vietas tiek apmaksātas.

2014.gadā saistībā ar LVRTC 90 gadu jubileju 
Zaķusalas TV tornī pirmo reizi tika pacelts Latvijas 
Valsts karogs. 
2015.gada decembrī tika parakstīts 10 miljonais 
dokuments ar elektronisko parakstu. Katru dienu 
ar elektronisko parakstu tiek parakstīti ap 9000 
dokumentu. 
Šogad aprit trīsdesmit gadi kopš augstākais 
televīzijas tornis Eiropas Savienībā - Zaķusalas TV 
tornis  - nodrošina regulāru TV un radio program-
mu apraidi.

DACE RITOVA

          Ērgļu iela 7 67108736

          dace.ritova@lvrtc.lv www.lvrtc.lv; www.eparaksts.lv

@eParaksts; @LVRTC_TVtornis

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; eParaksts



Nacionālais Europass centrs sniedz informāciju par dokumentiem, kas izmantojami karjerā un 
izglītībā:
Europass CV – CV forma, Eiropas Savienības standarts;
Valodu pase – dokuments svešvalodu prasmju demonstrēšanai;
Europass Mobilitāte – apliecinājums par starptautisku pieredzes apmaiņu;
Diploma pielikums – pielikums augstākās izglītības diplomam.

Europass tiešsaistes redaktorā internetā iespējams izveidot Europass CV, Valodu pasi, kā arī 
Motivācijas vēstuli. Visi dokumenti pieejami 27 valodās, ar piemēriem un padomiem.

Tiešsaistes redaktora vietnes adrese: 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose
Latvijas Nacionālā Europass centra interneta vietnes adrese: www.europass.lv.

Europass ir 2005. gadā Eiropas Komisijas izveidota iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem 
vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savu izglītību, zināšanas, prasmes un kompetences.

Sekojiet mums sociālo tīklu vietnē Facebook, Twitter un Draugiem!

Misija un vīzija

NACIONĀLAIS EUROPASS CENTRS 
(NODIBINĀJUMS "AKADĒMISKĀS 
INFORMĀCIJAS CENTRS")

 

67358235

         europass@aic.lv www.europass.lv

europasslv EuropassLV          



Izmantojot visjaunākos sasniegumus IT sfērā, 
nodrošināt savus klientus ar augstas kvalitātes 
pakalpojumiem, piedāvājot klientiem tehno-
loģiski drošus un kvalitatīvus risinājumus par 
samērīgu cenu.

Misija un vīzija Darbības jomas
Nano IT ir uzņēmums, kura pamatdarbības 
virziens ir IT ārpakalpojumu sniegšana.
Pateicoties Nano IT darbinieku lielajai pieredzei IT 
tirgū, uzņēmums var sniegt augsta līmeņa servisu 
klientiem, kā arī nodrošināt jaunu risinājumu 
ieviešanu IT jomā.
Nano IT pamatdarbības virzieni ir:
џ Mājas lapu uzturēšana (hostings);
џ Datu centra pakalpojumi;
џ Domēnu reģistrācijas pakalpojumi;
Kā arī, sadarbībā ar mūsu partneriem piedāvājam 
fiziskiem un juridiskiem lietotājiem interneta, 
televīzijas un fiksētās telefonijas pakalpojumus.

Darbinieki
Pie mums strādā paši profesionālākie sava amata 
speciālisti, kuri vienmēr gatavi sniegt vislabāko 
servisu mūsu klientiem. Mūsu kolektīvs ir 
draudzīgs un atvērts, kā arī gatavs uzņemt  jaunos 
speciālistus mūsu komandā.  

Ideālajam darbiniekam ir jābūt vēlmei augt un 
attīstīties kopā ar uzņēmumu, vienmēr būt 
gatavam jauniem izaicinājumiem.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

SIA NANO IT

Klienti
Mūsu plašajā klientu lokā ietilpst pazīstamākās 
kompānijas no Latvijas un ārzemēm.

Kur darbojas uzņēmums
Mūsu Datu centrs atrodas Rīgā, bet citus teleko-
munikāciju pakalpojumus (internets, TV un fiksētā 
telefonija) piedāvājam mūsu klientiem arī 
Jūrmalā, Jaunolainē un Vangažos.

ANASTASIJA GETMANE

          Maskavas iela 240 - 510 26120453

          cv@nano.lv www.nano.lv; www.netvision.lv

nano.lv



Mūsu misija ir profesionāli paaugstināt savu 
klientu biznesa efektivitāti, izmantojot mūsdie-
nīgas informācijas tehnoloģijas. 

Misija un vīzija Darbības jomas
OptiCom piedāvā plašu IT risinājumu un pakalpo-
jumu klāstu:
џ Serveri un disku masīvi;
џ Rezerves kopēšanas un arhivēšanas sistēmas;
џ Drošības sistēmas;
џ High Availability risinājumi;
џ Tīkla infrastruktūras risinājumi;
џ IT infrastruktūras vadības risinājumi;
џ Konsultācijas IT nozarē;
џ Garantijas apkalpošana;
џ Apmācības.

Darbinieki
OptiCom speciālisti ir vieni no Latvijas vadoša-
jiem ekspertiem pateicoties pastāvīgām apmācī-
bām un sertificēšanai (MCSE, HP ASE & AIS un 
citās) un spēj nodrošināt profesionālus risināju-
mus plašam pieteikumu un problēmu klāstam.

Prasības kandidātiem:
џ Augstākā izglītība. Priekšrocības IT jomā;
џ Azarts pārdot. Teicama komunikācijas kultūra, 

prezentācijas prasmes;
џ Prasme pārdot. Vēlama pieredze darbā ar 

korporatīvajiem klientiem vai pārdošanā;

џ Ļoti labas latviešu,� krievu un vēlamas angļu 
valodas zināšanas. 

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

 SIA OPTICOM

Klienti
OptiCom klienti ir organizācijas ar augstām IT 
infrastruktūras prasībām: Latvijas bankas, apdro-
šināšanas kompānijas, valsts iestādes un izglītības 
iestādes, telekomunikāciju kompānijas, ražo-
šanas uzņēmumi.    

Kur darbojas uzņēmums
Uzņēmums OptiCom ir dibināts 1994.gadā un 
tagad ir viens no vadošajiem IT integratoriem un 
risinājumu izplatītājiem Latvijas tirgū.

          Rūpniecības iela 5 67331878 

          personals@opticom.lv www.opticom.lv

Interesanti fakti
Mēs piedāvājam: 
џ Apmācības;
џ Dinamisku darbu;
џ Progresīvu atalgojumu;
џ Draudzīgu  darba vidi un mūsdienīgus darba 

apstākļus pilsētas centrā.
2016. gada janvārī SIA OptiCom tika pārsertificēta 
kā atbilstoša� starptautiskajam standartam ISO 
9001:2008.  



PRAKSE.LV misija ir palīdzēt jauniešiem veiksmīgāk 
integrēties Latvijas un globālajā darba tirgū.

Misija un vīzija Darbības jomas
Nodarbinātība un izglītība.

Darbinieki
Uzņēmumā strādā vairāk kā 10 cilvēki. Vidējais 
vecums 25 gadi. 
Profesiju pārstāvji: programmētāji, mārketinga 
un pārdošanas speciālisti, izglītības koordinatori.

Vēlme uzņemties atbildību, spēja mācīties un 
apgūt jauno. Pārējais tiks iemācīts. 

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

JAUNIEŠU KARJERAS PORTĀLS 
PRAKSE.LV

Klienti
Studenti un absolventi. Prakses un darba meklētāji 
līdz 28 gadiem.

Kur darbojas uzņēmums
Latvijā, Lietuvā, Turcijā, Ukrainā, Baltkrievijā un 
Albānijā.

Prakse: nosacījumi
2016. gadā portāls plāno uzņemt 7 praktikantus. 

Interesanti fakti
Jauniešu karjeras portālā PRAKSE.LV reģistrē-
jušies jau vairāk kā 80 000 jauniešu un 4200 darba 
devēju. Jauniešiem ir iespēja atrast sev 
piemērotāko praksi un darbu no vairāk kā 2500 
vakancēm. Portāla piedāvātās iespējas savā 
ikdienā izmanto Lietuvas, Turcijas, Baltkrievijas, 
Ukrainas un Albānijas mācību iestādes. Drīzumā 
tām pievienosies Vācija, Zviedrija, Beļģija, Indija 
un vēl 11 valstis.

JĀNIS LOGINS

          Ģertrūdes iela 46-5 29540182

          janis.logins@prakse.lv www.prakse.lv

PrakseLV prakselv          





Veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu 
dz īvo jamo māju  pār va ld ī šanu ,  ve ic ināt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa 
uzlabošanu.

Misija un vīzija Darbības jomas
Dzīvojamās mājas sanitārā apkope; siltum-
enerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu nodrošināšana, tai skaitā sadzīves 
atkritumu izvešana un elektroenerģijas nodro-
šināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai 
daļai uz līguma pamata ar attiecīgā pakalpojuma 
sniedzēju; komunikāciju apsekošana, tehniskā 
apkope un kārtējais remonts.

Darbinieki
Darbinieku skaits sasniedz 2850. Vidēji 19% no 
kopējā darbinieku skaita ir administratīvie 
darbinieki un speciālisti, tajā skaitā  būvinženieri, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženieri, 
siltumiekārtu inženieri, elektrosistēmu inženieri, 
tāmētāji u.c.,  savukārt 81% ir strādnieki, tajā 
skaitā sētnieki-apkopēji, jumiķi, elektriķi, meti-
nātāji, būvstrādnieki, sanitārtehniķi, namdari-
galdnieki u.c. Aicinām pievienoties mūsu draudzī-
gajam kolektīvam aktīvus, zinātkārus un inicia-
tīvas pilnus cilvēkus - gatavus jebkuriem izaicinā-
jumiem!

џ Vēlme mācīties un apgūt jaunas zināšanas;
џ Augsta atbildības sajūta, precizitāte un 

mērķtiecība;
џ Prasme efektīvi plānot un organizēt savu 

darbu;
џ Teicamas komunikatīvās prasmes;
џ Vēlme uzņemties iniciatīvu, iesaistīties 

komandas darbā;
џ Labas prasmes darbā ar datoru (MS Office 

u.tml.).

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

SIA RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS

Klienti
Uzņēmums apkalpo ap 170 000 klientu un mūsu 
pārvaldījumā ir ap 4300 dzīvojamo māju.

Kur darbojas uzņēmums
Rīga.

Prakse: nosacījumi
Sākot ar 2016. gadu ir pieejamas 22 apmaksātās 
prakses vietas dažādās SIA Rīgas namu pārvald-
nieks struktūrvienībās. Studentu atlase prakses 
vietām notiek konkursa ceļā, izvērtējot kandidātu 
CV un sekmju izrakstus. Savukārt neapmaksātai 
praksei var pieteikties visā gada garumā, un 
prakses vietu skaits nav ierobežots. 

Interesanti fakti
1. Lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
uzņēmums Rīgā un Baltijā. 
2. SIA Rīgas namu pārvaldnieks īsteno daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektus, piesaistot ES fondu 
līdzfinansējumu.

ALEKSANDRA CIMBALE

          Aleksandra Čaka iela 42 26305665

          personals@rnparvaldnieks.lv www.rnparvaldnieks.lv

RNParvaldnieks rigasnamuparvaldnieks          



Rīgas starptautiskā autoosta ir starptautiski 
pazīstama, mūsdienīga Baltijas reģiona lielākā 
autoosta - pasažieru loģistikas centrs, kas nodro-
šina pasažieriem kvalitatīvus pakalpojumus ar 
augstu apkalpošanas kultūru.
Izmantojot informatīvās tehnoloģijas un 
darbinieku profesionalitāti, nodrošināt vietējo un 
starptautisko autobusu pasažieru pārvadātājiem 
un pasažieriem pieejamus augstas kvalitātes un 
drošus pakalpojumus atbilstoši tirgus pieprasī-
jumam.
Rīgas starptautiskā autoosta ir lielākais pasažieru 
pārvadājumu ar autobusiem apkalpošanas punkts 
Baltijā. Rīgas starptautiskā autoosta un tās 
struktūrvienības jāizveido par nākotnes prasībām 
atbilstošu pasažieru modulārās pārsēšanās 
punktu, kas nodrošinātu augstu pasažieru 
apkalpošanas kultūru, servisa iespējas un sasaisti 
ar citiem transporta veidiem - dzelzceļu, pilsētas 
sabiedrisko transportu, ostu un lidostu.

Misija un vīzija Darbības jomas
AS Rīgas starptautiskā autoosta sniedz pakalpo-
jumus pasažieriem un sauszemes pasažieru 
pārvadātāju uzņēmumiem, kuri nodrošina pārva-
dājumus reģionālos starppilsētu, reģionālos 
vietējās  un starptautiskās nozīmes maršrutos.

Darbinieki
Uzņēmumā strādā 70 darbinieki, vidējais darbi-
nieku vecums ir 45 gadi. 
Doktora grādu ieguvis 1% darbinieku, augstāko 
izglītību ieguvuši 28% no darbinieku skaita, vidējā 
speciālā izglītība - 44% darbinieku,  vidējā izglī-
tība 23% darbinieku.
Studentiem būs iespējas veikt pasažieru aptaujas 
un sagatavot rezultātu apkopojumu, iesaistīties 
arhitektonisko un inženiertehnisko uzdevumu 
risināšanā saistībā ar autoostas rekonstrukciju. 

Tiekšanās uz rezultātu, komandas darbs, iniciatī-
vas uzņemšanās, precizitāte, elastība.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

AS RĪGAS STARPTAUTISKĀ AUTOOSTA

Klienti
Pasažieri, pārvadātāju uzņēmumi.

Kur darbojas uzņēmums
Rīgas un Jelgavas autoostās.

Prakse: nosacījumi
Līdz 6 studentiem (vienlaicīgi ne vairāk kā 2 
studenti).

Interesanti fakti
Rīgas autoosta iedibināta pagājušā gadsimta 30-
tajos gados, kad sāka attīstīties pasažieru pārva-
dājumi ar autobusiem. Šodien, katram pazīstamā 
autoostas ēka ir uzbūvēta un nodota eksplua-
tācijā 1964.gadā. Autoostas kompleksa sākot-
nējais projekts ir izstrādāts kādreizējā projektēša-
nas institūtā “Latgiprogosstroj” (“Латгипрого-
строй” ) no 1960. līdz 1962.gadam. Tāmes vērtība 
bija 819,7 tūkst.rubļu.

VITA SMEILE

          Prāgas iela 1 67507244

          vita@autoosta.lv www.autoosta.lv







Tele2 Shared Service Center mērķis ir kļūt par 
multifunkcionālu ārpakalpojumu centru.

Misija un vīzija Darbības jomas
Tele2 Shared Service Center galvenais darbības 
virziens ir telekomunikāciju sistēmu apkalpošana, 
uzturēšana, testēšana, izstrādāšana, kā arī finan-
šu pakalpojumu sniegšana.

Darbinieki
Uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 darbinieku, no 
kuriem ~80% ir IT speciālisti.

Meklējam darbiniekus, kuriem piemīt mūsu 
uzņēmuma vērtības: Challenge, Action, Cost 
Conscious, Open, Flexible, Quality.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

TELE2 SHARED SERVICE CENTER

Klienti
Tele2 Shared Service Center apkalpo visus Tele2 AB 
grupas uzņēmumus 9 valstīs.

Kur darbojas uzņēmums
Uzņēmums darbojas 9 valstīs: Austrijā, Horvātijā, 
Igaunijā, Kazahstānā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, 
Vācijā un Zviedrijā.

Prakse: nosacījumi
Praktikantus pieņemam uz uzņēmuma izsludi-
nātām prakses pozīcijām. Interesanti fakti

Mūsu uzņēmumā 69% darbinieku ir vīrieši, 31% ir 
sievietes. Mūsu birojā darbiniekiem ir ierīkotas 
atpūtas telpas, darbinieku vidū iecienīts ir novuss.
Birojā ir pieejamas 9 virtuves un esam noskaidro-
juši, ka 46% darbinieku dzer kafiju, 29% dzer tēju, 
23% dzer ūdeni un 3% dzer pienu.

HR Riga

Mūkusalas iela 41b

          tele2ssc@tele2.com www.tele2.com/ssc

tele2.shared.service.center





Tieto mērķis ir attīstīt uzņēmumus un sabiedrību, 
izmantojot informāciju tehnoloģijas un speciālistu 
kompetenci un zināšanas. Mēs apvienojam labā-
kās pieejamās tehnoloģijas, lai radītu risinājumus, 
kas visprecīzāk atbilst mūsu klientu biznesa un 
organizācijas vajadzībām. 

Misija un vīzija Darbības jomas
Informāciju tehnoloģijas.

Darbinieki
Latvijā uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti 
nodrošina vairāk nekā 700 augsti kvalificēti un 
sertificēti speciālisti. Darbinieku vidū ir pārstāvēti 
dažādi IT speciālisti – programmētāji, testētāji, 
datu bāžu administratori, ERP sistēmu speciālisti, 
biznesa analītiķi. Šī ir lieliska darba vieta ne tikai IT 
profesionāļiem, bet arī topošajiem finanšu noza-
res ekspertiem. Viena no Tieto Latvia struktūr-
vienībām – Globālais Finanšu Pakalpojumu 
Centrs - apkalpo Tieto grupas uzņēmumus vairāk 
kā 17 valstīs, nodrošinot grāmatvedības un 
finanšu konsultāciju pakalpojumus.

Vēlmei mācīties un attīstīties, zinātkārei, intere-
sei par attiecīgo nozari, tehnoloģiju.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

TIETO LATVIA 

Klienti
Uzņēmuma klientu vidū ir valsts pārvaldes 
institūcijas, vadošie uzņēmumi Baltijas un Skandi-
nāvijas valstīs, kā arī dažādas finanšu institūcijas 
visā pasaulē. 

Kur darbojas uzņēmums
Rīga, Liepāja.

Prakse: nosacījumi
Praksē var pieteikties ikviens interesents, bet katrs 
pretendents uz prakses vietu tiek izvērtēts pārrunu 
laikā.

Interesanti fakti
Tieto Latvia ir Baltijā vadošais informācijas 
tehnoloģiju (IT) uzņēmums, kas specializējas 
dažādu informācijas sistēmu izveidē, nodrošinot 
pilna cikla pakalpojumu sniegšanu. Inovatīvāko 
un eksportspējīgāko produktu - Card Suite 
programmatūru, lieto vairāk nekā 500 finanšu 
institūcijas 33 pasaules valstīs, savukārt tirgus 
analītiķi Latvijas speciālistu izstrādāto produktu 
novērtējuši kā vienu no vadošajiem pasaulē. 

TietoLatvia TietoCorporation          

INESE TUKIŠA

          Ropažu iela 10 26821997

          inese.tukisa@tieto.com www.tieto.lv



To offer customers tailored and turnkey solutions 
allowing to solve every business challenge that 
customers face.
To be the leading supplier of comprehensive 
technology solutions for issuing and management 
of smart card and ID documents worldwide.

Mission & vision Main areas
X INFOTECH, a leading systems integrator and a 
developer of software suite MultiPerso, delivers 
premium solutions for the issuance, validation 
and management of electronic ID documents and 
financial cards. 
With the successfully implemented projects 
already in 45 countries, X INFOTECH has become 
a trusted business partner, preferred solution and 
service provider for hundreds of clients. 
More: www.x-infotech.comClients

Financial and Government sector.
Our customers include banks, financial 
institutions and government organizations around 
the world.

Employees
џ Number of employees: 60+;
џ Average age: 30 y.;
џ The team nationality – international;
џ Communication languages – Latvian, Russian, 

English, French, Spanish;
џ Our staff constant self-development and 

improvement of the knowledge is crucial to 
the success of our company;

џ We are a team of passionate and talented 
individuals.  We spend quality time together 
while working, doing sports or engaging in 
leisure activities.

Where we operate
Baltics, Scandinavia, Europe, Asia, Africa, Latin 
America.

What we expect from students - our potential 
employees?
џ an ability to show initiative;
џ willingness to work and learn new things;
џ ability to work as a team member;
џ striving for achievements;
џ excellent communication skills;
џ knowledge of foreign languages (English, 

French, Spanish).

Ideal employee (trainee) 
– skills & abilities

4.

Placement: requirements

DAINA VINTERE

        Daugavas 38-3, Marupe 26142131

          daina.vintere@x-infotech.com www.x-infotech.com

X INFOTECH

World leader in the field of electronic ID 
documents and payment cards.
200 projects in more than 45 countries worldwide.
Geography of projects - Europe, Asia, Africa and 
Latin America.
Award - The best Latvian exporter 2014.

Interesting facts



Izstrādāt un popularizēt labāko atvērtā koda IT 
nozares uzraudzības sistēmu. Ja, piemēram, lielas 
finanšu iestādes internetbankas serviss ir pārstājis 
darboties vai strādā lēni, mūsu sistēma nosūta 
ziņas par šo jomu atbildīgajiem cilvēkiem, lai to 
novērstu pirms to pamanīs klienti, un traucējumi ir 
ietekmējuši iestādes darbību.

Misija un vīzija Darbības jomas
Informācijas tīklu un lietojumprogrammu 
uzraudzības sistēmas izstrāde. Kopumā uzņēmu-
mam ir klienti vairāk kā 50 valstīs, no kurām 
lielāko eksportu daļu veido ASV, Japāna, Lielbri-
tānija, Brazīlija, Francija, Nīderlande, Spānija, 
Kanāda, Itālija.

Darbinieki
Uzņēmumā šobrīd strādā nedaudz virs 30 cilvē-
kiem, vidējais darbinieku vecums ir ~35 gadi. 
Mūsu kolektīvs ir internacionāls, un to pārstāv 
darbinieki no 7 valstīm.  

Prasmes strādāt Latvijas uzņēmumā, kura 
produkts ir plaši pazīstams un populārs visā 
pasaulē. Dalīties savā pieredzē ar kolēģiem, 
smelties iedvesmu un gūt jaunas zināšanas. 
Kompānijā Zabbix mums patīk nodarboties ar 
matemātisku un algoritmisku problēmu risinā-
šanu. Mēs uzskatam, ka jebkuram programmē-
šanas darbam ir nepieciešama spēja spriest 
skaidri un pamatoti.

Ideāls darbinieks (praktikants) 
– prasmes un spējas

SIA ZABBIX

Klienti
Zabbix versijas lejuplādētas vairāk nekā miljons 
reizes, un šobrīd pasaulē ir vairāki simti tūkstošu 
lietotāju, kas aktīvi izmanto Zabbix. Mēs varam 
lepoties ar plašu klientu loku, liela daļa no tiem ir 
lielas, visiem zināmas globālas kompānijas. 
Piemēram, Francijā mūs izmanto divas no 
lielākajām bankām, Amerikā – kompānija ICANN, 
kas nodrošina globālā interneta adrešu infra-
struktūru, Brazīlijā – lielākā mazumtirdzniecības 
veikalu ķēde Renner. Kā arī Latvijas uzņēmumi 
Deac, Swedbank, ABLV, Citadele, Nordea, RTU, 
AirBaltic, un daudzi citi.

Kur darbojas uzņēmums
Zabbix ir starptautisks uzņēmums. Mūsu centrā-
lais birojs atrodas Rīgā, kā arī esam paplašinā-
jušies, atverot filiāles Ņujorkā, ASV un Tokijā, 
Japānā.

Prakse: nosacījumi
Uzņēmums gatavs gada laikā praksē pieņemt 
4 studentus.

Interesanti fakti
Zabbix ir kļuvis par labi zināmu Latvijas zīmolu 
Japānā. Ir patīkami, ka mūs bieži piemin tehniskos 
žurnālos un aicina piedalīties IT jomas konfe-
rencēs. Dažādas Zabbix versijas lejuplādētas 
vairāk nekā miljons reizes, un šobrīd pasaulē ir 
vairāki simti tūkstošu lietotāju, kas aktīvi izmanto 
Zabbix.  

 ALEKSANDRA VLADIŠEVA

          Dzelzavas iela 117 26351998

aleksandra.vladisheva@zabbix.com;  hr@zabbix.com

 www.zabbix.com/jobs.php
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