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Misija un vīzija

Cik daudz studentus uzņēmums gatavs pieņemt 

praksē gada laikā?

Īpaši nosacījumi par praksi

Interesanti fakti par uzņēmumu

Galvenās darbības jomas

Klienti

Darbinieki

Kur uzņēmums darbojas?

Prasības ideālam darbiniekam, praktikantam



ACCENTURE LATVIJAS FILIĀLE

Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un 

ārpakalpojumu uzņēmums. Accenture Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā, un 2016.gada 

novembrī mēs sveicām savu 1000. darbinieku. Accenture mācības (Bootcamps) topošajiem 

speciālistiem piedāvā iespēju uzsākt savu karjeru un apgūt praktiskas iemaņas darba videi. 

Dalībniekiem tiek piedāvātas programmēšanas valodu un biznesa procesu konsultantu, kā 

arī projektu vadības asistentu mācības. Mācības ilgst 1-4 nedēļas, kuru noslēgumā 

dalībniekiem tiek piedāvāta prakse. Sekmīgākajiem dalībniekiem ir iespēja saņemt 

Accenture prakses stipendiju.

Metso, Discovery Networks, Henkel, Kesko, Fastweb, Novartis u.c.

Tehnoloģiskie (IT) risinājumi.

Kopumā visā pasaulē Accenture strādā 394,000 darbinieku, no tiem vairāk kā 

1000 Latvijā.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Zanda Dāme

Brīvības gatve 214, Rīga

+371 28 38 88 80

zanda.dame@accenture.com

www.accenture.com/lv-en

Darba vieta Rīga, iespējams Ventspils, kā arī darbs klientu ofisos ārzemēs (Eiropa u.c.).

Vēlamas pamatzināšanas kādā no programmēšanas valodām; spēja strādāt komandā; 

ļoti labas angļu valodas prasmes.

Gada laikā uzņēmums vidēji pieņem 250 praktikantus. Uzņēmums var pieņemt 

ārzemju studentus ar nosacījumu, ka praksei var veltīt vismaz  30 stundas nedēļā un vēlas 

kļūt par Accenture darbinieku. 

Accenture ir lielākais IT uzņēmums Latvijā pēc darbinieku skaita. Uzņēmumam Latvijā ir 

seši ofisi - pieci Rīgā un viens Ventspilī. Aptuveni 90% no praktikantiem kļūst par Accenture 

darbiniekiem. Accenture mācībās ir piedalījušies un vēlāk par uzņēmuma darbiniekiem 

kļuvuši ne tikai IT jomā studējošie, bet arī finansisti, inženieri un mūziķi. 

ACCEPTING 

INTERNATIONAL 

STUDENTS

AccentureLatvia



ATEA GLOBAL SERVICES LTD.

By offering interesting jobs within IT and international SSC arena and by odffering 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.

From small to larg companies around the world that are looking for services in IT 

infrastructure.

Atea Global Services is part of the Atea Group - the leading Nordic IT infrastructure 

company and the 2nd largest in Europe.There are 330 employees working in Riga office and 

providing the best IT services and back office support to Scandinavian countries in different 

areas: finance/accounting, procurement, general administration, customer care and 

software licensing. 

Currently there are around 330 employees working in Atea Global Services office in Riga 

and the number will keep growing. The average age of of employees 25 - 28 years.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Recruitment specialist

Mukusalas street 15, Riga, LV-1004

+371 29 49 74 39

recruitment@atea.com

www.ateaglobal.com

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.

The amount of interns depends from the work load and new projects hence it is hard to 

say the pricise number. Just send us your CVs and we will try to find a way for cooperation! 

We are happy to cooperate with students from abroad. There are full time 

employement possibilities and also internship vacancies (full time or part time) that our 

company can offer. 

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.

ACCEPTING 

INTERNATIONAL 

STUDENTS

Atea Global Services



ATLAS AEROSPACE SIA

Misija. Radīt mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstošus,  inovatīvus  bezpilota 

lidaparātus un ar tiem saistītas iekārtas, tādējādi veicinot tehnoloģisko sasniegumu 

pieejamību. 

Vīzija. Jaunāko tehnoloģiju pieejamība, jaunu risinājumu izveide un ieviešana, 

izmantojot padziļinātas daudznozaru zināšanas.  

Mērķis. Veicināt nākotnes tehnoloģiju attīstību, radīt mūsdienīgu produktu izstrādi un 

ieviešanu, kā arī rast arvien jaunus biznesa attīstības veidus nozarē.

Uzņēmuma radītie produkti ir saistoši gan profesionāliem aeronautikas speciālistiem, 

gan entuziastiem, aktīviem dzīvesstila piekritējiem un tiem, kurus aizrauj jaunākās 

tehnoloģijas un to sasniegumi. Atlas Aerospace šobrīd strādā divos segmentos: plašai 

patēriņu grupai radīts bezpilota lidaparāts jeb drons un drošības dienestu vajadzībām radīti 

bezpilota lidaparāti. 

Bezpilota lidaparātu un ar tiem saistīto detaļu izstrāde un ražošana.  

Uzņēmums nodarbina 15 speciālistus, galvenokārt inženierus un programmētājus. 

Mūsu komandā ir jauni, nesen augstskolu absolvējuši speciālisti, kuru prasmes ir 

vērtējamas kā lieliskas. Šobrīd strādājam, lai paplašinātu komandu, rodam arvien jaunas 

darba vietas spējīgiem un radošiem speciālistiem inženierijā un programmēšanas darbos.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Aleksejs Kļimenkovs  

Ulbrokas iela 19a, Rīga, LV-1021

contacts@atlasaero.space

www.eridacopter.com

Atlas Aerospace SIA birojs un izstrādes telpas atrodas Rīgā, Ulbrokas ielā 19A.

Uzņēmuma galvenais vadmotīvs - virzība, attīstība, būt soli priekšā, būt gan idejiski, gan 

saturiski par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu un realizāciju, virzīt jaunas idejas un radīt 

ilgtspējīgus pakalpojumus, produktus mums un visai pasaulei. To pašu mēs sagaidām no 

darbiniekiem un praktikantiem, degsmi un vēlmi strādājot komandā radīt inovatīvas idejas 

un iekārtas.     

Uzņēmums gatavs pieņemt praksē 2-3 praktikantus reizi kvartālā. 

Esam atvērti ārzemju studentiem, nepieciešamas angļu vai krievu valodas zināšanas. 

Atlas Aerospace SIA vadītājs Igor Ždanovs ir aeronautikas sacensību čempions 

ātrlidošanā, savukārt Ivans Tolčinskijs radījis nevienu vien izlūkdienestu lidaparātu, gan 

eksterjeru, gan interjeru. Lepojamies ar kolēģu sasniegumiem!

ACCEPTING 

INTERNATIONAL 

STUDENTS

Atlas Dynamics 





SIA ATLANT-TEC

ATLANT-TEC - специалисты по технологии автоматизации в автомобильной 

промышленности

Компания SIA “ATLANT-TEC” является дочерним предприятием ATLANT-TEC с 

головным офисом в г. Брауншвайг (Германия) и предлагает интегрированные 

решения для сложных систем автоматизации с использованием роботов в 

автомобильной промышленности.

В этой области ATLANT-TEC оказывает широкий спектр услуг, отвечающих 

современным требованиям к системам автоматизации: 3D – моделирование, online- и 

offline - программирование, технологии управления и электроустановка. 

В настоящее время в компании ATLANT-TEС работает более 60 квалифицированных 

сотрудников, которые принимают участие в проектах таких мировых лидеров 

промышленности, как Volkswagen, Audi, Daimler, BMW и Siemens в различных странах: 

Германии, Польше, Чехии, Китае, США, ЮАР и Мексике. Многие специалисты начали 

свою карьеру по окончании учёбы на программах электроники и компьютерных наук 

в Институте Транспорта и Связи.

Устойчивый рост компании ATLANT-TEС определяет постоянную потребность в 

квалифицированных и мотивированных сотрудниках. Если вы заинтересованы в 

работе в нашей компании, пришлите нам резюме по электронной почте 

info@atlant-tec.net



SIA BALTIC EXPRESS LV

Mūsu mērķis sasniegts, ja klients, vērsies pie mums vienu reizi, kļūst pastāvīgs mūsu 

firmas sadarbības partneris.

Latvijas un ārvalstu uzņēmumi, kuri izmanto transporta pakalpojumus, kā arī 

transporta ekspedīcijas.

Regulārie starptautiskie salikto kravu pārvadājumi. Eksports, imports. Noliktavas 

pakalpojumi. Ikdienas salikto kravu piegādes uz/no Lietuvas un Igaunijas. Pārvadājumi 

uz/no Krievijas. Apdrošināšana. Kravu muitošana, atmuitošana. ADR bīstamo kravu 

pārvadājumi.

Strādājošo skaits uzņēmumā ir 23. Vidējais vecums aptuveni 30 gadi.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Romāns Belozerovs

Raunas iela 44 k.1, Rīga

+371 29 20 85 85

roman@balticexpress.lv

www.balticexpress.lv

Baltija, Eiropa, Krievija.

џ augsta atbildības sajūta, komunikablitāte, mērķtiecība un prasme patstāvīgi 

organizēt darba procesu,

џ labas latviešu un krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas,

џ spēja pārliecināt un risināt problēmas,

џ orientācija uz sasniegumiem, stresa noturība,

џ spēja strādāt dinamiskā darba vidē.

Uzņēmums gatavs pieņemt praksē gada laikā 4 studentus.

џ attīstāmies bez ārējām investīcijām,

џ 100% Latvijas uzņēmums,

џ tagad trīs galvenie darbības virzieni: loģistika, transports, nekustamais īpašums,

џ vairāk kā 13 gadu pieredze starptautiskajā tirgū,

џ esam jau atpazīstami Eiropas loģistikas apritē.

Baltic Express LV





C.T.CO, SIA

Leader in Agile application development. 

> 400 employees & growing.

72% - men and 28% - women.

Average employee age - 33.

Yongest employee age -21.

95% - onsite employees and 5% - offsite.

IT

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Madara Ļaudaka

Meistaru 33, Valdlauči, 

Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076

+371 29 96 49 62

madara.laudaka@ctco.lv

www.ctco.lv

Riga

What we expect from students (our potential employees) to work in our company:

џ an ability to show initiative;

џ being curious;

џ willingness to work and learn new things; 

џ good English knowledge;

џ experience in a real project development (considered as an advantage);

џ an ability to work within a team.

4 max

C.T.Co limited is a Europe-oriented IT solutions and services provider, based in Riga, 

Latvia (EU) with a track record of delivering enterprise solutions to top global clients from 

Western Europe and North America for over 15 years. As one of the largest R&D companies 

in Latvia, C.T.Co established itself as a most advanced and reliable IT company in enterprise 

apps market space. It was selected as a strategic partner by Com Tec Co Group Int., an 

international technology group, rendering IT consulting services and innovative solutions 

to global enterprises and financial institutions.The company is committed to maintaining 

high quality standards through a strong sum of out-of-the-box approach, seasoned teams 

passionate about innovation, over a decade of expertise in the domain, and challenging 

working environment.

C.T.Co ltd



SIA DSV TRANSPORT

Mēs strādājam kopā kā viens globāls uzņēmums, un mums ir viens mērķis: nodrošināt 

mūsu klientiem vislabāko servisu, vienlaikus attīstot rentablu biznesu. 

Dažādu nozaru un mēroga vietējie un starptautiskie uzņēmumi, kuriem nepieciešami 

kvalitatīvi kravu pārvadājumu pakalpojumi visā pasaulē.

Sauszemes, jūras, avio, dzelzceļa un vietējie kravu pārvadājumi, noliktavu un muitas 

brokeru pakalpojumi, negabarīta kravu pārvadājumi.

Uzņēmumā 77 pasaules valstīs kopā strādā 44 000 darbinieki. Latvijā strādā 150 

darbinieki, vidējais  vecums - 35 gadi,  80% darbiniekiem  ir augstākā  izglītība. 12 darbinieki 

darbu uzņēmumā uzsākuši kā praktikanti un šobrīd ieņem gan departamenta vadītāja, gan 

pārvadājumu virziena vadītāju un ekspeditoru amatus. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Sanita Augstkalne 

Krustpils iela 31

+371 67 10 61 02

cv@lv.dsv.com

www.lv.dsv.com, www.dsv.com

Centrālais birojs Rīga, filiāle - Liepājā, nodrošinam kravu pārvadājumu pakalpojumus 

visā pasaulē. Noliktavas - Rīgā un Jelgavā.

Patiesa interese iegūt pieredzi un zināšanas par ekspeditora darbu;

Vēlme strādāt komandā

Spēja ātri domāt un reaģēt; 

Prasmes darbā ar datoru;  

Latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas zināšanas; 

Citas svešvalodu zināšanas-priekšrocība. 

Piedāvājam: 

џ Iespēju iegūt izpratni par ekspeditora atbildību, darba procesiem no A- Z;

џ Iespēju pārliecināties vai esošā sfēra un amats ir tas, kurā students patiesi vēlas 

attīstīties un veidot karjeru.

џ Pozitīvu darba vidi, vadītāja un kolēģu atbalstu.

Uzņēmums gatavs pieņemt praksē 6 studentus. Pirms prakses veicam studentu 

intervijas, jo nokļūstot praksē DSV, veiksmīgas prakses rezultātā, studentam iespēja 

turpināt apmaksātu darbu (ieskaitot sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu) 

DSV Transport gan Latvijā, gan citās DSV filiālēs visā pasaulē. 

DSV ir Dānijas uzņēmums - viens no "TOP 5" transporta un loģistikas risinājumu 

sniedzējiem pasaulē.  Uzņēmums  regulāri  ir arī Latvijas  "TOP  200"  uzņēmumu vidū un  ir 

viens no vadošajiem  transporta nozarē Latvijā.  

Dsv Transport Latvia



DYNINNO GROUP LIMITED FILIĀLE DYNATECH

Mūsu misija ir izveidot platformu vietējiem talantiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības un 

tehnoloģiju inovācijas globālā mērogā.

Mūsu vērtības:

џ Cilvēki: mēs audzinām talantus – mūsu cilvēki ir mūsu lielākā vērtība.

џ Inovācijas: mēs atbalstām novatorisko pieeju pašreizējiem biznesa izaicinājumiem.

џ Tehnoloģijas: mēs demonstrējam tehnoloģiju spēku, maksimāli realizējot to efektīvu, 

radošu un inovatīvu izmantošanu.

џ Progress: mēs tiecamies pēc nepārtrauktas pilnveidošanās.

џ Saziņa: mēs atbildam un sadarbojamies ar mūsu klientiem.

џ Atbildība: mēs atbildam par mūsu sasniegumiem un attīstību. 

Mūsu klienti ir globāli no visas pasaules, kuri izmanto mūsu uzņēmuma pakalpojumus: 

ceļojumus apkārt pasaulei, aktieru atlasi filmu industrijai, kā arī lieto mūsu finanšu 

instrumentus.    

Mūsu uzņēmuma galvenās darbības jomas ir informāciju tehnoloģijas, ceļojumi, aktieru 

atlase un finanšu tehnoloģijas.   

Dynatech ir daļa no starptautiskās Dyninno grupas, kurā strādā 300 darbinieki. Rīgas 

birojā šobrīd tiek algoti 60 cilvēki, tomēr līdz 2017. gada beigām šo skaitu plānots dubultot. 

Vidējais darbinieku vecums ir 28 gadi. Pie mums strādā jaunie profesionāļi, pārsvarā IT guru 

vai tie, kuri vēlas par tādiem kļūt. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Olga Pranča

Mednieku iela 4a  

+371 25 72 44 94 

cv@dynatech.lv

www.dynatech.lv

Uzņēmuma biroji atrodas Rīgā, Maskavā un Maltā. Klienti - globāli, pārsvarā Amerikā, 

Āfrikā un Krievijā. 

Mūsu darbiniekam/praktikantam jābūt ar pozitīvu attieksmi, vēlmi attīstīties, kā arī 

elastīgam. 

Esam gatavi pieņemt praksē 30 studentus gada laikā. 

Esam gatavi pieņemt praksē ārzemju studentus. Atkarībā no studentu kvalifikācijas, 

prakse pieejama nepilna laika vai pilna laika.  

џ Dažādība projektos;

џ Mūsu tirgus ir globāls;

џ Brīvība attīstīties, nepastāv birokrātija;

џ Jauna biroja ēka 2017. gada nogalē;

џ Aktīvs iekšējās darbības līmenis. 

Dynatech

ACCEPTING 

INTERNATIONAL 

STUDENTS





VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "ELEKTRONISKIE SAKARI" 

VAS “Elektroniskie sakari” Latvijā nodrošina ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra 

un numerācijas - drošu un kvalitatīvu pārvaldību, atbilstoši valsts interesēm un elektronisko 

sakaru tirgus attīstības dinamikai, kā arī sniedz augstas pievienotās vērtības 

komercpakalpojumus: radioiekārtu identificēšanu, radiosignāla elektromagnētiskā lauka 

intensitātes mērījumus, radioamatieru seminārus.

Mobilo sakaru operatori.

Radiofrekvenču spektra plānošana un uzraudzība, numerācijas pārvaldība, Latvijas 

valsts pārstāvniecība starptautiskās konferencēs un sakaru nozares darba grupās. 

Uzņēmumā strādā 90 darbinieki, kuru vidējais vecums ir 45 gadi. Lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu radiofrekvenču spektra pārvaldi un sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu 

sniegšanu, uzņēmumam raksturīgs  augsti kvalificēts personāls ar minimālu mainību.

Uzņēmuma darba specifikas apgūšana ir ilglaicīgs process, kas prasa atbilstošu 

izglītību, vairāku gadu praksi un regulāru apmācību, ko  uzņēmumā vada vecākie eksperti, 

kuru darba stāžs uzņēmumā  ir vairāk nekā 15 gadi.

Uzņēmuma speciālisti pārstāv Latvijas intereses starptautiskajās darba grupās 

frekvenču plānošanas un izmantošanas jautājumos.

VAS "Elektroniskie sakari" uzdevumus veic visā Latvijas teritorijā. Lai nodrošinātu 

informācijas iegūšanu par elektromagnētisko situāciju visā valstī, tās lielākajās pilsētās - 

Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā izveidoti  radiofrekvenču spektra 

monitoringa punkti ar noteiktām pārraudzības teritorijām, kurās savu darbību 

radiofrekvenču spektra uzraudzības jomā realizē Tehniskā departamenta Radiofrekvenču 

uzraudzības nodaļas  (RUN) struktūrvienības.

Praktikantam ir jābūt inženierzinātņu studentam, kurš ir motivēts uzzināt un izprast 

vairāk  par mācīto teoriju, piedaloties praktiskā darbā uzņēmumu speciālistu vadībā.

Gada laikā uzņēmums pieņem praksē  1 - 3 studentus.

Prakses norisi nosaka noslēgtā trīspusējā prakses līguma  starp  uzņēmumu, izglītības 

iestādi un praktikantu, nosacījumi.

Prakses vadītājs:

џ organizē praktikantam praktizēšanas iespējas atbilstoši individuālajam mācību 

plānam;

џ kopā ar praktikantu sastāda prakses kalendāro grafiku optimālai prakses mērķu un 

uzdevumu izpildei. Praktikants prakses vadītāju iepazīstina ar individuālo uzdevumu, 

kas prakses laikā izpildāms. Individuālais uzdevums var tikt konkretizēts un izmainīts 

atbilstoši uzņēmuma mērķiem;

џ kontrolē prakses programmas un prakses kalendārā grafika izpildi;

џ kontrolē praktikanta drošības un darba kārtības noteikumu ievērošanu;

џ palīdz praktikantam informācijas un datu iegūšanas procesā diplomdarba 

vajadzībām (pirmsdiploma prakses gadījumā);



џ koordinē prakses uzdevuma izpildei nepieciešamo sadarbību un konsultācijas ar 

uzņēmuma speciālistiem;

џ iesniedz izglītības iestādei zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējumu 

par individuālā mācību plāna apguvi prakses līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

џ Visiem studentiem, kuri vēlas praktizēties uzņēmumā,  ir vienlīdzīgas iespējas 

neatkarīgi no nacionālās piederības un tautības.

Elektroniskie sakari ir uzņēmums ar unikālu darbības sfēru. Tas ir dinamisks darbs 

radiofrekvenču uzraudzības jomā un mazliet zinātnisks – radiofrekvenču plānošanas jomā. 

Šie divi galvenie procesi ir savstarpēji cieši saistīti un vienoti savos mērķos, tādēļ kopējo 

darba rezultātu nosaka sadarbība.

Strādājot Eletroniskie sakari, radiosakaru inženieris nokļūst citā dimensijā. 

Inženieru darbs ir interesants un izaicinājumiem pilns, jo frekvenču plānošanas un 

pārvaldības procesa ietvaros nepieciešams savstarpēji sasaistīt telpu, laiku un frekvenci, 

meklējot aizvien jaunas metodes un risinājumus. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Vija Saukāne

Eksporta iela 5,Rīga

+371 67 33 30 34

Vija.Saukane@vases.lv

www.vases.lv @elektroniskiesakari
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     A/S EXIGEN SERVICES LATVIA

Mūsu misija ir būt ilgtspējīgam un sociāli atbildīgam uzņēmumam, kas nodrošina 

iespēju mūsu mazbērniem strādāt un dzīvot plaukstošā Latvijā.

Mūsu vērtības:

KOMPETENCE - esam aktīvi, zinoši un radoši. 

PARTNERĪBA - strādājam ar klientiem un sadarbības partneriem vienotā, saliedētā, 

uz rezultātu orientētā komanda. 

UZTICAMĪBA - pildām dotos solījumus, esam atvērti un godīgi.     

Mūsu klienti ir gan valsts pārvalde un pašvaldības, gan privātā biznesa uzņēmumi 

finanšu, apdrošināšanas, transporta, tūrisma, IT un tirdzniecības nozarēs. Eksporta tirgi: 

Vācija, Šveice, Lielbritānija, ASV.

Exigen Services Latvia ir viens no pieredzes bagātākajiem IT uzņēmumiem Latvijā,  

starptautiskā uzņēmuma Return un Intelligence grupas uzņēmums. Mūsu specializācija ir 

stratēģiski nozīmīgu, apjomīgu un integrētu IT sistēmu izstrāde. Pateicoties atzītai 

profesionālajai 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. 

Uzņēmumā strādā 240 profesionāļu:

39% = programmēšanas inženieri,

17% = sistēmanalītiķi,

14% = projektu vadītāji,

15% = testētāji,

15% = citi IT speciālisti.

Latvijā uzņēmuma biroji atrodas Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Starptautisku projektu 

izstrādē sadarbojamies ar kolēģiem Austrumeiropā, ASV un Austrālijā. Mūsu partneri ir 

vadošie tehnoloģiju ražotāji pasaulē: IBM, SAP, Oracle, Microsoft.  

џ Vai Tevi izaicina aizvien jauni uzdevumi un 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 karjeru starptautiskā uzņēmumā?

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

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

џ Ik gadu līdz 30 datorzinātņu studenti pilnveido praktiskās iemaņas mūsu uzņēmumā.

џ Prakses laikā studenti kopā ar darba  uzdevumiem veic prakses obligāto uzdevumu – 

programmatūras koda izstrādi un  padziļināti  apgūst  darba uzdevuma veikšanai 

izvēlētās tehnoloģijas. 

џ Students praksei var pieteikties jebkurā laikā

џ Praktikanti saņem Uzņēmuma stipendiju, iegūst pieredzi tehhnolģiju praktiskā 

pielietojumā reālos projektos un var sākt veidot karjeru mūsu uzņēmumā.



Ārzemju studentus varam pieņemt praksē pēc līdzīgiem kritērijiem, zināšanām un 

nosacījumiem, kā vietējiem. Jābūt iespējai brīvi komunicēt krievu vai angļu valodās, kā arī 

atbilstošiem dokumentiem/atļaujām, lai studētu Latvijā.  

џ Katru gadu kāds TSI DTF students saņem vienu no septiņām Exigen Services Latvia 

stipendijām 1500 Eiro apmērā.

џ Esam sociāli atbildīgs uzņēmums. Jau 5.gadu pēc kārtas esam saņēmuši Ilgtspējas 

indeksa Sudraba novērtējumu.

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

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Prakses jautājumos: Marina Kozlova

J.Daliņa iela 15, Rīga, LV 1013

+371 67 06 77 44

prakse@exigenservices.com

www.exigenservices.com/karjera ExigenServicesLatvia   
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SIA GEFCO BALTIC

GEFCO mērķis ir dubultot uzņēmuma peļņu līdz 2020. gadam un kļut par vadošo 

starptautisko loģistikas uzņēmumu, kas nodrošina industriālo kravu pārvadājumus 

klientiem visā pasaulē.   

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.

SIA "GEFCO Baltic" ir sevi pierādījis, kā vienu no vadošajiem loģistikas uzņēmumiem 

automobiļu un rūpniecības kravu pārvadājumos pa sauszemi, jūras, gaisa un 

multimodālajos pārvadājumos. 

SIA "GEFCO Baltic" šobrīd strādā gandrīz 50 darbinieki, kuri pārsvarā ir jauni cilvēki ar 

augstāko izglītību uzņēmējdarbības loģistikā vai  muitas un nodokļu administrēšanā. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Līga Daugule

Pulkveža Brieža iela 15

+371 67 36 58 80

contacts.baltic@gefco.net

www.baltic.gefco.net

Uzņēmuma SIA „GEFCO Baltic” galvenais birojs atrodas Rīgā, bet uzņēmumam arī ir 

pārstāvniecība Viļņā (Lietuva) un Tallinā (Igaunijā). 

Mēs meklējam studentus, kuri būs atsaucīgi, ar labām valodu zināšanām un ieinteresēti 

savos darba pienākumos un profesionālā attīstībā. 

GEFCO Baltic, vidēji gada laikā, praksi iziet 5 prkatikanti, kas praktizējās galvenokārt 

sauszemes, 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. 

GEFCO Baltic piedāvā prakses un darba iespējas ārzemju studentiem, kuri labi pārvalda 

angļu un krievu valoduas ir motivēti un tendēti uz rezultātu sasniegšanu. 

GEFCO tiek pārstāvēts 114 valstīs, ieskaitot Latviju un ir viens no desmit lielākajiem 

loģistikas uzņēmumiem Eiropā ar peļņu 4,2 miljardi eiro 2015. gadā un 12,3 tūkstošiem 

darbinieku visā pasaulē. GEFCO darbojas Centrālāzijas valstīs, Centrālajā un Austrumeiropā, 

Tuvajos Austrumos, Austrumāzijā, Dienvidamerikā un Āfrikā.
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  SIA GIRR LOGISTIK   

Sia Girr logistik misija - pilns loģistikas risinājumu komplekss saviem klientiem. 

Klienta izdevumu minimizēšana , biznesa izaugsme un labklājība.    

Galvenie klienti ir kravu īpašnieki no SNG valstīm. Tāpat kompānija Girr logistik strādā ar 

lielākajiem muitas brokeriem Krievijā.     

Mūsu galvenie virzieni ir multimodālie pārvadājumi, auto pārvadājumi (tai skaitā ar 

mūsu autotransportu) no Eiropas Savienības valstīm uz Krieviju, Kazahstānu, Uzbekistānu.     

Uzņēmumā strādā 25 darbinieki, loģistikas menedžeri pārsvarā ir 25-30 gadu vecumā, 

visi ar augsto izglītību vai pašlaik mācas.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Maksims Pučkovs     

Maskavas 240, 501 kabinets

+371 66 10 09 20     

mp@girr.eu

www.girr.eu

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

Ideālam praktikantam jābūt uzmanīgam, mērķtiecīgam, saprotošam.

Kompānija Girr logistik gatava pieņemt darbā 4 praktikantus.

Sia Girr Logistik



SIA HAVAS LATVIA

HAVAS Latvia ir virszemes pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, kas nodrošina pasažieru 

un gaisa kuģu apkalpošanu Latvijā. Ar uzticamu un profesionālu komandu, svaigām idejām 

un izcilu servisu kā galveno vērtību, mēs ļaujam jebkuram lidsabiedrības klientam justies kā 

godātam viesim, nevis vienkārši pasažierim.

Aviokompānijas, tādas kā  AirBaltic, Turkish Airlines, Ukrainian Airlines, SAS, FBO, u.c.

Virszemes pakalpojumu sniegšana aviokompānijām. Pasažieru serviss, Perona 

apkalpošana, Uzkopšanas serviss, Atledošanas serviss.

Uzņēmumā vidēji strādā 300 darbinieki, dažādās vecuma grupās, sākot no 18 gadiem. 

Videjais darbinieku vecums 32 gadi. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Vecākā personāla speciāliste Sandra Upena

Starptautiska Lidosta Rīga 10/1

+371 28 67 58 76

supena@havas.net, cveurope@havas.net

www.havas.net

Uzņēmums darbojas Starptautiskās Lidostas Rīga infrastruktūrā. 

џ vēlmei un iespējai daudz mācīties,

џ augstai atbildības sajūtai,

џ spējai strādāt komandā,

џ spējai agri celties un vēlu iet gulēt,

џ labai fiziskai un garīgai noturībai,

џ interesei par un ap aviāciju,

џ labām latviešu, krievu, angļu valodas zināšanām.

Uznēmums izskatīs visas iespējas uzņemt studentus, saistībā ar studentu iespējām iziet 

praksi uzņēmumā. Svarīgi noteikumi - studentiem uzņēmumā būs jāiziet pilna teorētiskā 

apmācība, jāsagatavo pirms prakses Prakses devēja pieprasītie dokumenti, kas ir 

iepriekšējās darbības pārbaude, izziņa par nesodāmību no IeM Informācijas centra, javeic 

obligātā veselības pārbaude, lai darba devējs var pārliecināties, vai prakses noslodze nevar 

kaitēt prakses veicējam.

Uzņēmums labprāt piedāvā prakses iespējas ārzemju studentiem, ja viņi var praksi veikt 

pilnu laiku, sākot no agriem rītiem līdz vēliem vakariem, pārzina ļoti labi angļu valodu un labi 

pārzina latviešu un/vai krievu valodu. 

Havaş Europe
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VAS LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

Veidojam un uzturam atvērtu, uzticamu un ilgtspējīgu elektronisko sakaru vidi, lai 

nodrošinātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem būt informētiem, brīviem un neatkarīgiem 

lēmumos un rīcībā. Valsts un operatoru primāri izvēlēts elektronikso sakaru pakalpojumu 

sniedzējs, kas paver jaunas iespējas Latvijas informācijas sabiedrībai.

Juridiskas un fiziskas personas.

Viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas 

nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā 

pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts 

institūcijām.

LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators 

valstī. Savus pakalpojumus nodrošinām televīzijas kompānijām, raidorganizācijām, visiem 

lielākajiem elektronisko sakaru operatoriem, kā arī valsts iestādēm. 

LVRTC ir uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas izsniedz un uztur eParaksta 

pakalpojumus. 

Uzņēmumā strādā visdažādāko profesiju pārstāvji. Lielākā daļa darbinieku ir 

informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomas speciālisti, kas nodrošina un uztur 

valstiski nozīmīgu infrastruktūras darbību. Uzņēmums savā darbībā apvieno 

pakalpojumus, kurus sniedzam jau sākot ar 1925. gadu (radio apraide),  ar pakalpojumiem, 

kas ir saistīti ar jaunākajām tehnoloģijām (datu pārraide; datu centrs u.c.). Saistībā ar to arī 

mūsu darbinieki ir ļoti dažādi, ir speciālisti, kas uzņēmumā strādā ilgāk par trīsdesmit 

gadiem un ir speciālisti, kas ir gados jauni un pie mums darbojas pavisam nesen. Galvenais, 

kas apvieno šis dažādas darbinieku paaudzes ir viņu unikālās zināšanas un profesionalitāte.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Jevgeņija Vološina

Ērgļu iela 7

personals@lvrtc.lv

www.lvrtc.lv

Visa Latvija.

Augstākā/nepabeigta augstākā izglītība, interese un vēlme apgūt jaunākās tehnoloģijas, 

valodu zināšanas, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Uzņēmums gatavs pieņemt praksē 15 praktikantus.

Ārzemju studentiem, nepieciešamas latviešu valodas zināšanas B2 līmenī.
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SIA LSH EXPRESS LOGISTICS

Misija: universāla transporta aģentūra, kas piedāvā augstas klases un nestandarta 

loģistikas pakalpojumus kravu pārvadājumiem  pa visu pasauli.

Vīzija: Mēs tiecamies būt par kompāniju, kuru apbrīno par tās darbiniekiem, 

partnerības pamatprincipiem un veiktspēju.

Mērķi: inovatīvu pakalpojumu ieviešana, globāla mēroga bizness dinamiskas, 

atraktīvas un atšķirīgas komandas sastāvā .

Eksportētāji, importētāji, militāristi.

Loģistika, jūras kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi.

Vienmēr esam atvērti jauniem, dinamiskiem cilvēkiem, kam ir savs viedoklis, risinājumi.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Gunvaldis Ezermanis

Mūkusalas iela 72, Rīga

+371 61 30 20 50

gez@lsh.lv

www.lsh.lv

Birojs: Riga. Darbojamies ar klientiem no visas pasaules.

Pieredze nav obligāta, jo ikviens, kurš pievienojas komandai iziet apmācību.

Līdz 3 studentiem gada laikā. Jābūt gatavam dinamiskai apmācībai, darbam.

Pie mums jau ir bijuši ārvalstu studenti. Jāprot angļu valoda saziņas līmenī.

Nodarbojamies arī ar militāro loģistiku.
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SIA NANO IT

Augt, attīstīties un turpināt aizņemt arvien lielāku tirgus segmenta daļu.

Latvijas Dzelzceļš, Gan Bei, RTU, Rīgas Centrāltirgus un Latvijas iedzīvotāji, kuri lieto 

internetu, TV ikdienas dzīvē.

Hostings, Televīzija, Internets un Telefonija.

Vecuma amplitūda dažāda, jaunākie speciālisti ir studenti, pieredzējušākie ap 40.  

Draudzīgs, atvērts, izpalīdzīgs kolektīvs ar daudziem saliedēšanas pasākumiem.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Inga

Maskavas iela 240

+371 26 12 04 53

cv@nano.lv, cv@netvision.lv  

www.netvision.lv, www.nano.lv

Rīga, Jūrmala un pamazām izplešamies arvien vairāk pa visu Latviju.

Interese par IT, programmēšanu, tehniskām lietām, sistēmu administrēšanu, klientu 

apkalpošanu, attīstību un pašizaugsmi.

Izskatīsim katru gadījumu individuāli.

Nodarbojamies arī ar militāro loģistiku.

Nano.lv



JAUNIEŠU KARJERAS PORTĀLS PRAKSE.LV

PRAKSE.LV misija ir palīdzēt studentiem un absolventiem veiksmīgāk integrēties 

Latvijas un globālajā darba tirgū.

Studenti un absolventi. Prakses un darba meklētāji līdz 30 gadiem.

Nodarbinātība un izglītība.

Uzņēmumā strādā vairāk kā 10 cilvēki. Vidējais vecums ir 25 gadi. 

Profesiju pārstāvji: programmētāji, mārketinga un pārdošanas speciālisti, izglītības 

koordinatori.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Jānis Logins

Ģertrūdes iela 46-5, Rīga, LV-1011

+371 29 54 01 82

janis.logins@prakse.lv

www.prakse.lv 

Latvijā, Lietuvā, Turcijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Albānijā.

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

2017. gadā portāls plānots uzņemt 7 praktikantus. 

Ārzemju studentiem prakse uz laiku līdz 3 mēnešiem.

Karjeras portālā PRAKSE.LV reģistrējušies jau vairāk kā 85 000 jauniešu un 5000 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. 

Prakse.lv / Darbs
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AS RIETUMU BANKA

Misija. Banka tiecas nodrošināt augstākās kvalitātes apkalpošanu, sadzirdēt un saprast 

katru klientu, viņa vajadzības un specifiku un piedāvāt saviem klientiem tieši viņiem 

piemērotākos un efektīvākos risinājumus.

Vīzija. Banka plāno paaugstināt efektivitātes rādītājus un nostiprināt tās pozīcijas tirgū 

ar mērķi nodrošināt stabilu peļņu. Banka tiecas uz stabilu izaugsmi, izmantojot efektīvu 

iekšējo tehnoloģiju un administratīvās infrastruktūras atbalstu. Banka  plāno  turpināt  

pilnveidot  kontroles  un  riska  vadības  sistēmas,  personāla  apmācību  un  visu  

darbinieku profesionālo izaugsmi. Rietumu ir sociāli atbildīga Latvijas banka, tā sniedz 

palīdzību un atbalstu, izmantojot speciāli šim mērķim radītu Rietumu Labdarības fondu.     

Mērķi. Kapitāla palielināšana un peļņas gūšana.

Banka  piedāvā  kvalitatīvus  un  profesionālus  finanšu  pakalpojumus  dinamiski  

augošiem  uzņēmumiem  un  turīgām privātpersonām. 

Galvenie darbības virzieni ir kapitāla pārvaldīšana, kredītēšana, brokeru un maksājumu 

karšu pakalpojumi kā arī korporatīvo klientu  apkalpošana.

Uzņēmumā strādā 785 darbinieki, vidējais vecums ir 32 gadi, darbiniekiem ir augstākā 

vai nepabeigta augstākā izglītība.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Anna Fetisova

Vesetas iela 7, Rīga

+371 67 02 05 40

cv@rietumu.lv

www.rietumu.lv

Banka darbojas Latvijā, NVS, Eiropā un citu pasaules reģionu valstīs.

Ir jābūt pašmotivētam, nopietnam, mērķtiecīgam, lojālam un ar augstu atbildības 

sajūtu. 

Banka ir gatava izvērtēt prakses pieteikumus visa gada laikā.

2016. gada 17. un 18. novembrī Rīgā tika organizēts Baltijā nozīmīgākais, jau piektais 

starptautiskais elektroniskās komercijas problēmām veltītais forums „eCom21”. Ikgadējā 

konference „eCom21” ar Rietumu Bankas atbalstu notiek kopš 2012. gada. Šajā laikā to ir 

apmeklējuši vairāk nekā 2000 tiešsaistes biznesa dalībnieku un ekspertu no vairāk nekā 

45 valstīm. 

2016. gadā Rietumu Banka ir pirmā Banka vēsturē, kas piedāvā iespēju automātiski un droši 

saņemt pieeju strukturētiem datiem par investīciju portfeļiem ar JSON API — Rietumu Broker 

Link palīdzību. Šī iespēja ietver informācijas saņemšanu par pozīcijām, finanšu instrumentu 

kustību pa kontiem, kā arī izrakstus Rīgā ar Rietumu Bankas atbalstu notiek starptautisks 

uzņēmējdarbības forums “ Latvija-Kazahstāna”. Forumā piedalās valsts struktūru pārstāvji, 

diplomāti, abu valstu lielāko uzņēmumu īpašnieki un augstākā līmeņa menedžeri. 

Rietumu Bank



SIA RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS

Vīzija: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju pārvaldīšanā Rīgā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, 

pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina 

kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu 

īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā 

fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Misija: Veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, 

veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Kopsummā uzņēmums apkalpo ap 170 000 klientu un mūsu pārvaldījumā ir ap 

4300 dzīvojamo māju ar kopējo apsaimniekojamo platību virs 8 milj. kvadrātmetru.

Dzīvojamās mājas sanitārā apkope; siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu nodrošināšana; sadzīves atkritumu izvešana; elektroenerģijas nodrošināšana 

dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai; komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope 

un kārtējais remonts. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, rīkojot izglītojošos un 

informatīvos pasākumus un izstrādājot informācijas tehnoloģiju risinājumus. Uzņēmuma 

konkurētspējas nodrošināšana, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un 

paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi.

Darba komandu veido administrācija, speciālisti, strādnieki un sētnieki-apkopēji – 

pavisam 2745 darbinieki. 20% no visiem administrācijas darbiniekiem un speciālistiem ir 

vecumā līdz 30 gadiem, 28% ir no 31 līdz 40 gadiem un pārējie ir vecāki par 41 gadu.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Aleksandra Cimbale

Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011

+371 26 30 56 65

aleksandra.cimbale@rnparvaldnieks.lv

www.rnparvaldnieks.lv

Rīga

Vēlme mācīties un apgūt jaunas zināšanas;

Augsta atbildības sajūta, precizitāte un mērķtiecība;

Prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

Teicamas komunikatīvās prasmes;

Vēlme uzņemties iniciatīvu, iesaistīties komandas darbā;

Labas prasmes darbā ar datoru (MS Office u.tml.).

Sākot ar 2016. gadu ir pieejama apmaksātā prakse dažādās SIA "Rīgas namu 

pārvaldnieks" struktūrvienībās. Pieņemšana apmaksātajā praksē notiek konkursa ceļā, 

izvērtējot kandidātu CV un sekmju izrakstus. Savukārt, neapmaksātai praksei var pieteikties 

visā gada garumā un prakses vietu skaits nav ierobežots. 

Uzņēmums ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Rīgā un Baltijā. 

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Rīgas 

domes priekšsēdētājs. Uzņēmums īsteno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energo-

efektivitātes paaugstināšanas projektus, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Rīgas namu pārvaldnieks

RNParvaldnieks



SAF TEHNIKA

Misija. Piegādāt Eiropā izstrādātu, ražotu un klientam speciāli pielāgotu mikroviļņu 

radio aparatūru.

Vīzija. Radīt arvien jaunas inovācijas industrijā, pielāgojot tās klientu vajadzībām.

Stratēģija. Fokusēties uz klientu, piedāvājot specifiskus, pašu izstrādātus un ražotus 

datu pārraides risinājumus.

SAF Tehnika piedāvā speciāli pielāgotus risinājumus daudz un dažādām industrijām. 

Sākot ar mobilajiem operatoriem un interneta pakalpojumu sniedzējiem, naftas ražotājiem, 

beidzot ar valsts un pašvaldību institūcijām. 

Uzņēmums nodarbojas ar mikroviļņu datu pārraides iekārtu ražošanu. SAF Tehnika 

ražotie produkti ir labākā alternatīva optisko kabeļu komunikācijai. Uzņēmums piedāvā 

tādus risinājumus kā nelicenzētas radio iekārtas, īpaši zemas aiztures radiorelejus, kā arī 

profesionālas mikroviļņu radio iekārtas un spektra analizatorus.

Uzņēmumā kopumā ir 191 darbinieki, no kuriem 180 strādā Latvijā, 11 ASV. SAF Tehnikā 

komfortabli jūtās dažādu vecumu cilvēki, gan jaunieši, studenti, gan gados vecāki speciālisti. 

Katram no viņiem ir sava vērtība, savas zināšanas, ko izmantot kopīgu mērķu sasniegšanai. 

Pārsvarā tiek nodarbināti speciālisti ar tehniskajām zināšanām, taču uzņēmumā darbojas 

arī  mārketinga, pārdošanas, loģistikas, finanšu speciālisti.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Zane Jozepa

Ganību dambis 24a

+371 67 04 68 40

zane.jozepa@saftehnika.com

www.saftehnika.com

SAF Tehnika ir divi galvenie biroji, kas atrodās Rīgā, Latvijā un Denverā, ASV. Uzņēmums 

eksportē savus produktus uz vairāk nekā 130 pasaules valstīm un tam ir plašs aģentu un 

partneru tīkls visā pasaulē.  

Vēlme mācīties un meklēt atbildes uz jautājumiem, spēja patstāvīgi domāt, būt 

atvērtam jauniem izaicinājumiem. 

Izstrādes daļā līdz 7 praktikantiem. Ražošanas daļā līdz 7 praktikantiem.

Vēlams, lai praktikants praksē nāktu ar vēlmi savu turpmāko karjeru saistīt ar 

SAF Tehnika. Prakses slodzes lielums - ne mazāks par 20 stundām nedēļā.

SAF Tehnika ir uzņēmums, kurš vairāk kā 95% no saražotās produkcijas eksportē uz 

vairāk nekā 130 valstīm visā pasaulē.

Būdams pamatā mikroviļņu radio ražotājs, uzņēmums radījis virkni pasaules līmenī 

unikālu produktu, viens no jaunākajiem - pasaulē mazākais mikroviļņu spektra analizators.

SAFTehnika



SAS MANPOWER LIT FILIĀLE MANPOWER LIT

Mūsu vīzija ir radīt un piegādāt inovatīvus darbaspēka risinājumus, kas ļauj mūsu 

klientiem gūt panākumus mainīgajā darba vidē. Mūsu vērtības - cilvēki, zināšanas, 

inovācijas.

Mēs sadarbojamies ar visdažādāko nozaru uzņēmumiem - ražošana, vairum-

tirdzniecība, loģistika, IT tehnoloģijas, bankas un finanšu institūcijas u.c. Mūsu klientu vidū ir 

plaši zināmi starptautiski uzņēmumi, kas veic savu darbību Latvijā.

Personāla atlase, pagaidu nodarbinātība, personāla vadības pakalpojumi.

Uzņēmumā strādā 10 darbinieki, pieredzējuši personāla atlases un vadības speciālisti.

Norīkojumā pie mūsu klientiem strādā vairāk nekā 200 uzņēmuma darbinieku.

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Krišjāņa Valdemāra iela 33-17, Rīga, LV-1010

+371 67 85 29 20

riga@manpower.lv

www.manpower.lv

Uzņēmums darbojas visā Latvijā.

Ideālam darbiniekam jābūt motivētam profesionāli pilvneidoties, strādāt komandā, 

aktīvam, ar iniciatīvu.

Mēs varam palīdzēt atrast darbu, ko var apvienot ar studijām.

Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas nodarbina gan Latvijas, gan ārvalstu 

iedzīvotājus.

Manpower ir lielākais nodarbinātības pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Ik gadu darbā 

iekārtojam 500 darbiniekus 40-50 dažādos uzņēmumos.

Manpower Latvia
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SEB AB RIGA BRANCH - SEB SHARED SERVICE CENTER RIGA

Our Vision - "To deliver world class service to our customers"

Our Values - "Customer first". "Commitment". "Collaboration". "Simplicity".  

Corporate and private clients at SEB sites in more than 10 countries worldwide. 

Finance sector. Banking industry.

More than 400 people. We are young and ambitious team - 58% are below 29 years. Our 

working language is English. Your are welcome to join our Shared Service Center if you would 

like to start your career in international environment. This is the right choice if you are keen 

to develop your competence and to be proud of being a team member of SEB!   

SEB Shared Service Center is serving SEB clients in more than 10 countries worlwide. 

We expect you to be fluent in English with analytical and logical reasoning abilities. 

You enjoy a team work. 

We are happy to offer you full time internship. You are welcome to apply for our vacant 

positions and we will contact you!

We are happy to accept students looking for full time internship. 

Our working language is English.

ACCEPTING 

INTERNATIONAL 

STUDENTS
KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Sandra Vilsone

Mukusalas iela 101 in Riga

+371 29 35 12 58

SSCRiga@seb.se

www.seb.lv/ssc



VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA" 

Esam lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un reģiona galvenais gaisa 

satiksmes centrs. Apkalpojam vietējās un starptautiskās, gan pilna servisa, gan zemo 

izmaksu lidsabiedrības, kas veic pasažieru, kravas un pasta pārvadāšanu uz Eiropas un 

citām pasaules valstu pilsētām. 

Mūsu misija ir nodrošināt klientiem uzticamu infrastruktūru un izcilus aviācijas un ne-

aviācijas pakalpojumus, sekmēt ilgtspējīgu maršruta tīkla piedāvājumu, paplašinot valsts 

savienojamību ar stratēģiski svarīgiem galamērķiem un veicinot tautsaimniecības izaugsmi.

Vīzija: Lidosta “Rīga” ir pirmās izvēles lidosta Baltijas valstīs ceļotājiem un uzņēmējiem.

Pasažieri, lidsabiedrības, lidostas viesi, komercorganizācijas un valsts iestādes.

Transports.

Lidostas 1100 darbinieku kolektīvs ir daudzveidīgs vecuma, profesiju un izglītības 

līmeņa ziņā. Darbības jomas ir plašas - klientu, gaisa kuģu un lidlauka apkalpošana, drošība, 

IT, infrastruktūras uzturēšana un attīstība (būvniecība, transports, telpu un teritorijas 

uzturēšana, elektrotehnika), komercpakalpojumi, kā arī personāla vadības, finanšu, 

kvalitātes, juridiskā un komunikācijas struktūrvienības.

Lidostas amati ir ļoti daudzveidīgi. Noteikti jābūt profesionalitātei savā jomā, kā arī 

gatavībai mācīties, precizitātei un atbildīgumam. Noderēs vispārējas prasmes - valodas 

(latviešu, angļu, krievu), datorprasmes un saskarsmes prasmes. 

Esam pieņēmuši līdz 50 praktikantiem gadā. Izvērtējam iespējas nodrošināt praksi 

konkrētam studentam, atbilstoši prasmēm, prakses programmai, noteiktā laikā un 

struktūrvienībā. Pēc uzņēmuma nepieciešamības, publicējam prakses sludinājumus. 

Pirms prakses uzsākšanas tiek veikta pretendentu iepriekšējās darbības pārbaude, kā arī 

tiek ievēroti ierobežojumi, kas saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 57.1 panta 4.daļu liedz 

pretendentu pieņemt darbā.

Starptautiskais aviācijas apzīmējums un ikdienā lietotais “vārds” ir RIX. Lidostas pirmā 

termināļa ēka tika uzcelta 1974. gadā, bet kopumā Lidosta aizņem 650 ha lielu teritoriju un 

tajā ir vairāki desmiti ēku un būvju. Lidosta strādā 24h /7dienas nedēļā, dienā apkalpojot 

vidēji 85 reisus, gadā -  vairāk kā 5 miljonus pasažieru.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Sanita Šaitere, personāla projektu vadītāja

“Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”,

+371 67 20 74 39

vakance@riga-airport.com

www.riga-airport.com Riga International Airport



SIA TELE2 SHARED SERVICE CENTER

Būt par izaicinātājiem un iniciatoriem, vienmēr piedāvājot saviem klientiem to, kas 

viņiem ir nepieciešams par zemāku cenu.

Telekomunikāciju lietotāji visās Tele2 valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, 

Nīderlandē, Austrijā, Vācijā, Horvātijā un Kazhstānā.

“Tele2 Shared Service Center” ir Tele2 AB grupas uzņēmums. 

Tele2 nodrošina mobilos sakarus, datu pārraidi, fiksētos telekomunikāciju un interneta 

pakalpojumus vairāk nekā 16 miljoniem klientu 9 valstīs un šobrīd ir visstraujāk augošais 

mobilais operators Eiropā. 

Savukārt “Tele2 Shared Service Center”, kas 2014. gadā nosvinēja 10. gadadienu, galvenais 

darbības virziens ir telekomunikāciju sistēmu apkalpošana, uzturēšana, testēšana, 

izstrādāšana, nodrošinot pakalpojumus visiem Tele2 grupas uzņēmumiem. 2015.gadā Rīgā 

tika atvērts Tele2 Finance Shared Service Center.

“Tele2 Shared Service Center” strādā ~650 darbinieki Finanšu un IT jomā – biznesa 

analītiķi, sistēmu testētāji, izstrādātāji, projektu vadītāji, sistēmu uzturēšanas speciālisti, 

grāmatveži u.c. 

“Tele2 Shared Service Center” piedavā prakses vietas un darba vietas gan augstskolu 

pēdējo kursu studentiem un absolventiem, jauniem un daudzsološiem speciālistiem, 

gan arī augsta līmeņa pieredzējušiem profesionāļiem.   

Galvenās prasības: labas angļu valodas zināšanas, augsta atbildības sajūta, vēlmes 

sasniegt rezultātus, spēja ātri mācīties un uztvert informāciju.

Piedāvājam apmaksātu pilnas slodzes vasaras praksi 22 studentiem 7 dažādos amatos. 

Vairāk informācijas šeit: http://www.tele2.com/career/ssc/.

Esam gatavi pieņemt ārzemju studentus, ja tie var strādāt pilnas slodzes darbu un zina 

angļu valodu.

2015. gadā CV-Online atzina "Tele2 Shared Service Center" par straujāk augošo 

uzņēmumu nominācijā Gada izaugsme 2015, savukārt Latvijas Darba Devēju Konfederācija 

uzņēmumu atzina par Labāko darba devēju Rīgā 2016. gadā.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Par praksi: Sabīne Mingazutdinova

Par darbu: Jeļena Nižņika

Dēļu iela 5, Rīga

Prakses pieteikumiem: Tele2ssc_internship@tele2.com 

Darba pieteikumiem: Tele2SSC@tele2.com 

www.tele2.com/career/ssc/ Tele2 - Shared Service Center

Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Nīderlande, Vācija, Austrija, Horvātija un Kazahstāna. 
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SIA TIETO LATVIA

Tieto mērķis ir attīstīt uzņēmumus un sabiedrību, izmantojot informācijas tehnologijas 

un speciālistu kompetenci un zināšanas. Mēs apvienojam labākās pieejamās tehnoloģijas, 

lai radītu risinājumus, kas visprecīzāk atbilst mūsu klientu biznesa un organizācijas 

vajadzībām. 

Uzņēmuma klientu vidū ir valsts pārvaldes institūcijas, vadošie uzņemumi Baltijas un 

Skandināvijas valstīs, kā arī dažādas finanšu institūcijas visā pasaulē.

Informāciju tehnoloģijas.

Latvijā uzņemuma sniegto pakalpojumu kvalitati nodrošina vairāk nekā 700 augsti 

kvalificēti un sertificēti speciālisti. Darbinieku vidū ir pārstāvēti dažādi IT speciālisti - 

programmētaji, testētāji, datu bāžu administratori, ERP sistēmu speciālisti, grāmatveži un 

biznesa analītiķi. Tieto Latvia ir lieliska darba vieta ne tikai IT profesionāļiem, bet arī 

topošajiem finanšu nozares ekspertiem. Viena no uzņēmuma struktūrvienībām - Globālais 

Finanšu pakalpojumu centrs - apkalpo Tieto grupas uzņēmumus vairāk kā 17 valstīs, 

nodrošinot grāmatvedības un finanšu konsultāciju pakalpojumus.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Jūlija Grigorjeva

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija

+371 67 51 00 00

darbs@tieto.com

www.tieto.lv, www.tieto.com

Tieto Latvia biroji atroadas Rīgā un Liepājā. Tieto galvenais birojs atrodas Helsinkos, 

Somijā; uzņemumā nodarbināti vairāk nekā 13 000 ekspertu vairāk nekā 20 valstīs. 

Vēlmei mācīties un attīstīties, zinātkārei, interesei par attiecīgo nozari un tehnoloģiju.

Praksē var pieteikties ikviens interesents, bet katrs pretendents uz prakses vietu tiek 

izvertēts pārrunu laikā.

Praksē vai darbā var pieteikties ikviens ārzemju students, bet katrs individuālais 

gadījums un nosacījumi tiek izvertēti pārrunu laikā.

Tieto Latvia ir Baltijā vadošais informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmums, kas specializējas 

dažādu informācijas sistēmu izveidē, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu. 

Inovatīvāko un eksportspējīgāko produktu - Cards Suite programmatūru - lieto vairāk nekā 

500 finanšu institūcijas 33 pasaules valstīs, savukārt tirgus analītiķi Latvijas speciālistu 

izstrādāto produktu novērtējuši kā vienu no vadošajiem pasaulē.

Tieto Latvia aktīvi darbojas mikrodatoru bāzētu elektronikas modelēšanas un 

programmešanas klubs, stratēgisko galda spēļu klubs, skvoša klubs kā arī citi interešu klubi. 

Ir iespēja iesaistīties mūsu futbola, basketbola un volejbola komandā. 

Pievienojies Tieto Latvia komandai, īsteno savus profesionālos mērķus, kā arī aktīvi 

pavadi laiku dazādās ārpus darba aktivitātēs!

Tieto
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A/S TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

TSI misija - klasiskās universitātes un inovatīvu tehnoloģiju, eksakto zinātņu un radošas 

pieejas apvienojums.

TSI mērķis - stabils mūsu absolventu pieprasījums starptautiskajā darba tirgū.

Ikviens, kurš vēlas iegūt augstāko izglītību piedāvātajos studiju virzienos, kā arī 

pilnveidot savas  zināšanas un prasmes Mūžizglītības centra organizētajos kursos. 

Augstskola piedāvā  iegūt augstāko izglītību sekojošās sfērās: transports un loģistika, 

datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, ekonomika un vadībzinātnes, aviācijas 

transports. 

Augstskolā strādā 136 darbinieki, kuru vidējais vecums ir 45-50 gadi. Visiem darbinie-

kiem ir augstākā izglītība un nevienam vien ir iegūts doktora grāds. Augstskolā strādā  jomas 

profesionāļi, kuri rūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un labprāt 

dalās ar uzkrātajām zināšanām un iegūto darba pieredzi.  

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Līga

Rīga, Lomonosova iela 1, 403.kab.

+371 67 10 93 81

pvad@tsi.lv

www.tsi.lv

Rīga un Daugavpils.

Darbiniekiem jābūt profesionāļiem savā speciālitātē, ar labām svešvalodu zināšanām, 

lieliskām komunikāciju spējām, uz rezultātu orientētiem.

Praktikantiem jābūt aktīviem, ar pozitīvu attieksmi pret darbu, vēlmei mācīties un apgūt 

praktiskas zināšanas, jāpārvalda latviešu un krievu valoda.

Uzņēmums gatavs pieņemt praksē 6 studentus gada laikā.

Esam gatavi iespēju robežās piedāvāt praksi arī ārzemju studentiem atsevišķās 

struktūrvienībās. Īpaši nosacījumi - jāpārvalda krievu vai angļu valoda. 

Transporta un sakaru institūts ir vienīgais privāto augstskolu vidū, kas ierindojies starp 

Latvijas vadošajaiem zinātniskajiem institūtiem.

TSI page
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X INFOTECH

Vision: X Infotech is a trusted business partner and preferred solutions and services 

provider for its customers.

Mission: Our crucial objective is to empower the World with secure electronic 

documents and smart cards. We strive to make citizens' and customers' daily operations 

safe and convenient.

Financial and Government sector.

Our customers include banks, financial institutions and government organizations 

around the world.

X INFOTECH offers comprehensive solutions for the issuance of electronic identification 

documents and smart cards.

џ Number of employees: 75+.

џ Average age: 31 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.

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Daina Vintere

Daugavas iela 38-3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

+371 26 14 21 31

hr@x-infotech.com

www.x-infotech.com

The company`s global footprint: more than in 45 countries over the world, covering 

Europe, the Scandinavian, African, Asian, Central American regions.

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).

5 students. All students regardless of nationality, can be accepted into Internship 

Program, if they meet the company's requirements.

џ X Infotech has grown from a solution provider for the financial industry to a one-stop-

shop, offering more than 30 software solutions for financial and government projects.

џ With 50% of the company's resources invested in R&D activities, X Infotech 

continuously develops new products and innovations. Annually, more than 50 000 

man-hours of work are undertaken for the purpose of new developments. 

џ In 2016, X Infotech was awarded the Best Employer Award in Riga Region by Employers' 

Confederation of Latvia (LDDK).
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SIA ZABBIX

Zabbix ir open source produkts, un kā galveno mērķi uzstādām augstus kvalitātes 

standartus produkta izstrādei un nepārtrauktu tā attīstību, jo saņemam tūlītējas 

atsauksmes no lietotājiem. Tiecamies uz to, lai klienti to izvēlētos tieši tā iemesla dēļ, ka 

Zabbix ir galvas tiesu pārāks risinājums par daudziem citiem pasaulē. Esam pozitīvā nozīmē 

ambiciozi un lepojamies, ka tieši Latvijā ir radīts tik vērtīgs un plaši izmantots produkts! 

Ticam, ka ikviena mūsu darbinieka entuziasms un vēlme pašiem sevi profesionāli realizēt 

pasaules mēroga projektā ir būtiskākā uzņēmuma kultūras un attīstības sastāvdaļa.

 98% Zabbix klientu ir ārpus Latvijas robežām, un arī Latvijā Zabbix tiek lietots lielākajos 

un zināmākajos uzņēmumos. Klientu un lietotāju klāstā ietilpst gan telekomunikāciju, gan 

finanšu, gan IT nozares giganti, un pavisam droši varam teikt, ka pasaules atpazīstamākie 

uzņēmumi ir atzinīgi novērtējuši Zabbix programmatūras iespējas.

SIA "ZABBIX" ir dibināts Latvijā 2005. gadā un nodarbojas ar atvērtā pirmkoda 

programmatūras Zabbix izstrādi IT infrastruktūras uzraudzībai - tīkliem, serveriem, 

lietojumprogrammām un citām iekārtām.  Programmatūra veiksmīgi iekarojusi Japānas, 

Brazīlijas, ASV, Krievijas un Eiropas tirgu, sevi pierādot kā vienu no vadošajiem monitoringa 

risinājumiem visā pasaulē. 

Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Rīgā, kur ik dienas sastopama visa Zabbix izstrādes 

un atbalsta komanda (nedaudz vairāk par 30 cilvēkiem), kā arī Zabbix pamatlicējs 

Aleksejs Vladiševs, kurš ir uzņēmuma vadītājs jau 12 gadus. Tāpat, uzņēmumam ir filiāle 

Tokio, attālināti strādājoši darbinieki Krievijā un Ukrainā, kā arī sadarbības partneri ASV. 

KONTAKTPERSONA:

ADRESE:

TĀLRUNIS, FAKSS:

E-PASTS:

MĀJAS LAPA:

Irīna Vladiševa

Dzelzavas iela 117, Rīga

+371 67 78 47 03

hr@zabbix.com

www.zabbix.com

Iespējams, vienīgā vieta uz zemeslodes, kur Zabbix vēl nezina un neizmanto, varētu būt 

Antarktīda, bet arī par to neesam 100% droši :) 

Vissvarīgākā lieta, ko vēlamies redzēt mūsu jaunajos kolēģos, ir vēlme un spēja mācīties. 

Motivācija aktīvi arī pašiem interesēties par jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm 

noteikti ir būtisks priekšnosacījums gan katra paša profesionālajai izaugsmei, gan 

veiksmīgai mijiedarbībai ar darbavietu. Novērtēsim arī iegūtās praktiskās iemaņas gan 

augstskolas, gan brīvā laika projektos, vai arī reālā darba pieredzē. SIA "ZABBIX" izstrādes 

komanda iedalās galvenokārt PHP un C programmētājos, noderīga būs pieredze arī ar 

JavaScript, jQuery, Angular, HTML5, CSS, SASS, pieredze ar SQL datubāzēm un PHPUnit, 

Selenium un Linux.

Uzņēmums gatavs uzņemt līdz 5 studentiem gadā. 

Esam gatavi pieņemt ārzemju studentus, ja vien ilgtermiņa plāni ir saistīti ar dzīvi un 

darbu Latvijā. 

Noskaidrojot kolēģu bērnības sapņu profesiju, uzzinājām, ka lielākā daļa bija vēlējusies 

kļūt par burvju māksliniekiem vai pavāriem! :) Tā arī turpinām radīt un monitorēt reizēm 

neticamas lietas, un pilnveidoties savās "receptēs"! 

Zabbix
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