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RTU rektors akadēmiķis 
LEONĪDS RIBICKIS 

Sveicināti, Karjeras dienas dalībnieki! 
Laimīgs ir cilvēks, kurš ik dienu var ar prieku doties uz 
darbu un strādāt ar aizrautību, gan iemācoties ko jaunu, 
gan gūstot gandarījumu par paveikto. Darbs apliecina 
mūsu būtību un neviltoti parāda, kas mēs esam un ko 
spējam sasniegt. Tāpēc cilvēkam ir tik svarīgi dzīvē 
atrast savu aicinājumu, savu profesiju, kurā var gūt ne 
tikai piepildījumu sev, bet sniegt labumu arī citiem un 
savai valstij. 
Jaunās tehnoloģijas mūsdienās attīstās tik strauji, ka 
mēs šodien nezinām, kādas profesijas darba tirgū būs 
nepieciešamas pēc pāris gadiem. Tāpēc svarīgākais 
ir iegūt labu izglītību un nezaudēt spēku mācīties visu 
mūžu, lai varētu pielāgoties mainīgajām darba tirgus 
prasībām. Inženieri un augsto tehnoloģiju speciālisti būs 
nepieciešami vienmēr. 
Karjeras dienas apmeklētājiem novēlu sameklēt sev 
tīkamu prakses vai darba vietu, bet nākotnē atrast sevī 
spēku un drosmi, lai dibinātu savu uzņēmumu un paši 
kļūtu par darba devējiem. Nemainīga vērtība dzīvē ir 
zināšanas. Ja būs tās, būs arī darbs un labklājība ne tikai 
katram individuāli, bet mums visiem kopā. 

Lai veiksmīga RTU Karjeras diena! 
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Ieteikumi sarunai ar uzņēmumu

Lai Tava dalība Karjeras dienā būtu rezultatīva, padomā, pirms dodies pie 
uzņēmumu stendiem Karjeras dienā!

 Jautā potenciālajam darba devējam par prakses vai darba saturu! 

 � Kādas zināšanas un izglītība ir nepieciešama, lai pievienotos uzņēmumam?
 � Kādas īpašības un prasmes tiek gaidītas no pretendentiem uz šo vakanci?
 � Kādi būs galvenie darba pienākumi? Ko vajadzēs darīt papildus?
 � Kāda būs tipiskā prakses vai darba diena? 
 � Kādas ir iespējas attīstīties nozarē?
 � Ar kādām grūtībām varu saskarties? 

 Jautā par uzņēmuma kultūru!

 � Kādi ir uzņēmuma nākamā gada plāni?
 � Ko uzņēmums vēlas sasniegt piecu gadu laikā?
 � Kādas uzņēmumā ir tradīcijas? 
 � Vai tiks atbalstītas studijas universitātē?
 � Vai būs mentors, kurš palīdzēs apgūt visu nepieciešamo?

 Jautā par darba apstākļiem!

 � Kāds ir darba laiks? Cik strikts ir darba laiks?
 � Vai būs jādodas izbraukumos vai komandējumos?
 � Kāda ir saskarsme ar kolēģiem un/vai klientiem?

 Noskaidro, kāds būs atlases process un komunikācija pēc Karjeras dienas!

 � Kā tiek atlasīti darbinieki uzņēmumā? 
 � Ar ko man sākt, ja vēlos strādāt šajā uzņēmumā?
 � Kāda ir prakses iziešanas kārtība? Ko man nepieciešams jau laicīgi uzzināt/

sagatavot/izdarīt?
 � Kam uzņēmumā pievērš uzmanību (pieredzei, izglītībai, prasmēm, 

priekšstatam intervijas laikā)?
 � Kad varētu gaidīt atbildi no Jums? 
 � Ar kuru personu var sazināties, ja rodas kādi jautājumi?

 Papildu jautājumi

 � Ja vēlos strādāt šajā uzņēmumā, ko varat ieteikt darīt jau studiju laikā? 
 � Kuriem priekšmetiem vai aktivitātēm pievērst uzmanību?
 � Vai šajā uzņēmumā ir iespējams izstrādāt studiju noslēguma darbu?
 � Kāds ir iespējamais atalgojums? 
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Komunikācijas turpināšana ar uzņēmumiem pēc Karjeras dienas

Lai Karjeras dienas laikā iegūtā informācija un izveidotais pirmais kontakts ar 
uzņēmumiem sniegtu Tev reālas prakses vai darba iegūšanas iespējas, svarīgs ir 
iespaids un komunikācija, ko veidosi pēc Karjeras dienas.

Pastāv viedoklis, ka uzņēmums izvērtē tikai CV, un motivācijas vēstule netiek 
ņemta vērā un tā ir tikai formalitāte. Var būt arī tā. Taču, ja motivācijas vēstule ir 
bezpersoniski copy-paste uzrakstīta, tā var pazemināt Tavas izredzes, jo parādīs 
nolaidīgu attieksmi un intereses trūkumu. Savukārt, daži uzņēmumi vairāk 
uzmanības velta tieši motivācijas izpētei. 

Sagatavojām dažus ieteikumus, kas palīdzēs veidot lietišķu komunikāciju un 
veidot profesionālu priekšstatu par sevi.

 Pirms pievienot vēstulei pieteikuma dokumentus uzņēmumam, pārbaudi, vai:

 � CV un motivācijas vēstule izskatās saprotami un strukturēti,
 � visā dokumentā tiek izmantots viens fonts, burtu stils un formatējums,
 � motivācijas vēstule ir adresēta īstajai personai vai konkrētam uzņēmumam,
 � ja izmantojat foto, tas ir profesionāls portrets uz gaiša fona,
 � CV un motivācijas vēstulē nav gramatisko kļūdu, 
 � kontaktinformācija ir iekļauta, tā ir precīza, e-pasta adrese ir lietišķa,
 � CV un motivācijas vēstules elektroniskajai versijai ir korekts nosaukums 

(vards_uzvards_cv),  
 � CV un motivācijas vēstule ir saglabāta pdf formātā, lai uz cita datora 

neveidojas formatējuma nobīdes.

 Rakstot e-pastu, pārbaudi: 

 � vai vēstulē nav palikusi iepriekšējā sarakste un nefigurē citi adresāti,
 � norādi vēstules tēmu Subject sadaļā,
 � sasveicinies, atgādini par sevi, atvadies,
 � paraksties, norādot telefona numuru, lai ar Tevi viegli var sazināties. 

Tad, kad CV un motivācijas vēstule ir nosūtīta, Tev ir jābūt gatavam pirmajai 
telefonsarunai ar uzņēmuma pārstāvi, kas arī ir svarīga. 

 Telefonsarunas ātrie padomi:

 � Redzot nepazīstamā numura zvanu, atrod klusāku vietu sarunai. Ja 
sarunāties nav ērti, nekautrējies laipni palūgt pārzvanīt pēc noteikta laika.

 � Satraukumā sarunātais var piemirsties. Ja ir iespēja, sagatavojies 
pierakstīt intervijas laiku, vietu un citas svarīgas detaļas.

 � Sagatavo 1-2 teikumos informāciju par sevi. Pārlasi, motivācijas vēstuli,  
ja veltīji laiku, lai to sagatavotu, visas atbildes Tev jau ir. 

 � Klausies. Nav nepieciešams atbildēt uzreiz. Ja nesaprati jautājumu, 
nekautrējies pārjautāt.

 � Parādi interesi un uzdod jautājumus.  
 � Pēc telefonsarunas pajautā sev – kāds ir Tavs iespaids? Vai Tu joprojām 

vēlies šeit doties praksē vai strādāt?



PIERAKSTIEM



PIERAKSTIEM



PIERAKSTIEM



RTU Karjeras diena 2019

DALĪBNIEKI







14

ABB

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “ABB” ir starptautiskās 
elektroenerģētikas un automātikas 
tehnoloģiju grupas uzņēmums, kas 
Latvijā darbojas kopš 1992. gada. 
SIA “ABB” palīdz saviem klientiem - 
enerģētikas un rūpniecības uzņēmumiem 
uzlabot darbības rādītājus, vienlaicīgi 
samazinot ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Klientiem piedāvājam “ABB” 
elektroenerģijas pārvades un sadales 
iekārtas, risinājumus rūpniecības 
automatizācijai, robotus, zemsprieguma 
sadales sistēmas, komponentus un 
aparatūru, kā arī “ABB” produktu un 
sistēmu servisu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Lielākā daļa SIA “ABB” darbinieku 
ieguvusi tehnisko kvalifikāciju dažādās 
nozarēs, un daudzi no mums ir RTU 
absolventi.
Kā darba devējs mēs sagaidām, ka 
studenti ir patstāvīgi domājoši, ar 
iniciatīvu, vēlmi attīstīties un pieradīt 
sevi.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Pasaules mērogā esam savas jomas 
līderi. Pateicoties “ABB” tehnoloģiju 
un darbinieku kompetenču “saspēlei” 
sekmīgi sevi pierādām Latvijas, Baltijas 
tirgū, kā arī savu darbinieku (inženieru) 
zināšanas eksportējam ārpus Baltijas 
robežām.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Elektroenerģētika

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pagaidu darbs
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  SIA ABB, Tīraines iela 3A, 

  +371 67063600

  info@lv.abb.com

  www.abb.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

VIESTURS ZIMACKIS

Pēdējos 7 gadus, kopš bakalaura studiju pabeigšanas, 
biju saistīts ar elektroietaišu projektēšanu, paralēli 
pabeidzu studijas maģistrantūrā un turpinu studijas 
doktorantūrā RTU enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātē. Kvalifikācijas paaugstināšanai apmeklēju 
ABB rīkotos seminārus, kur guvu ieskatu plašajā un 
inovatīvajā ABB produktu un risinājumu klāstā. Vēlme 
pēc jauniem izaicinājumiem un zināšanām bija iemesls 
kāpēc pieteicos darbam ABB, turklāt ABB vērtības sakrīt 
ar manu dzīves filozofiju un uzskatiem. Tā sākās mans 
ceļš ABB!
Jau no pirmās dienas jutu atbalstu no visiem kolēģiem, 
kas nevienā brīdī nevilcinās, lai sniegtu palīdzību gan 
tehnisku, gan sadzīvisku problēmu risināšanā. Birojā 
valda brīva, draudzīga un motivējoša atmosfēra, 
kas palīdz tiekties pēc augstākiem rezultātiem un 
personīgās izaugsmes.
Ikdienas darbs ir saistīts arī ar tehniskā atbalsta 
sniegšanu klientiem, tāpēc nereti ir nepieciešamas 
studiju laikā iegūtās teorētiskā zināšanas, lai veiktu 
nepieciešamos aprēķinus un klientam sniegtu 
optimālāko risinājumu. ABB produktu klāsts ir ļoti 
plašs, tāpēc katru dienu ir iespēja apgūt jaunas iekārtas 
un to iespējas, kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas 
elektroapgādes nodrošināšanai.
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Augstsprieguma tīkls

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
AS “Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs 
elektroenerģijas pārvades sistēmas 
operators, kas nodrošina pārvades tīkla 
darbības un Latvijas elektroenerģijas 
sistēmas elektroapgādes drošumu, 
sniedz pārvades pakalpojumu un 
nodrošina brīvu trešās puses pieeju 
pārvades tīklam. Veic pārvades sistēmas 
operatīvo vadību un nodrošina drošu, 
stabilu elektroenerģijas pārvadi visā 
Latvijā. Uzņēmuma pirmsākumi 
meklējami 1939. gadā līdz ar valsts 
elektroenerģijas apgādes sistēmas 
izveidošanu. Uzņēmums apkalpo 
visas Latvijas augstsprieguma 
elektropārvades līnijas, nodrošina 
apakšstaciju un sadales punktu uzstādīto 
iekārtu ekspluatāciju, apkopi un remontu, 
kā arī ir atbildīgs par elektropārvades 
tīkla attīstību un drošu savienojamību ar 
citu valstu energoapgādes sistēmām.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
2018. gadā AST ieguvis Ilgtspējas indeksa 
zelta godalgu un atzīts par ģimenei 
draudzīgu uzņēmumu. Sadarbībā ar 
Eiropas pārvades sistēmu operatoru 
apvienību ENTSO-E izstrādā Eiropas 
Savienības likumdošanas aktus tālākai 
tirgus integrācijai Eiropas mērogā. AST 
ir atbildīgs par vairāku 100 km garu 
elektropārvades līniju izbūvi Latvijas 
teritorijā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Neatkarīgs elektroenerģijas pārvades 
sistēmas operators, kas nodrošina 
pārvades tīkla darbību

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  www.ast.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

VALENTĪNS LAVRINOVIČS,
AS “Augstsprieguma tīkls” Datu analīzes 
grupas vadītājs

AST komandai pievienojos kā projektu 
vadītājs Datu analīzes grupā 2016. gada 
vasaras beigās. Pirms tam nostrādāju 
nepilnu gadu AS “Latvenergo”, apvienojot 
darbu ar pēdējā gada mācībām 
Stokholmas Ekonomikas augstskola 
Rīgā. Darbu AST un enerģētikas 
nozarē kopumā izvelējos, jo tas vilina 
ar daudzveidību, nepārtrauktām 
pārmaiņām tirgus struktūrā un 
izaicinājumiem, kuri nepārtraukti liek 
mobilizēt domāšanu un meklēt jaunus 
risinājumus. Mans galvenais darba 
uzdevums – veidot elektroenerģijas tirgu 
efektīvāku, balstot izmaiņas uz datiem 
un to analīzi. 
AST atbalsta jauno specialistu vēlmi 
attīstīties un mācīties, līdz ar to 
veiksmīgi spēju apvienot darbu ar 
MBA mācībām Rīgas Biznesa skolā. 
Mūsu uzņēmums ir ieinteresēts, lai 
darbiniekiem būtu iespēja realizēt savas 
velmes un ambīcijas. Nepilnu trīs gadu 
laikā, kamēr esmu AST komandā, redzu, 
ka vairāki kolēģi attīstījušies profesionāli, 
kāpjot pa karjeras kāpnēm. Līdzīgi arī 
man tika dota iespēja uzņemties jaunus 
izaicinājumus. 
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Autentica

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Autentica ir IT uzņēmums, kas nodarbojas 
ar digitalizāciju, automatizāciju un 
biznesa procesu robotizāciju. Mūsu klienti 
ir valsts iestādes, kā arī vidēji un lieli 
uzņēmumi Baltijā un Skandināvijā. 
Uzņēmums ir darbavieta vairāk nekā 
100 darbiniekiem – programmētājiem, 
testētājām, analītiķiem, projektu 
vadītājiem, sistēmu konfigurētājiem, 
konsultantiem, lietotāju atbalsta 
speciālistiem, kuriem ir zināšanas un 
pieredze sarežģītu IT projektu ieviešanā 
gan Latvijas, gan starptautiskajā vidē, 
izmantojot daudzveidīgus tehnoloģiskos 
risinājumus.
Daži no klientiem: Latvenergo, Luminor, 
Latvijas valsts meži, Lattelecom, Lauku 
atbalsta dienests.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Autentica strādā vairāk nekā 
100 darbinieku.  Darbinieku vidējais 
vecums ir 32 gadi. 
Visbiežāk komandai aicina pievienoties 
programmētājus. 
Izvērtējot topošos kolēģus, uzņēmums 
ņem vērā kandidāta praktiskās iemaņas, 
vēlmi mācīties un attīstīties, atbildības 
sajūtu, komunikāciju prasmes un spēju 
strādāt komandā.
Studenti īpaši novērtē elastīgo darba 
laiku, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 
un apmaksātu mācību atvaļinājumu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Autentica uzturētā un attīstītā 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā 
pieteikšanās sistēma Apvienoto Nāciju 
Oraganizācijas rīkotajā konkursā “WSIS 
Prize” saņēmusi galveno balvu nominācijā 
“E-lauksaimniecība”.

Autentica ir viens no atbalstītājiem, 
kas jau divus gadus palīdz organizēt 
Latvijā lielāko ģeotelpisko informācijas 
tehnoloģiju konferenci.
Trīs no desmit lielākajiem Latvijas 
telekomunikāciju uzņēmumiem un četras 
no desmit lielākajām Latvijas bankām ir 
Autentica klienti.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Noslēguma darbu tēmas
 � Apmācības

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Ūnijas iela 39a, Rīga

  +371 67334455

  info@autentica.lv

  www.autentica.lv
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Binders

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
CBF SIA “Binders” ir 1993.gadā 
dibināts ceļu būves uzņēmums. Šobrīd 
apjomīgākā, spēcīgākā nozares 
kompānija Latvijā, kas profesionāli 
un atbildīgi veic jebkura apjoma un 
sarežģītības infrastruktūras objektu 
būvniecību un rekonstrukciju.Kompānijas 
rīcībā ir četras asfaltbetona ražošanas 
rūpnīcas - Vangažos, Daugavpilī, kā arī  
“Binders” piederošā uzņēmuma “Limbažu 
ceļi” ražotnes Valmierā un Limbažos. Tās 
ražo visaugstākajām kvalitātes prasībām 
atbilstošus dažādus ceļu segumus. 
Uzņēmumā strādā akreditēta ceļu 
būvmateriālu testēšanas laboratorija, 
kas pārbauda ražošanas procesa 
izejvielu un jau saražotā materiāla 
kvalitāti.”Binders” būvēto, rekonstruēto 
objektu ģeogrāfija ir plaša, taču 
galvenokārt strādājis Vidzemes reģionā, 
Pierīgā un Rīgā, bet pēdējo gadu laikā 
apjomīgi infrastruktūras objekti uzbūvēti 
vai būvniecība turpinās arī Latgalē un 
Kurzemē.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
CBF SIA “Binders” vidējais darbinieku 
skaits sasniedz 400.  Uzņēmuma spēks 
ir profesionāla komanda, ko veido 
gan pieredzējušo ceļu būves projektu 
vadītāju zināšanas un nosvērtība, 
gan jaunu, perspektīvu speciālistu 
aizrautība un degsme. Kompānija realizē 
profesionālās izaugsmes politiku, kuras 
viens no pamatprincipiem ir iespēja 
augt un karjerā attīstīties jau esošajiem 
uzņēmuma speciālistiem. Tas nozīmē, ka 
“Binders” nebaidās vadošus, atbildīgus 
amatus uzticēt arī gados salīdzinoši 
jauniem speciālistiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Kompānija strādā ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Jauniešiem šeit ir lieliska 
iespēja praktiski iepazīt ceļu būves 
mūsdienīgāko aprīkojumu darbībā un tā 
iespējas. Uzņēmumā ir lielisks kolektīvs 
ar vairā kā 20 gados pārbaudītām 
iekšējām vērtībām. “Binders” prot ne vien 
smagi strādāt, bet arī lieliski atpūsties 
kopīgajos sporta svētkos, gadu mijas 
ballēs un citos uzņēmuma iekšējos 
pasākumos.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
INESE KLUCE

  Katlakalna iela 11,  
Rīga, LV-1073

  +371 67810579 
+371 27803137

  personals@binders.lv

  www.binders.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

AUSTRIS KUNCĪTIS,
CBF SIA “Binders” Būvniecības departamenta Satiksmes 
organizācijas daļas inženieris

Esmu RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
transportbūvju specialitātes 3. kursa students. Uzņēmumā 
“Binders” strādāju jau vairāk nekā trīs gadus. Pēc otrā kursa 
uzņēmums man piedāvāja jau pastāvīgu darbu. Tobrīd 
uzņēmumā tika paplašināta satiksmes organizācijas daļa, 
un es atsaucos aicinājumam pildīt satiksmes organizācijas 
inženiera pienākumus, jo tieši par šo jomu man pašam jau bija 
klusa interese. Šobrīd mans primārais darba pienākums ir 
nodrošināt satiksmes organizāciju uzņēmuma būvobjektos – 
izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas atbilstoši likumam 
un būvdarbu vadītāju nepieciešamībām, veikt shēmu 
saskaņošanu. Palīdzu organizēt daļas darbu, lai būvdarbu 
zonā visiem satiksmes dalībniekiem būtu droša pārvietošanās 
un strādāšana, atbilstoši apstiprinātajām shēmām.
Otra būtiska darba pozīcija ir mūsu darba izmaksu aprēķinu 
un shēmu gatavošana dažādiem iepirkumu konkursiem, 
kuros uzņēmums pastāvīgi piedalās.
Ir gandarījums būt satiksmes organizācijas jomas attīstības 
procesa epicentrā ne tikai uzņēmumā, bet nozarē vispār, jo 
tieši pēdējos gados šī joma būtiski attīstās visās pozīcijās. 

ELĪZA JANSONE,
CBF SIA “Binders” Būvniecības departamenta ceļu meistara 
palīdze

Darbs ceļu būves izņēmumā lika man izkāpt no savas 
komforta zonas, bet bija vērts to darīt, jo ieguvu ļoti 
vērtīgu pirmo profesionālo pieredzi. “Binders” man radīja 
iespēju iepazīties ar ceļu būvniecības darba organizāciju 
un izpildi, strādājot dažāda rakstura un apjoma objektos, 
un iekļaujoties projektu īstenošanas komandās. Tas bija 
kolosāls pirmais priekšstats! Šovasar strādāju militārās 
infrastruktūras būvniecības procesa ietvaros Ādažos un 
sezonas noslēgumā mani iekļāva komandā, kas strādāja 
visam uzņēmumam unikālā projektā – koka pastaigu 
taku būvniecībā Mangaļsalā. Manos pienākumos ietilpa 
būvniecības dokumentācijas gatavošana un uzraudzīšana, 
resursu uzskaite. 
Mans vērtīgākais ieguvums ir praktiskie priekšstati par 
daudziem būvniecības procesiem, ko vēlāk teoriju līmenī tikai 
sāku apgūt studijās. Piemēram, pirmajā prakses vasarā es 
vēroju, kā tiek veikti ģeodēziskie uzmērījumi, ko vēlāk bija 
daudz vieglāk izprast, apgūstot procesa teoriju. 
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Bonava Latvija

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Uzņēmums Bonava ir izaudzis no NCC un 
tam ir plaša pieredze māju un dzīvesvietu 
radīšanā. Savu pirmo māju uzbūvējām 
20. gadsimta 30-tajos gados. Šo gadu 
laikā esam kļuvuši par pieredzējušiem 
mājokļu projektu attīstības speciālistiem, 
realizējot savus projektus. Mums ir vīzija 
par laimīgām apkaimēm, kurās cilvēki 
var izbaudīt augstāko dzīves kvalitāti. 
Tas ir mūsu virzītājspēks - mērķis, kuram 
tuvojamies ar patiesu aizrautību. Mēs 
darbojamies Zviedrijā, Vācijā, Somijā, 
Dānijā, Norvēģijā, Sanktpēterburgā, 
Igaunijā un Latvijā. Kopā mums ir plaša 
pieredze un zināšanas. Bonava ir vieta, 
kur tu vari augt un kur tavs pienesums 
tiks augstu novērtēts.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmuma grupā šobrīd darbojas 
2200 cilvēku. Latvijā esam vairāk kā 
70 cilvēki, tai skaitā attīstības projektu 
vadītāji, būvniecības projektu vadītāji, 
būvdarbu vadītāji, arhitekti, inženieri, 
tāmētāji, pārdošanas un mārketinga 
speciālisti, finanšu nozares speciālisti, IT 
un BIM speciālisti u.c. Ja esi enerģisks, 
atvērts un zinātkārs, tev ir iespēja 
iesaistīties starptautiska uzņēmuma 
veidošanā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Mēs esam jauns, strauji augošs 
uzņēmums, taču mūsu saknes ir stipras 
un spēcīgas – biržā kotēta kompānija 
ar stabilu finansējumu, kuras darbība 
aizsākta jau trīsdesmitajos gados. Mēs 
esam dedzīgi, pozitīvi un aizrautīgi savā 
darbā. Mēs nepārtraukti attīstāmies 
un palīdzam cits citam arī ārpus valstu 
robežām. Kaut arī plaša un starptautiska, 
mēs esam kompānija ar ģimenisku sajūtu.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība/ Nekustamo īpašumu 
attīstītājs

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Arhitektūras fakultātes studenti
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
DACE RITOVA 

  Brīvības gatve 275, Rīga, LV-1006 

  +371 67567841 

  dace.ritova@bonava.com 

  www.bonava.lv

mailto:dace.ritova@bonava.com
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ARTŪRS GORENKO 
students 

“Prakse vienā no lielākajiem nekustamo 
īpašumu attīstītājiem Latvijā man 
nozīmē neatsveramu pieredzi. Papildus 
teorētiskajām studijām augstskolā tieši 
te redzu, kā procesi notiek realitātē. 
Apvienojot studijas ar praksi, esmu 
ieguvējs, jo izprotu būvniecības un 
nekustamo īpašumu nozari ne tikai 
no teorētiskās, bet arī praktiskās 
puses. Prakse Bonava ir vairojusi manu 
motivāciju studēt un uzzināt arvien 
vairāk. Visaugstāk novērtēju iespēju 
redzēt un iesaistīties visā nekustamo 
īpašumu attīstīšanas ciklā - sākot ar 
zemes gabala iegādi, tā pielāgošanu 
būvniecībai, projektēšanu, būvniecību, 
pārdošanu un mārketingu. Profesionālie 
un draudzīgie kolēģi vienmēr ir atvērti 
atbildēt uz jautājumiem un gatavi 
uzklausīt manas idejas. Tāpat Bonava ir 
tiešām reāli funkcionējošs starptautisks 
uzņēmums - pieredzes un informācijas 
apmaiņa starp uzņēmumiem vēl 8 valstīs 
notiek ik dienu.” 

VEIKSMES
STĀSTS
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Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
ir uz klientu orientēta tiešās valsts 
pārvaldes iestāde, kura nodrošina 
centralizētās sadarbības iestādes 
funkcijas ES fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda vadības sistēmā. 
Tās ietver ES fondu projektu iesniegumu 
atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, 
projektu ieviešanas uzraudzību, 
maksājumu veikšanu u.c. – fondu 
praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, 
ko Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
veic sadarbībā ar nozaru ministrijām 
jeb atbildīgajām iestādēm. Aģentūras 
centrālais birojs atrodas Rīgā, bet 
reģionu nodaļas ir Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā 
un Rēzeknē. Mūsu komandā strādā jau 
vairāk kā 380 darbinieku.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Ja Tev ir vēlme piedalīties interesantos 
un profesionāli izaicinošos projektos, 
kas sevī ietver arī mācīšanos, apgūstot 
nepieciešamās zināšanas un jaunas 
prasmes, ja Tev piemīt analītiskā 
domāšana un esi precīzs - tad Tu esi 
kolēģis, ko mēs meklējam! Piesakies, 
nākot ciemos vai rakstot uz: personals@
cfla.gov.lv.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
92 valsts pārvaldes iestāžu konkurencē 
ieņem ceturto vietu 2018. gada e-indeksa 
rādītājā, kas raksturo informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumu izmantošanu pakalpojumu 
nodrošināšanā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Latvijas attīstībai nozīmīgu ES fondu 
un citu finanšu instrumentu projektu 
īstenošanas uzraudzība.

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
SANITA UŠACKA 

  Meistaru iela 10, Rīga 

  +371 27052926 

  personals@cfla.gov.lv 

  www.cfla.gov.lv 

  CFLA.gov.lv 

     CFLA_gov_lv 

     Centrālā finanšu un līgumu  
     aģentūra 

mailto:personals@cfla.gov.lv
http://www.cfla.gov.lv
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Citadele banka

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Citadele banka savu darbību uzsāka 
2010. gada 1. augustā! Citadele Grupa 
ir universāla finanšu grupa, kas piedāvā 
visaptverošus bankas, finanšu un 
kapitāla pārvaldības pakalpojumus 
privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā, 
kā arī pārstāvētajās valstīs ārpus tās. Šī 
brīža vērtības un stratēģija: Mūsu misija 
ir sniegt klientiem plašu un kvalitatīvu 
finanšu pakalpojumu klāstu, kļūstot par 
Baltijas valstu privātpersonu un mazo 
un vidējo uzņēmumu pamata banku. 
Stratēģiskais fokuss – privātpersonu, 
mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošana 
Citadeles mērķis ir kļūt par “primārās 
izvēles banku” privātpersonām un 
mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā 
Baltijā, kā arī turpināt uzlabot produktus 
un pakalpojumus klientiem korporatīvo 
un privātā kapitāla pārvaldības 
segmentos. Mēs redzam ievērojamu 
izaugsmes potenciālu Baltijā un mēs 
saskaņosim mūsu stratēģiju ar vietējo 
tirgus dinamiku katrā valstī.
Citadele ir uzņēmums, kur plecu pie pleca 
strādā visdažādāko  virzienu speciālisti: 
finanšu konsultanti, juristi, mārketinga 
projektu vadītāji, risku analītiķi, 
kreditēšanas speciālisti, privātbaņķieri, 
līzinga menedžeri un daudzi citi. Katram 
ir iespēja atrast sev interesējošo 
attīstības virzienu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Citadelē katram darbiniekam ir iespēja 
būt saimniekam, būt labākajam un 
uzlabot uzņēmuma rezultātus.
Mūs interesē Tava personība, pārējo 
mēs Tev iemācīsim. Mēs saprotam to, 
ka uzdrošināties un uzsākt jaunas lietas 
ne vienmēr ir viegli un mēs Tev varam 
palīdzēt. Pat ja Tev nav praktiska darba 

pieredze, vai pieredze līdz šim nav bijusi 
saistīta ar finanšu jomu, mēs vēlamies ar 
Tevi aprunāties.
Mēs esam vērsti uz inovācijām un 
jauniem risinājumiem.
Tādēļ, ja esi:
 � pozitīvs un motivēts apgūt jaunas 

lietas
 � komunikabls un jūties labi darbojoties 

komandā
 � uz rezultātu orientēts un Tev patīk 

jauni izaicinājumi
Tu būtu lielisks papildinājums mūsu 
komandai!

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Banku/finanšu

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultātes studenti
 � Inženierekonimikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
JŪLIJA LIZBOVSKA 

  +371 67010614 

  Julija.Lizbovska@citadele.lv 

  cblgroup.com 

mailto:Julija.Lizbovska@citadele.lv
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City Service pulcē vairāk nekā 
100 uzņēmumus piecās valstīs – Lietuvā, 
Latvijā, Polijā, Krievijā un Spānijā. Tādējādi 
karjeras iespējas šeit ir neierobežotas 
un pieejamas plašā izvēlē. Uzņēmumiem 
vienmēr nepieciešams daudzveidīgs 
darbaspēks: sākot no tehniskajiem 
darbiniekiem, piemēram, inženieriem 
un darbu vadītājiem, līdz apsardzes 
darbiniekiem, nekustamā īpašuma 
pakalpojumu apsaimniekotājiem, 
ēku administratoriem un citu jomu 
speciālistiem. Mēs augstu vērtējam 
prasmīgus inženierus un enerģētikas 
speciālistus, kā arī administrācijas 
personālu, tāpēc mums vienmēr ir 
piedāvājumi šādiem darbiniekiem. 
Plašā uzņēmumu struktūra CityService 
nodrošina karjeras iespējas grāmatvežiem, 
juristiem, vadītājiem, cilvēkresursu 
speciālistiem, mārketinga speciālistiem 
un daudziem citiem. Ar prieku pieņemam 
darbā mūsu uzņēmumos tos, kuri uzsāk 
savu karjeru kā ēku pārvaldnieki vai klientu 
servisa centru konsultanti, un, pateicoties 
savai kompetencei, tālāk var ieņemt tādus 
amatus kā meitasuzņēmumu un nodaļu 
vadītāji.
Mūsu uzņēmumi nodrošina plašu 
iespēju klāstu, sniedzot lieliskas karjeras 
izaugsmes iespējas. Varam minēt 
daudzus piemērus, kuros komandas 
biedri pielieto savas prasmes, pildot 
dažādus uzdevumus. 

City Service

Dzīvokļu ēku pārvalde ir mūsu galvenais 
nodrošinātais pakalpojums Latvijā. Mēs 
nodrošinām dzīvokļu ēku administrēšanu, 
apsaimniekošanu, uzkopšanu un drošību, 
kā arī enerģijas taupīšanas risinājumus. 

City Service Engineering nodrošina 
komerciālu, industriālu, ražošanas un 
publisko iestāžu apsaimniekošanas 
pakalpojumus visā Latvijā, tostarp lielos 
uzņēmumos, tirdzniecības centros un 
rūpnieciskās ražotnēs 

KONTAKTI 
  Ganību dambis 24 k-2 LV-1005, 

Rīga 

  +371 67511229 

  cv@cityservice.lv

  www.cityservice.eu/regions/latvia

  www.latvijasnamsaimnieks.lv

  www.cse.lv

mailto:cv@cityservice.lv
https://www.cityservice.eu/regions/latvia
http://www.latvijasnamsaimnieks.lv
http://www.cse.lv
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DESCRIPTION OF THE COMPANY 
Cognizant has been on a remarkable 
journey that began in 1994, with fewer 
than 200 associates, and has taken us to 
global leadership in professional services 
with more than 270,000 employees 
who serve hundreds of clients across six 
continents. Headquartered in the U.S., 
Cognizant is ranked 195 on the Fortune 
500 and is consistently listed among the 
most admired companies in the world. 
Cognizant helps clients get digital done 
at scale and speed—the scale needed to 
transform their complex organizations 
to capitalize on the tremendous 
opportunities the latest technologies 
make possible, and the speed expected 
by their customers, partners and owners.

COMPANY EMPLOYEES
Chances are you’re not looking for 
business as usual. Neither are we. You’re 
ready to lead and influence change. 
You want to make a difference. Visit 
our stand and discover what we have 
to offer, find a match for your skills 
and interests and get a head start on 
growing your career.

INTERESTING FACTS ABOUT 
COMPANY 

Cognizant is a large, worldwide player. 
For ten years now, we have been in the 
list of fastest growing Business and IT 
Service Providers in the world. In the US 
and India, we are already major players. 
If you join us in Latvia, you can help us 
grow fast and contribute to our success.

THE MAIN OPERATION AREA 
Cognizant is one of the world’s leading 
professional services companies, 
transforming clients’ business, operating 
and technology models for the digital 
era. Our industry-based, consultative 

Cognizant Technology  
Solutions

approach helps many of the best-known 
organizations in every industry and 
geography envision, build and run more 
innovative, efficient businesses.

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 
 � Faculty of Computer Science and 

Information Technology
 � Faculty of Electronics and 

Telecomunications

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY
 � Full-time employment
 � Internship

YOUR COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students

CONTACTS
BEATE BUZINAUSKA, 
Recruiter 

  beate.buzinauska@cognizant.com 

  www.Cognizant.lv

mailto:beate.buzinauska@cognizant.com
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Compensa VIG ADB  
Latvijas Filiāle

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
“Vienna Insurance Group” ir viens 
no Eiropā tradīcijām bagātākajiem 
apdrošināšanas koncerniem ar teju 
200 gadu pieredzi un 180 miljoniem 
klientu. Uzņēmuma dzimtene ir Austrija, 
mākslas un kultūras pilsēta Vīne. 
Compensa darbības pamatā ir godīgums 
un atklātība pret katru sadarbības 
partneri un klientu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Savā komandā vēlamies redzēt 
mērķtiecīgus, enerģiskus, uz panākumiem 
tendētus speciālistus ar labu humora 
izjūtu un smaidu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � “Compensa” Latvijā ir jauns 

apdrošināšanas tirgus dalībnieks, kas 
aug un strauji attīstās.

 � 2017.gadā “Compensa” atkārtoti 
ieguva ilgtspējas indeksa sudraba 
godalgu, tika atzīts par ilgtspējīgu un 
korporatīvi atbildīgu uzņēmumu.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Apdrošināšana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 
zinātņu fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS 
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pagaidu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
DAGNIJA SKULTE 

  Vienības gatve 87H, Rīga

  dagnija.skulte@compensa.lv 

  www.compensa.lv 
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VEIKSMES
STĀSTS

KSENIJA MASLOVA,
Uzskaites un norēķinu nodaļas vadītāja

Man ir svarīgi, ka mēs visi ejam uz kopīgu mērķi 
Ksenija par Compensa apdrošināšanu uzzināja no sava 
kursabiedra, ar kuru kopā viņa studēja finanses. Tā Ksenija 
studiju laikā uzsāka praksi uzskaitvedības departamentā un 
tā kā uzņēmums strauji auga, mainījās arī ikdienas darbs un 
modernizējās visi procesi. Pēc prakses Ksenija sāka strādāt par 
uzskaites un norēķinu jaunāko speciālisti, vēlāk kļūstot par vecāko 
speciālisti. Pašlaik viņa ir uzskaitvedības departamenta vadītāja 
un ikdienas darbs aptver darbu ar dažādu procesu organizēšanu, 
risinājumu rašanu nestandarta situācijās un darbu gan pie 

pašmāju, gan Baltijas mēroga projektiem. “Prakses laiks bija ļoti interesants, jo sajutu 
uzņēmuma nemitīgo izaugsmi, kas ir vērojams vēl joprojām. Kad uzņēmums attīstās tik 
strauji kā Compensa, ir nepieciešams būt elastīgam, uzņemties iniciatīvu, vienmēr meklēt 
dažādus jaunus risinājumus, pielāgoties tirgus vajadzībām un sekot līdzi tendencēm.” 
Ksenija bija viena no pirmajām praktikantēm, kas sāka praktizēties Compensa, taču nu 
viņa pati ir izveidojusi savu komandu, ar ko Ksenija ļoti lepojas.
“Mūsu kolektīvs ir saliedēts un mēs vienmēr atbalstām viens otram. Man ir svarīgi, ka mēs 
visi ejam uz vienu kopīgu mērķi un zinām, ka visi kopā mēs esam vienoti, esam komanda,” 
saka Ksenija.

VALĒRIJS JEKIMOVS,
Darījumu vadītāja asistents

Redzu, ka manu darbu novērtē ne tikai kolēģi, bet arī partneri 
Valērijs par Compensa apdrošināšanu uzzināja, meklējot prakses 
vietu. Prakses laikā Valērijs sāka darboties Compensa Partneru 
darījumu nodaļā, kur pienākumi bija saistīti ar pārdošanas 
materiālu koordinēšanu, darbu ar Excel, taču vēlāk Valērijs 
papildināja zināšanas Tiešās pārdošanas nodaļā. Pēc prakses tika 
saņemts piedāvājums strādāt par jaunāko klientu apkalpošanas 
speciālistu. Par spīti bailēm un satraukumam, uzņemoties arvien 
lielāku atbildību un pašam meklējot atbildes uz jautājumiem, 
Valērijs sajuta, ka apdrošināšana viņu ir aizrāvusi un tā ir joma, 

kuru gribas izzināt vēl un vēl. “Vidusskolā es nezināju, ar ko gribētu nodarboties, mani 
nekas tā neaizrāva un neinteresēja. Tieši prakses laikā sapratu, ka apdrošināšanas joma ir 
tā, kurā es gribu sevi attīstīt.” Pēc neilga laika Valērijs sāka strādāt par darījumu vadītāja 
asistentu – šeit darbs norit ar partneriem, augusi atbildība un arī darba apjoms, kā 
ietekmē arī attīstītas prasmes darbu padarīt efektīvāk un ātrāk. 
“Mani darba pienākumi kļūst arvien atbildīgāki un esmu pilnībā apmierināts ar 
pašreizējo darbu, jo redzu, ka man ir iespēja šeit attīstīties. Redzu, ka manu darbu 
novērtē ne tikai kolēģi, bet arī partneri un tas man ir ļoti nozīmīgs atskaites punkts. 
Pārdošanas joma mani aizrauj un man patīk tas adrenalīns ko es ikdienā iegūstu,” ar 
smaidu saka Valērijs.

VEIKSMES
STĀSTS
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Conexus Baltic Grid

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
AS “Conexus Baltic Grid” ir izveidota 
2016. gada decembrī, kad, tuvojoties 
Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 
2017. gada 3. aprīlī saskaņā ar Eiropas 
Savienības (ES) Gāzes direktīvas un 
Ministru kabineta noteiktajiem regulētā 
tirgus principiem, AS „Latvijas Gāze” 
tika reorganizēta divās atsevišķās 
struktūrvienībās. AS „Conexus 
Baltic Grid” tika nodota dabasgāzes 
infrastruktūra: vienotā dabasgāzes 
pārvades sistēma un Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve. Sabiedrība 
sadarbojas ar juridiskajām personām – 
dabasgāzes tirgotājiem Baltijas jūras 
reģionā – saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
noteiktajiem dabasgāzes pārvades 
sistēmu pakalpojumu tarifiem. Misija – 
veicināt ilgtspējīgu enerģijas tirgus 
darbību reģionā, nodrošinot uzticamu 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
sistēmas darbību.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Galvenās Sabiedrības personāla vērtības 
ir: 
 � iniciatīva - darbinieku aktīva rīcība, 

spēja paststāvīgi pielāgoties mainīgām 
darba situācijām un apstākļiem; 

 � kompetence - darbinieku lietpratība, 
plašas zināšanas, izpratne, 
profesionālā pieredze savā nozarē; 

 � sadarbība - darbinieku kopīga 
darbība un savstarpējs atbalsts 
lēmumu pieņemšanā un kopīgu mērķu 
sasniegšanā; 

 � atbildība - pienākums izpildīt uzticēto 
uzdevumu un uzņemties atbildību par 
tā izpildi.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
AS “Conexus Baltic Grid” pārvalda vienu 
no modernākajām dabasgāzes krātuvēm 
Eiropā — Inčukalna pazemes gāzes 
krātuvi, kas ir nozīmīgs stratēģiskais 
objekts visā Baltijas jūras reģionā. Tas 
nodrošina visa reģiona enerģētisko 
drošību un neatkarību. Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves aktīvās 
dabasgāzes ietilpība var sasniegt līdz 
pat 2,3 miljardus kubikmetru, kas pilnīgi 
spēj nodrošināt Latvijas un reģiona 
vajadzības pēc kurināmā izejmateriāla.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
AS „Conexus Baltic Grid” ir vienotais 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
operators Latvijā.

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Aristida Briāna iela 6,  

Rīga, LV-1001 

  +371 67 087 900 

  personals@conexus.lv
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DARBĪBAS SEGMENTI 
AS „Conexus Baltic Grid” darbība pēc 
Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanas 
2017. gada 3. aprīlī tiek iedalīta trīs 
pamata segmentos: maģistrālās 
pārvades sistēmas pārvaldība, Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves operatora 
pienākumi, kā arī tirgus zonas atbildīgā 
funkciju izpilde. 

PĀRVADES SISTĒMAS 
OPERATORS (PSO) 
 � Nodrošina pārvades tīkla stabilitāti un 

atbild par tehnisko balansēšanu, kas 
tirgotājiem sniedz nepārtrauktas un 
drošas piegādes iespējas. 

 � Nodrošina dabasgāzes pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību, uzturot 
infrastruktūru tehniskā kārtībā 
un neitralizējot gāzes piegādes un 
padeves pārrāvumus. 

 � Saskaņā ar atvērtā Latvijas 
dabasgāzes tirgus nosacījumiem 
AS „Conexus Baltic Grid” nodrošina 
sertificētu tirgotāju pieeju gāzes 
pārvades sistēmai. 

 � Pārdod gāzes pārvades sistēmas 
jaudas produktus, lai sertificētie 
tirgotāji saskaņā ar savām vajadzībām 
varētu izmantot maģistrālo 
pārvades tīklu kapacitāti dabasgāzes 
piegādāšanai saviem klientiem. 

 � Uztur virtuālo tirdzniecības punktu 
(VPT), nodrošinot iespēju sertificētiem 
tirgotājiem tirgot gāzi savā starpā.

KRĀTUVES OPERATORS 
(INČUKALNA PGK) 
 � Nodrošina jaudu rezervēšanu, sniedzot 

iespēju tirgotājiem izmantot Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves ietilpību 
saskaņā ar tirgotāju pārdošanas 
plāniem. 

 � Nodrošina Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves nepārtrauktu darbību, 
uzraugot un kontrolējot krātuves 
stabilitāti, apsekojot un novēršot 
infrastruktūras bojājumus un 
investējot krātuves attīstībā un 
drošībā. 

 � Nodrošina tirgotājiem pieeju 
Inčukalna pazemes gāzes krātuvei, 
sniedzot tirgotājiem iespēju uzglabāt 
dabasgāzi stratēģiski izdevīgā vietā un 
nepieciešamajā daudzumā, balstoties 
uz tirgotāju iesūknēto dabasgāzes 
apjomu un tirdzniecības plānu.

TIRGUS ZONAS ATBILDĪGAIS 
(TZA) 
 � Nodrošina balansēšanas kontu 

sistēmas uzturēšanu. 
 � Nodrošina virtuālā tirdzniecības 

punkta (VTP) darbību. 
 � Aprēķina tirgotāju komerciālo 

disbalansu un uzrauga tirgotāju 
rezervēto jaudu plāna izpildi.

PAR AS "CONEXUS BALTIC GRID" DARBĪBU
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Containerships

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
CONTAINERSHIPS ir somu uzņēmēja Veli 
Nordström 1966.gadā dibināts loģistikas 
uzņēmums, kurš saviem klientiem 
piedāvā plašu jūras konteineru izvēli 
un nodrošina pilna servisa loģistikas 
risinājumus, veicot drošus, ātrus un 
uzticamus pārvadājumus starp Somiju, 
Krieviju, Baltijas valstīm, Apvienoto 
Karalisti un Īriju, kā arī Vidusjūras 
reģionā.
Mēs darbojamies, lai īstenotu savu misiju 
“We Take CARE”. Mums nav kompromisu, 
kad runa ir par uzticamību. 
Mūsu vīzija ir “Powered by the Future”. 
Mēs atbalstam efektīvu un ilgtspējīgu 
loģistiku, attīstot sašķidrinātās dabas 
gāzes izmantošanu sauszemes un jūras 
transportā. 
2018.gada novembrī CONTAINERSHIPS 
kļuva par daļu no pasaules vadošās kuģu 
līnijas CMA CGM, piedāvājot saviem 
klientiem plašāku pakalpojumu klāstu un 
ģeogrāfisko pārklājumu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
CMA CGM grupas uzņēmumos 
visā pasaulē strādā vairāk 
nekā 30 000 darbinieku, bet 
CONTAINERSHIPS Latvija šobrīd ir 
47 darbinieki un turpina strauji aug. 
Mūsu uzņēmumā vēlamies redzēt kolēģi, 
kurš ir enerģisks, motivēts profesionāli 
pilnveidoties, komunikabls, ar vēlmi 
strādāt komandā un patiesu interesi par 
loģistiku.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Loģistika

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Inženierekonimikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
KATRĪNA KIUKUCĀNE 

  Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 

  +371 26315304 

  recruitment@containerships.fi
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VEIKSMES
STĀSTS

ROBERTS ABIĻEVS, 
tirdzniecības vadītājs. 

Mana karjera uzņēmumā SIA “Containerships” sākās 
2014.gadā, kad studēju RTU bakalaura programas 
“Uzņēmējdarbības loģistika” 4.kursā, un bija jāatrod 
prakses vieta loģistikas sfērā. Es zināju, ka nevēlos 
praktikanta vai pusslodzes, bet gan pilna laika darbu, 
un “Containerships” to spēja piedāvāt. “Containerships” 
uz to brīdi bija starptautiska uzņēmuma salīdzinoši 
neliela pārstāvniecība Latvijā ar ļoti pretimnākošu 
kolektīvu. Nākamos divus gadus pavadīju tur, strādājot 
kā lielo klientu apkalpošanas speciālists. Šajā laikā 
spēju gan veiksmīgi pabeigt bakalaura studijas, gan 
iesākt maģistra studijas RTU programā “Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”. Mācību 
apvienošana ar darbu man nekad nav bijis šķērslis, pat 
noslēguma darbu rakstīšanas laikā. Svarīgākais ir plānot 
savu laiku, prioritizēt un ievērot termiņus. 2016.gadā 
tiku paaugstināts amatā par piedāvājumu koordinatoru. 
Šis amats ļāva man pilnveidot savas komunikācijas 
prasmes starptautiskā mērogā un deva ļoti plašu un 
detalizētu ieskatu pārvadājumu tirgū. Ap šo periodu 
“Containerships” sāka strauji augt, un te pavērās 
arvien jaunas karjeras sākšanas un karjeras izaugsmes 
iespējas, ko veiksmīgi arī izmantoju. Drīz pēc maģistra 
grāda iegūšanas es sāku strādāt tirdzniecības vadītāja 
amatā un šobrīd atbildu par darījumu tirdzniecību 
Baltijas valstu un Polijas reģionos. Šo četru uzņēmumā 
nostrādāto gadu laikā darbinieku skaits ir gandrīz 
četrkāršojies, un tiek piedāvātas arvien jaunas vakances. 
“Containerships” ir augošs uzņēmums, kas pastāvīgi 
meklē jaunus talantus un aktīvi virza jau esošos 
talantus augstāk pa karjeras kāpnēm un, esmu drošs, ka 
uzņēmums šo tendenci saglabās arī nākotnē.
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CV-Online Latvia CV-Online

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
“CV-Online” ir 1996. gadā Igaunijā 
dibināts interneta personāla atlases 
uzņēmums, kurš Latvijā un Lietuvā 
darbību uzsācis 1999. gadā. 
Ar plašo pakalpojumu klāstu darba 
devējiem un darba ņēmējiem, augsta 
līmeņa klientu servisu, inovācijām 
nozarē, augsto zīmola popularitāti un 
uzticamību, kā arī profesionālo komandu 
“CV-Online” ir attīstījies par vadošo 
interneta personāla atlases pakalpojumu 
sniedzēju Baltijas valstīs. Kopš 
2012. gada “CV-Online” ietilpst Somijas 
mediju koncerna “Alma Media” sastāvā. 
“CV-Online Latvia” galvenie darbības 
virzieni ir: vadošais darba un karjeras 
portāls Latvijā cv.lv, viena no vadošajām 
personāla atlases kompānijām Latvijā 
“CV-Online Recruitment”, straujāk 
augošais darba sludinājumu portāls 
Latvijā visidarbi.lv un lielākā algu 
informācijas datubāze Latvijā algas.lv.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmuma komandā strādā vairāk nekā 
30 profesionāļu, kas pārzina darba tirgus 
situāciju un personāla atlases nozari.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Cilvēkresursi

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti

KONTAKTI
  Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, 

LV-1010 

  +371 67356110 

  info@cv.lv 

  www.cv.lv 

  facebook.com/cvonlinelatvia 

  draugiem.lv/cvonline/ 

  twitter.com/cvlv 

  linkedin.com/company/532778 

  instagram.com/cv_online_latvia

mailto:info@cv.lv
http://www.cv.lv
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Deloitte sniedz revīzijas, nodokļu, 
juridiskos, konsultāciju un finanšu 
pakalpojumus valsts un privātajiem 
klientiem, kas aptver plašu nozaru 
tīklu. Globālā līmenī mūsu kompānija ir 
viens no senākajām un lielākajām šādu 
pakalpojumu sniedzējiem pasaulē ar 
150 gadu pieredzi, nodarbinot vairāk kā 
286’000 profesionāļu 153 valstīs. Latvijā 
Deloitte pastāv jau 20 gadus, šobrīd 
apvienojot 150 savas jomas speciālistus, 
lai klientiem sniegtu labākos biznesa 
risinājumus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Deloitte ir vieta, kur ikvienam ir iespēja 
profesionāli attīstīties un kļūt par līderi. 
Mēs saviem darbiniekiem piedāvājam 
skaidri definētu karjeras izaugsmes 
struktūru, kas ir pielāgota katrā no mūsu 
departameniem. Katrai profesijai ir 
izveidota noteikta kompetenču shēma, 
kurā ir definēts, kādas zināšanas un 
prasmes darbiniekam ir jāattīsta, lai 
virzītos augšup pa karjeras kāpnēm. 
Lai palīdzētu saviem darbiniekiem šīs 
kompetences attīstīt, mēs piedāvājam 
plašas apmācību iespējas, kas ietver 
speciāli izstrādātas Deloitte un Harvard 
Business e-mācības, klātienes seminārus, 
kā arī tādas mācību programmas kā 
ACCA, CIA, CFA u.c., lai palielinātu 
darbinieku profesionālo kvalifikāciju. 
Deloitte ietvaros Tev ir iespējas iegūt 
arvien jaunas zināšanas un mobilitāte 
veidot karjeru sev vēlamajā virzienā. Tā ir 
Tava nākotne - cik tālu Tu esi gatavs iet?

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Revīzijas pakalpojumi, uzņēmējdarbības, 
finanšu, nodokļu un juridisko konsultāciju 
pakalpojumi.

Deloitte Latvia

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Arhitektūras fakultātes studenti
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Prakse ārvalstu studentiem

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
DITA GRUNTE  
Personāla speciālists 

  Grēdu iela 4a, Riga, LV-1019, 
Latvia 

  +371 67074115 

  dgrunte@deloittece.com 

  lv.career.deloittece.com

mailto:dgrunte@deloittece.com
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Dinair Filton

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
“Dinair Filton” SIA ir viens no “ Dinair 
grupas ( “ Dinair Group AB”, Zviedrija) 
gaisa filtru ražošanas uzņēmumiem 
un ietilpst pasaules lielākajā gaisa 
filtru ražošanas uzņēmumā “AAF” 
(“American Air Filter”) ar vairāk nekā 
30 gadu pieredzi gaisa filtru ražošanā 
un gaisa attīrīšanā. “Dinair” pieder 
4 ražošanas uzņēmumi, no kuriem divi 
Zviedrijā, viens – Somijā un “Dinair 
Filton” SIA Latvijā. “Dinair Filton” SIA 
jau 12 gadu nodarbojas ar gaisa filtru 
ražošanu un šobrīd tas ir lielākais 
Baltijas valstīs. Uzņēmums izstrādā un 
ražo gaisa filtrus ventilācijas iekārtām, 
industriālajām putekļu atdalīšanas 
iekārtām un oriģinālo iekārtu ražotājiem. 
Filtri pasargā iekārtas un apkārtējo 
vidi no izmešiem kā arī uztur iekštelpās 
tīru gaisu. “Dinair Filton” SIA ražotne 
atrodas Rūpnīcu ielā 4, Olainē, kur ērti 
nokļūt ar sabiedrisko transportu gan 
Olaines, Jaunolaines, Ozolniekiem un 
Jelgavas. Uzņēmumā šobrīd nodarbināti 
210 darbinieki. Līdz 2019.gada beigām 
plānojam piedāvāt darbu vēl vismaz 
100 speciālistiem.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mēs sagaidām atsaucīgus cilvēkus ar 
prasmi strādāt komandā, pretendentus, 
apveltītus ar atbildības sajūtu. Latviešu 
valodas zināšanas ir nepieciešamas, lai 
veiktu darbu, savukārt angļu valodas 
zināšanas var noderēt profesionālajā 
izaugsmē. Novērtēsim entuziasmu un 
iniciatīvu, vēlmi mācīties un profesionāli 
augt.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Kompānija Dinair darbojas filtru 
ražošanas biznesā jau vairāk kā 

30 gadu, savukārt tās mātes uzņēmums 
AAF International ( American Air 
Filter) ir ar vairāk kā 90 gadu pieredzi 
filtru ražošanā - tas darbojas kopš 
1921. gada. Uzņēmumā Dinair Latvijā 
kopā nodarbināti 215 cilvēki, no kuriem 
53 darbinieki strādā pie mums ilgāk kā 
5 gadus.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Gaisa filtru ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
  +371 67069823

  hr.latvia@dinair.se 

  Facebook.com/dinairlatvia

mailto:hr.latvia@dinair.se
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MAKSIMS LIEPA,
vadošais ražošanas tehnologs

Maksima darba gaitas Dinair Filton 
aizsākās gandrīz 10 gadus atpakaļ. 
Pirms tam viņš savu karjeru jau bija 
uzsācis kaimiņu uzņēmumā Tipro Baltic 
kā atslēdznieks, kurš gada laikā jau šajā 
uzņēmumā sevi bija pierādījis, kļūstot 
par iecirkņa vadītāja vietnieku. Dinair 
Filton tai laikā kā reiz bija aktuāla 
metāla ciršanas un griešanas speciālista 
pakalpojumi. Tā aizsākās sadarbība 
(2009. gads) . Toreiz uzņēmumā bija 
13 cilvēki, šodien – 215. Pirmā Maksima 
amata pozīcija Dinair ietvēra sevī 
daudzas funkcijas – pieņemt un  plānot 
pasūtījumus, izejvielas, transportu, 
dokumentu apriti, vietējo piegādātāju 
apkalpošanu kopā ar uzņēmuma vadību.
Uzņēmumam strauji attīstoties, daļa 
ikdienas darbu un pienākumu tika 
noņemti no Maksima pleciem, atvēlot 
vietu stratēģiskiem jautājumiem – 
veidot jaunas ražošanas struktūras, 
vadīt iekārtas, veikt kalkulācjias,  jaunu 
izstrādājumu un  produktu izveide, 
testēšana, pielāgošana, izaugot līdz 
Ražošanas plānošanas vadītājam. 
Tāpat, intereses un pašiniciatīvas 
virzīts, Maksims ir kļuvis par iekšējās 
informācijas sistēmas Master lietojāju.
Interese par darba procesiem, 
pašiniciatīva un atbildības sajūta, 
pieņemot lēmumus un vienmēr 
argumentējot tos, ir vainagojusies 
Maksima profesionālajā izaugsmē – 
šodien Maksims Liepa uzņēmumā ieņem 
Vadošā ražošanas tehnologa pozīciju. 
Lepojamies!
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Uzņēmums Vācijā dibināts 1992 gadā. 
Latvijā darbojas kopš 2005.gada. Sākām 
ar 5 darbiniekiem 100m2 lielās telpās, 
tagad esam 220 cilvēku liels kolektīvs 
un apdzīvojam nepilnus 4000 m2. 
Plānā ir vēl papildus 2000 m2. Mēs 
esam līgumražotājs un izgatavojam 
dažāda veida elektronikas savienojumus 
visām vadošajām un labi zināmajām 
automašīnu markām – BMW, Mercedes, 
Audi, VW utt. Mūsu izgatavotie 
elektronikas savienojumi atrodami 
automašīnu sensoru, bremžu, audio, 
apgaismes, drošības u.c. sistēmās. 
Strādājam pēc augstiem kvalitātes 
standartiem. Ražošanas iekārtas 
ir manuālas, pusautomātiskas un 
automātiskas. Ražošanas procesiem 
ir jābūt stabiliem, tāpēc mums 
nepieciešami zinoši speciālisti, 
kuri ikdienā var nodrošināt iekārtu 
nepārtrauktu darbību un izgatavotā 
produkta atbilstību noteiktajām 
prasībām.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mūsu kolektīva vidējais vecums ir 36 gadi, 
kas nozīmē, ka lielākā daļa darbinieku 
ir gados jauni cilvēki. Nodaļu vadītāji ir 
vecumā līdz 40 gadiem, līdz ar to elastīgi 
un atvērti jaunām idejām. Potenciālajiem 
darbiniekiem ir jābūt gataviem mācīties 
un varēt rīkoties paaugstinātas 
spriedzes apstākļos, kad īsā termiņā 
ir jārod risinājums. Rīkojam kolektīva 
saliedēšanas pasākumus un ar katru 
darbinieku runājam individuāli par viņa 
mērķiem un uzdevumiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Šāda veida uzņēmums Latvijā esam 
vienīgais, kurš piegādā sērijveida 
komponentes lielākajiem automašīnu 

ražotājiem. Gada laikā esam palielinājuši 
darbinieku skaitu no 80 uz 220 cilvēkiem, 
tājā pašā laikā nodrošinot stabilu 
ražošanas procesu. Piedāvājam 
stažēšanās un arī darba iespējas Vācijā. 
Mūs interesē ilgtermiņa sadarbība, dodot 
iespēju izaugsmei.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Elektrotehnisko savienojumu ražošana 
automašīnām

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Varoņu iela 35A, Valka 

  +371 26950311 

  personals@efnnord.com 

mailto:personals@efnnord.com
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Evolution Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS
Strauji augošais un studentiem 
draudzīgais uzņēmums “Evolution 
Latvia” ir daļa no “Evolution Gaming” 
grupas. “Evolution Gaming” ir 
pārstāvēts 12 valstīs, tostarp Latvijas 
uzņēmums ir lielākais un nodrošina 
grupas pamatdarbību. Vēl tam ir 
pārstāvniecības Maltā, Lielbritānijā, 
Zviedrijā, Itālijā, Igaunijā, Rumānijā, 
Nīderlandē, Beļģijā, Gruzijā, Kanādā un 
ASV.
 “Evolution Gaming” ir vadošais IT un 
spēļu prezentētāju ārpakalpojumu 
sniedzējs un tirgus līderis Eiropā savā 
nozarē. Uzņēmums dibināts 2006. 
gadā, un tā akcijas ir kotētas “Nasdaq 
Stockholm” biržā. Uzņēmums darbojas 
bizness – biznesam (B2B) segmentā. 

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
“Evolution Latvia” strādā ap 3500 
darbinieku, no kuriem lielākā daļa ir jauni, 
enerģiski un karjeras izaicinājumiem 
gatavi jaunieši. Piedāvājot elastīgu 
darba grafiku, uzņēmums atbalsta 
darbiniekus – studentus. Šobrīd gandrīz 
puse no visiem darbiniekiem ir dažādu 
Latvijas augstskolu studentu. Uzņēmums 
augsti vērtē darbinieku mērķtiecību, 
komunikācijas prasmes un pozitīvu 
attieksmi pret darbu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmums aktīvi atbalsta veselīgu 
dzīvesveidu, un ikvienam darbiniekam 
jebkurā laikā ir pieejama uzņēmuma 
sporta zāle. Tajā profesionālu treneru 

vadībā CrossFit treniņi, jogas nodarbības, 
kardio un spēka treniņi.
Katru mēnesi darbiniekiem ir iespēja 
piedalīties dažādos komandu 
saliedēšanas un cita veida pasākumos – 
kopā slēpot un slidot, apmeklēt teatri vai 
kino, piedalīties orientēšanās sacensībās, 
sporta spēlēs, braukt ar kartingiem un 
tematiskos svētku pasākumos.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES
 � Informācijas tehnoloģija
 � Pakalpojumi

NODERĪGĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Visas RTU studiju programmas

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
līmeņa augstākā izglītība, bakalaura 
programmu studenti, maģistranti, 
absolventi

KONTAKTI
  Brīvības iela 151, Rīga, LV-1021

  +371 27276898

  recruitmentlatvia@
evolutiongaming.com

  evolutiongamingcareers.com

  linkedin.com/company/
evolution-gaming/

  facebook.com/EvolutionGlobal/

mailto:recruitmentlatvia@evolutiongaming.com
mailto:recruitmentlatvia@evolutiongaming.com
http://www.evolutiongamingcareers.com


87

VEIKSMES
STĀSTS

Mana karjera “Evolution Gaming” sākās 2012. gadā. 
Pievilcīga šķita iespēja strādāt starptautiskā un strauji 
augošā uzņēmumā, jo varēšu praktizēties angļū valodā 
un būs pieejamas plašas karjeras izaugsmes iespējas. 
Darba grafiks bija ļoti ērts, un veiksmīgi varēju apvienot 
darbu ar mācībām universitātē. Arī šobrīd, atrodoties 
jau augstākā amatā, turpinu mācības universitātē – nu 
jau maģistrantūrā. Man pietiek laika darbam, produktu 
testēšanai, sporta zālei, mācībām, vaļaspriekiem un, 
protams, arī ģimenei un draugiem. “Evolution Gaming” 
ir kolēģi, kas vienmēr mani atbalsta un sniedz padomu, 
kad tas ir nepieciešams! Tā ir darbavieta, kas rada 
neiedomājami daudz iespēju, un tikai no katra paša ir 
atkarīgs, kā veidosies viņa karjera.

VLADISLAVS,
treneris
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Food Union

UZŅĒMUMA APRAKSTS
Food Union ir starptautiska uzņēmumu 
grupa, kura apvieno vadošos piena 
pārstrādes uzņēmumus un saldējuma 
ražotājus Ziemeļeiropā un Centrāleiropā.
Latvija ir Food Union dibināšanas vieta 
(2012.g.) un Eiropas divīzijas galvenā 
biroja atrašanās vieta, kuru pārstāv 
trīs vadošie piena un saldējuma ražotāji 
valstī: AS Rīgas piena kombināts, 
AS Valmieras piens un SIA Rīgas 
Piensaimnieks. Kopumā Food Union 
grupā ir 9 uzņēmumi un 11 ražošanas 
platformas, kas atrodas 9 pasaules 
valstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Dānijā, 
Norvēģijā, Baltkrievijā, Krievijā, Rumānijā 
un Ķīnā. 

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Food Union grupā Eiropā kopumā ir 
nodarbināti 2500 darbinieki, no kuriem 
1700 strādā Baltijas un NVS valstīs. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
Līdz 2018. gadam Food Union Latvijā ir: 
 � vadošā piena pārstrādes grupa Latvijā,
 � vadošais pārtikas un dzērienu ražotājs 

Latvijā,
 � patērētāju iecienītāko piena un 

saldējuma zīmolu turētājs un 
attīstītājs Latvijā,

 � svaigo piena produktu Izcilības centra 
attīstītājs Latvijā, kurā līdz 2020.
gadam tiks ieguldīti vairāk nekā 
11,2 miljoni eiro,

 � viens no galvenajiem piena produktu 
eksportētājiem un lielākajiem nodokļu 
maksātājiem Latvijā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Pārtikas rūpniecība

NODERĪGĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Uzņēmumu interesē visu programmu 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1.līmeņa augstākā izglītība
 � Bakalaura programmu studenti
 � Maģistranti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
INESE APŠVALKA

  Bauskas iela 180,  Rīga, LV-1004

  +371 67066742; +371 29391992

  personals@foodunion.com  

  www.foodunion.com

  www.facebook.com/FoodUnion/



94

G4S Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Latvijā G4S ir vadošais drošības 
risinājumu sniedzējs ar vairāk nekā 
25 gadu pieredzi nozarē. Uzņēmuma 
komandā ir 1300 speciālisti, kuri 
sniedz integrētus drošības risinājumus, 
nodrošinot tehniskās un fiziskās 
apsardzes, kā arī drošības sistēmu 
montāžas un inkasācijas pakalpojumus 
dažādu nozaru uzņēmumiem un 
privātpersonām. G4S Latvija ir arī 
viens no “Drošības nozares kompāniju 
asociācijas” dibinātājiem un biedriem.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mēs sagaidām studentus, kuri ir aktīvi, 
zinoši un gatavi sevi pierādīt darbā. Esam 
gatavi uzņemt praksē un mācīt jaunos 
talantus sekojošām profesijām: drošības 
sistēmu montieris, tehniķis. Ja students 
uzrāda labus rezultātus, ir ieinteresēts 
uzticētajos pienākumos, mēs pēc otrās 
prakses nedēļas piedāvājam stipendiju. 
Pēc studijām RTU studentus labprāt 
aicinām darbā. Būsiet laipni gaidīti mūsu 
kolektīvā!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � Drošības nozares līderis
 � Darbojas jau vairāk kā 25 gadus
 � Nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku
 � Klientu portfelis: vairāk kā 

13000 klientu
 � Savs, sertificēts mācību centrs
 � Vairāk kā 20 miljonu eiro apgrozījums 

2017. gadā

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Drošības risinājumi

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
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Kāpēc pēc studijām RTU Tu izvēlējies strādāt G4S Latvia?
AS G4S Latvia izvēlējos, jo vienmēr interesējušas ir 
gan tehnoloģijas, gan drošības risinājumi, to darbība, 
darbības principi un šo iepriekš uzskaitīto mijiedarbība 
vienam ar otru.

Kas ir vērtīgākais, ko esi ieguvis, strādājot pie mums?
Strādājot AS G4S Latvia, esmu ieguvis neatsveramu 
pieredzi darbā ar tehnoloģijām, spēju rast klienta vēlmēm 
atbilstošus, tehnoloģiskus risinājumus, uzklausīt un 
ieklausīties klienta vēlmēs! 

Kā Tev šķiet, kas ir galvenais veiksmīgas karjeras 
priekšnoteikums? 
Manuprāt, veiksmīgas karjeras priekšnoteikumi ir: 
veiksmīgas un labas izglītības, kā arī vairāku personības 
īpašību kopuma apvienojums. Kā pirmo un būtiskāko 
īpašību es uzsvēršu ambīcijas. Tām ir jābūt pozitīvi 
tendētām un gana augstām. Kā nākamo īpašību minēšu 
mērķtiecību – tai ir jābūt, lai sekotu savām ambīcijām. 
Nākamā un tikpat ļoti nozīmīgā īpašība ir ekstravertums. 
Manuprāt tieši šīs īpašības pietrūkst lielai daļai cilvēku, 
kas nereti kavē karjeras izaugsmi. Spēja veidot dialogu, 
būt atvērtam pret pasauli, visu jauno, – ir noteikti viens no 
svarīgākajiem veiksmīgas karjeras priekšnoteikumiem!

Novēlējums RTU studentiem?
Esi atvērts pret pasauli!

ARTŪRS
Artūrs uzsāka darba gaitas uzņēmumā G4S Latvia 
2006. gadā, sākotnēji strādājot kā tehniķis. Šo gadu 
laikā Artūrs trīs reizes ticis paaugstināts un šobrīd 
ieņem vecākā ekspluatācijas darbu vadītāja amatu. 
Piedāvājam nelielu ekspresinterviju ar Artūru.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
  +371 67516975

  office@lv.g4s.com

  

VEIKSMES STĀSTS
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GEFCO Baltic

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “GEFCO Baltic” ir starptautisks 
loģistikas uzņēmums, kas dibināts 
2008. gada 14. februārī, kā “GEFCO” 
meitas uzņēmums. SIA “GEFCO Baltic” 
ir sevi pierādījis kā vienu no vadošajiem 
loģistikas uzņēmumiem automobiļu 
un rūpniecības kravu pārvadājumos 
pa sauszemi, kā arī jūras, gaisa un 
multimodālajos pārvadājumos. 
Uzņēmums sniedz pakalpojumus tādiem 
lieliem klientiem, kā Loreal, Peugeot, 
Citroen, General Motors, Electolux un 
citiem. SIA “GEFCO Baltic” ir tendēts uz 
peļņu nesošu izaugsmi, izcilu kvalitāti, 
strādājot ar klientiem no Krievijas, 
Kazahstānas, Āzijas, Eiropas, kā arī 
klientiem no Baltijas valstīm.  GEFCO 
Group ir sociāli atbildīgs uzņēmums, 
kas ne tikai rūpējas par savu darbinieku 
drošību un komfortu, bet arī par 
cilvēktiesību ievērošanu un apkārtējās 
vides saudzēšanu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
SIA “GEFCO Baltic” šobrīd strādā 
gandrīz 50 darbinieki, kas pārsvarā 
ir jauni cilvēki ar augstāko izglītību 
uzņēmējdarbības loģistikā vai  muitas 
un nodokļu administrēšanā. Uzņēmumā 
vidēji gada laikā tiek pieņemti 
5 praktikanti, kas strādā sauszemes, 
jaunu automobiļu pārvadājumu, gaisa 
un jūras pārvadājumu nodaļās, kā arī 
finanšu un pārdošanas nodaļās. Mēs 
meklējam studentus, kas būs atsaucīgi, 
ar labām svešvalodu zināšanām un 
ieinteresēti savos darba pienākumos un 
profesionālā attīstībā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
GEFCO tiek pārstāvēts 150 valstīs, 
ieskaitot Latviju, un ir viens no desmit 
lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Eiropā 
ar peļņu 4.2 miljardi eiro 2017. gadā un 
13 tūkstošiem darbinieku visā pasaulē. Ar 
vairāk kā 350 pārstāvniecībām GEFCO 
darbojas Centrālāzijas valstīs, Centrālajā 
un Austrumeiropā, Tuvajos Austrumos, 
Austrumāzijā, Dienvidamerikā un Āfrikā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Loģistika

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti;
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti;
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs;
 � Prakse;
 � Prakse ārvalstu studentiem.

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti;
 � Maģistra studenti;
 � Absolventi.

KONTAKTI
LĪGA DAUGULE, 

  P. Brieža iela 15, Rīga, 

  +37167365880
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KRISTOFERS BAŠKEVICS

Loģistikas kompānijā “GEFCO Baltic” strādāju 5 gadus. 
Jāatzīst, ka iepazinu šo uzņēmumu diezgan netīšā veidā. 
Esot 3. kursa bakalaura students IEVF, kur studēju 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un 
vadīšanu, saņēmu prakses iespējas piedāvājumu no 
pasniedzēja un nu jau sava kolēģa Dmitrija Solovojova. 
Kā jau pēc katra šāda veida uzaicinājuma sekoja intervija 
pēc kuras, ilgi nedomājot, 2013.gada beigās uzsāku 
savas gaitas pārdošanas departamentā uzņēmumā 
GEFCO.
Ejot šiem gadiem, esmu stiprinājis savas universitātē 
uzņemtās zināšanas ar praktisko pieredzi. Šobrīd 
“GEFCO Baltic” sastāvā atbildu par negabarīta kravu 
biznesa attīstību un projektu organizēšanu.
Viennozīmīgi varu teikt, ka savu karjeras izaugsmi 
balstu uz smaga darba rezultāta, bet tajā pašā laikā 
lielu nozīmi vienmēr ir spēlējis mans darba devējs, par ko 
vēlos teikt lielu PALDIES! 
Ir svarīgi, ka uzņēmums kurā tu darbojies atbalsta un 
strādā pie tavas karjeras izaugsmes. Tas par ko esmu 
kļuvis šodien ir pateicoties uzņēmumam, kurš pieņēma 
mani bez praktiskās pieredzes pārdošanā vai loģistikā, 
šīs zināšanas un iemaņas es ieguvu un iegūstu līdz pat 
šodienai.
Noteikti nenožēloju savu izvēli, ko izdarīju 5 gadus 
atpakaļ nomainot darbu pret praksi starptautiskā 
loģistikas uzņēmumā.
Esmu ieguvis daudz draugu gan Latvijā , gan ārpus tās 
robežām un lepojos, ka esmu daļa no “GEFCO Baltic” 
komandas.
Ja vēlies par to pārliecināties arī Tu, tad piesakies ! :)
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Industry Service Partner

UZŅĒMUMA APRAKSTS:
SIA “Industry Service Partner” dibināts 
2003.gadā un ir vadošais industriālā 
servisa uzņēmums Latvijā. Uzņēmums 
sniedz industriālo iekārtu un ēku 
uzturēšanas, remontu un pārbūves 
pakalpojumus. Mūsu specializācija aptver 
tehniskos, elektriskos un automatizācijas 
darbus. Pašu izveidotais mācību un 
kompetences centrs (MDC – Maintenance 
Development Cetnre) nodarbojas ar 
personāla zināšanu novērtējumu un 
apmācību organizēšanu dažādos virzienos.
Mūsu pieredze dažādos segmentos: 
 � ūdensapgāde 
 � lidostas
 � lielas sabiedriskas ēkas (Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, tirdzniecības 
centri u.c.)

 � metālapstrādes uzņēmumi
 � kokapstrādes uzņēmumi 
 � siltumelektrostacijas, 

hidroelektrostacijas, siltumcentrāles

UZŅĒMUMA DARBINIEKI:
Saliedēta komanda ir mūsu panākumu 
atslēga! Uzņēmums nepārtraukti 
attīstītās, pieņemot darbā aizvien 
jaunus darbiniekus, kuru skaits 
pārsniedz 100 cilvēkus. Sadarbībā ar 
RTU Attīstības fondu, aktīvi pieņemam 
praksē studentus, kur tie, pieredzējušu 
speciālistu vadībā, var apgūt jaunas 
prasmes un ilgtermiņā kļūt par mūsu 
uzņēmuma darbiniekiem. Savā  komandā 
aicinām enerģiskus, iniciatīvas pilnus 
ar inženiertehniskajām zināšanām 
apveltītus  studentus, kuri vēlas strādāt 
un pilnveidot savas prasmes.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
ISP atbalstījis:
 � RTU Lielo izlaidumu 2017. un 

2018. gadā;
 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 

atbalsta kampaņu 2016–2018;
 � RTU Zinātnieku nakts aktivitātes 

2015–2018;
 � RTU Akadēmiskās izcilības gada balvas 

ģenerālsponsors kopš 2018. gada;
 � RTU Inženierzinātņu vidusskolas 

kāpnēs iemūžināts ISP vēstījums 
topošajiem inženieriem.

DARBĪBAS SPECIALIZĀCIJA
 � rūpniecības iekārtu uzturēšana
 � ēku un to inženiertīklu uzturēšana
 � ražošanas procesu automatizācijas 

risinājumi
 � vienreizējie iekārtu un sistēmu remonti
 � pārbūves projekti 
 � tehniskais audits un ekspertīzes 

(mašīnu elementiem, iekārtām, 
mērierīcēm, sistēmām, organizācijai) 

 � siltumenerģijas ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU?
 � Studiju programmas „Siltuma, gāzes 

un ūdens tehnoloģijas” studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
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UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
OLGA ORMANE 

  +371 28899454 

  olga.ormane@ispartner.lv

KRISTIĀNS MELNIS

SIA “Industry Service Partner” savas 
gaitas uzsāku kā praktikants, studējot 
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātē 3. kursā. Šis uzņēmums ir 
lieliska vieta, kur uzsākt apgūt praktiskās 
zināšanas, strādāt kopā ar kolēģiem, 
kuriem ir vairāku desmitu gadu pieredze, 
un darboties daudz un dažādos objektos. 
Uzņēmumā praksi ir viegli apvienot ar 
mācībām, tiek dota iespēja nopelnīt 
stipendiju, piedalīties saliedētības un 
svētku pasākumos, celt savu profesionālo 
kvalifikāciju, kā arī uzņēmums ir gatavs 
palīdzēt diplomdarba izstrādē.
Šis ir uzņēmums, kurā smags darbs 
un neatlaidība tiek novērtēta un 
atmaksāta ar lieliskām izaugsmes 
iespējām. Jau divus gadus uzņēmumā 
esmu patstāvīgais darbinieks. Šajā 
laikā esmu strādājis ar daudz un 
dažādiem projektiem, apguvis noderīgas 
zināšanas, kas ir ārpus universitātē 
apgūtās specialitātes, un esmu ieguvis 
neatsveramu pieredzi, kas būs noderīga 
visu atlikušo dzīvi.

VEIKSMES STĀSTS
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Intrum Global Technologies

DESCRIPTION OF THE COMPANY
Intrum is the industry-leading provider 
of Credit Management Services with 
a presence in 24 markets in Europe. 
Intrum helps companies prosper by 
offering solutions designed to improve 
cash flows and long-term profitability 
and by caring for their customers. To 
ensure that individuals and companies 
get the support they need to become 
free from debt is one important part 
of the company’s mission. Intrum 
has more than 8,000 dedicated and 
empathetic professionals who serve 
more than 100,000 companies across 
Europe. Intrum Global Technologies was 
established in Riga in 2010 as software 
development, maintenance and support 
services provider for the Intrum Group. 
More than 190 IT professionals are 
employed by Intrum Global Technologies.

COMPANY EMPLOYEES
Intrum Global Technologies employs 
various IT professionals who writes code 
in different programming languages, 
analyze and visualize data, creates 
scorecards and gathers data from 
production environments as well as 
develops and maintains IT systems and 
applications for the Intrum Group.

INTERESTING FACTS ABOUT  
THE COMPANY

Intrum has begun the challenging journey 
through Agile transformation. Today’s 
business environment has become 
terribly complex and in Intrum we believe 
that if we want to succeed, we have to be 
adaptive and people-oriented. If you are 
looking for a meaningful work, autonomy 
and ability master your skills – this is the 
place to be!

MAIN OPERATION AREA
Information Technology

IN WHICH FACULTY STUDENTS 
COMPANY IS INTERESTED? 

Faculty of Computer Science and 
Information Technology

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY
 � Full-time employment
 � Contract work
 � Internship
 � Part-time employment
 � Work for foreign students
 � Internship for foreign students
 � Temporary employment

COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS
ZANE NIPERE 

  Bērzaunes street 1, Rīga, LV-1039

  +371 28808465 

  igt.recruitment@intrum.com 

  www.intrum.com 

  www.igt.intrum.com 

mailto:igt.recruitment@intrum.com
http://www.intrum.com
http://www.igt.intrum.com
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Jūrmalas Mežaparki

UZŅĒMUMA APRAKSTS
Jau kopš 2002. gada SIA Jūrmalas 
Mežaparki nodarbojas ar bērnu rotaļu 
laukumu izgatavošanu un uzstādīšanu, 
ierīkošanu.
Gadu no gada, uzkrājot pieredzi un 
pilnveidojot savus produktus, esam 
kļuvuši par lielāko rotaļu laukumu 
ražotāju Latvijā. Mūsu darinātie rotaļu 
laukumi priecē bērnus gan lielās pilsētās, 
gan mazos ciematos, kā arī privātmājās 
gan Latvijā , gan aiz tās robežām.
Jūrmalas Mežaparki ir ģimenes 
uzņēmums, tāpēc tieši ģimenisku vērtību 
respektēšana ikdienas darbā ļauj mums 
saskatīt, ka rotaļu laukums nav tikai koks, 
metāls un plastmasa, kas savstarpēji 
savienoti ar skrūvēm. Aiz katra rotaļu 
laukuma projekta mēs redzam bērnus, 
kuri rotaļāsies, spēlēsies un vecākus, kas 
tos uzraudzīs.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
SIA “Jūrmalas Mežaparki” strādā 40 
darbineki, kas ir gan biroja dabinieki, gan 
arī ražošana.
Mūsdienu cilvēki nemeklē tikai darbu, kas 
atbilst viņu vēlmēm profesionāli, arvien 
lielāka nozīme tiek piešķirta arī tam, lai 
darbs būtu jēgpilns, lai darbiniekam ar 
uzņēmumu saskan vērtības. Savukārt 
uzņēmumi meklē cilvēkus, kas iederēsies 
kolektīvā un arī – kuru domāšana 
saskanēs ar uzņēmuma vērtībām
Šobrīd meklējam darbinieku dizaineru 
komandai – kurš varētu palīdzēt jaunās 
līnijas radīšanā ar svaigu skatienu un 
tehniskā izpildījuma izpratni.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
SIA “Jūrmalas Mežaparki” ir lielākais 
bērnu rotļu laukumu ražotājs Latvijā un 
tam ir arī TUV Sertifikāts visām publiski 
lietojajām iekārtām kā arī atbisltība ISO 
standartiem.

Uzņēmums sadarbojas arī ar vienu 
no lielākajiem Eiropas rotaļu laukumu 
ražotājiem Proludic. 

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Bērnu rotaļu laukumu ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU?:
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

student
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
HENRIJS GRUDULIS

  Jūrmala, Garkalnes iela 1

  +371 67732317

  info@jmp.lv

  http://jmp.lv/

mailto:info@jmp.lv
http://jmp.lv/


111

VEIKSMES
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SIA “Jūrmalas mežaparki” var lepoties 
tieši ar RTU studentu zināšanām, jo arī 
mūsu komadā ir veiksmīgs piemērs – 
Mašīnu un aparātu būves students: 
HENRIJS GRUDULIS.

Sākotnēji, pieņemts kā produktu 
dizainers, vēlāk demonstrējot uzņēmību 
un svaigas Idejas ražošanas procesos, 
kļuva par svarīgu komandas dalībnieku, 
ļaujot uzņēmumam attīstīties, strādāt 
efektīvāk un palielināt ražošanas 
apjomu. Novērtējam viņa spējas darbā 
ar CAD programām un izpratni, ar 
kādiem līdzekļiem varam realizēt, vel 
nemateriālas idejas.
Jautājot pašam Henrijam, kas ir šo 
sasniegumu pamatā, viņš piemin, 
uzņēmuma atvērtību jaunām idejām un 
zināšanas, kuras sniedza Rīgas Tehniskā 
Universitāte.
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KPMG Baltics

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
KPMG ir viens no zināmākajiem vārdiem 
biznesa vidē – tas ir viens no “Lielā 
četrinieka” jeb Big4. KPMG uzņēmumi 
ir 154 pasaules valstīs, kuros tiek 
nodarbināti 200 000 darbinieku. KPMG 
sniedz revīzijas, nodokļu, juridiskos un 
biznesa konsultāciju pakalpojumus, kas 
ietver vadības un risku konsultācijas 
(piemēram, stratēģiju izstrāde; IT 
drošība; datu un analītikas risinājumi; 
krāpšanas izpētes, iekšējais audits), 
darījumu konsultācijas (konsultācijas 
uzņēmumu pirkšanas / pārdošanas / 
pārstrukturēšanas darījumos, tai skaitā 
padziļinātā izpēte un vērtēšana).

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
KPMG Latvijā pašreiz strādā vairāk 
kā 150 darbinieki. Darbinieku vidējais 
vecums ir 30 gadi. Mums ir svarīga Tava 
motivācija un attieksme - ja vēlies kļūt 
par profesionālu padomdevēju, Tev 
patīk darbs ar skaitļiem, esi proaktīvs un 
inovatīvs, kā arī patīk darbs komandā - 
visticamāk, TU ESI MŪSĒJAIS!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Gada laikā KPMG darbinieki mācās 
vairāk nekā 16 000 stundas, kas nozīmē 
vidēji 106 stundas katram. Mūsu 
darbinieki izmanto iespēju strādāt citos 
KPMG birojos visā pasaulē (piemēram, 
Austrālijā, Īrijā, Lielbritānijā, ASV, Vācijā 
un Kanādā.)

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
 � Finanšu konsultācijas - Finanšu revīzija, 
 � Nodokļu konsultācijas, 
 � Juridiskās konsultācijas, 
 � Riska un vadības konsultācijas, 
 � Darījumu un finanšu konsultācijas, 
 � IT konsultācijas.

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Inženierekonimikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
LAURA KALNIŅA

  Vesetas iela 7 

  +371 67038000 

  cv@kpmg.lv 

  kpmg.com.lv

mailto:cv@kpmg.lv
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INĀRA AVOTIŅA, 
KPMG Jaunākā revidente 

Pirms diviem gadiem esot pēdējā 
kursa studente RTU muitas un nodokļu 
administrēšanā apmeklēju “RTU Karjeras 
diena 2017”, kur KPMG stendā saņēmu 
ielūgumu piedalīties pasākumā “One 
day through KPMG eyes”. Tas ļāva 
ielūkoties KPMG dzīves un darba stilā. 
Pēc pasākuma bija skaidrs, ka šī ir īstā 
vieta, kur gribu nokļūt pēc augstskolas 
absolvēšanas. Tagad varu secināt, ka 
pirmais priekšstats bija pareizs – vide 
ir dinamiska un izaicinājumiem pilna, 
izaugsmes iespējas ir caurskatāmas un 
sasniedzamas, darba vide – sakārtota un 
ērta, bet kolēģi – īsti profesionāļi. Neko 
labāku nevaru vēlēties!
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VEIKSMES
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ALEKSANDRS DIDENKO, 
Eiropas transporta nodaļas vadītājs

Jau no bērnības zināju, ka saistīšu savu dzīvi ar loģistiku, 
jo mans tēvs strādāja par autovadītāju. Vasaras 
brīvlaiku es pavadīju nevis pie vecmāmiņas laukos, kā 
vairākums bērnu, bet kopā ar tēvu apceļoju Eiropu. 
5 gadu vecumā varēju izstāstīt par autovadītāju darba 
un atpūtas laikiem, ceļa aizliegumiem, slodzēm uz asīm 
un automašīnas darbošanās specifiku. 
Uzņēmumā Kreiss pirms 4 gadiem atnācu prakses 
meklējumos, kā arī zināšanu pilnveidošanā.
Pēc prakses laika beigām mana centība tika pamanīta 
un mani uzaicināja palikt strādāt uzņēmumā. Tā es kļuvu 
par pilntiesīgu lielākā Latvijas loģistikas uzņēmuma 
SIA Kreiss darbinieku.  
Sāku strādāt Importa nodaļā par dispečeru, manos 
ikdienas pienākumos ietilpa transporta koordinācija, 
komunikācija ar autovadītājiem un klientiem. Darbs 
ir ļoti dinamisks un atbildīgs. Jau pirmajā pilnvērtīgā 
darba dienā sāku koordinēt automašīnas kustību un 
kontrolēju iekraušanas termiņus. 
Pēc gada mani paaugstināja amatā no dispečera līdz 
plānotājam. Uzņēmums turpināja augt un attīstīties 
un jau pus gadu vēlāk, ar maziem soļiem, bet milzīgu 
pašrealizācijas velmi, kļuvu par Eiropas transporta 
nodaļas vadītāju. Tagad manā komandā ir 27 cilvēki, 
un mūsu atbildībā ir Eiropas teritorijas transporta 
koordinācija. 
Uzņēmums “Kreiss” dod nesalīdzināmas izaugsmes un 
prakses iespējas. Kā lielākā vērtība ir atsaucīgs kolektīvs 
un uzņēmuma stabilitāte. 
Tagad apgūstu otru izglītību, esmu Transporta un 
Sakaru Institūta 4. kursa students. Studēju programmu 
“Transporta un biznesa loģistika”. Novēlu studentiem 
būt motivētiem un nekad neapstāties sevis meklēšanā. 
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Kvēle

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA „Kvēle” ir energobūvniecības 
uzņēmums, kurš specializējas 
elektroietaišu un energoapgādes 
objektu projektēšanā, izbūvē un 
ekspluatācijā. Uzņēmums ir dibināts 
1992.gadā un šobrīd ieņem nozīmīgu 
lomu elektroietaišu un energoapgādes 
objektu projektēšanas un izbūves tirgū 
Latvijā. Realizējot mērķtiecīgu darbu 
un investīcijas darbinieku kvalifikācijā 
un meteriāltehniskajā nodrošinājumā, 
uzņēmuma pamatdarbība gadu gaitā 
ir nostiprinājusies kā ārējo elektrotīklu 
projektēšanas uz izbūves darbi, kurus 
papildina dažādas sarežģītības 
elektroinstalācijas, automatizācijas 
un vājstrāvu sistēmas ierīkošanas 
darbi, alternatīvās enerģijas objektu 
aprīkošana, kā arī dažādu inovatīvu 
risinājumu un produktu ieviešana un 
izplatīšana Latvijas tirgū. SIA „Kvēle” 
savā darbībā izmanto mūsdienām 
atbilstošas un efektīvas tehnoloģijas, 
ļoti augstu uzmanību pievēršot precīzai 
darbu izpildei saskaņā ar tehnisko 
dokumentāciju, pastāvošo likumdošanu 
un vienošanas starp klientu un izpildītāju.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Darbinieki ir SIA Kvēle vissvarīgākais 
un nozīmīgākais resurss. Uzņēmumā 
regulāri tiek nodarbināti aptuveni 
120 cilvēki. Vairāk kā puse no uzņēmuma 
darbiniekiem ir ar darba stāžu virs 5–7 
gadiem, kas liecina par uzņēmuma 
darbības stabilitāti un darbinieku 
novērtējumu. Nozare un darbības 
specifika nosaka to, ka visi uzņēmuma 
darbinieki ir ar atbilstošu kvalifikāciju – 
ar elektrotehnisko izglītību, speciāli 
apmācīti un instruēti drošai un pareizai 
darba izpildei. SIA Kvēle augsti vērtē 

zinošus, aktīvus un spējīgus cilvēkus, 
tādēļ aicinām pievienoties mūsu 
komandai un augt, attīstīties un 
pilnveidot vienam otru kopā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
SIA Kvēle regulāri ir saņēmusi valsts 
un pašvaldības iestāžu apbalvojumus, 
kā labākais darba devējs Zemgalē, 
godprātīgākais nodokļu maksātājs un 
citus atzinības rakstus, kas ir mūsu 
darbības sabiedrības novērtējums un 
viens no uzņēmuma kvalitātes rādītājiem.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
 � Energobūvniecība, 
 � elektroietaišu projektēšanas un izbūve

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti

KONTAKTI
LAURA BERGA 

  Elektriķi 2, Codes pagasts, 
Bauskas novads, LV3901 

  ofiss@kvele.lv 

  www.kvele.lv

mailto:ofiss@kvele.lv
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ZINĀTNISKI TEHNISKĀ  
FIRMA LĀSMA

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Zinātniski Tehniskā Firma LĀSMA 
dibināta 1992.gadā, uzsākot darbu 
kā ražošanas uzņēmums un gadu 
gaitā attīstoties līdz vairāku pasaulē 
atzītu ārzemju uzņēmumu ražojumu 
distribūcijai, nodrošinot klientu ar 
nepieciešamajām rezerves daļām, 
iekārtu projektēšanai un industriālo 
automatizācijas risinājumu izstrādei.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Pašlaik uzņēmumā strādā 17 darbinieki, 
vairākums no tiem – inženieri. LĀSMAs 
darbinieki ikdienas darbā tiecās pēc 
pilnības un labākajiem risinājumiem. Un 
tas, kas raksturo zinātniekus- nerimstoša 
zinātkārte! ZTF LĀSMA katru gadu 
dod iespēju vairākiem studentiem 
iegūt prakses vietu, lai iepazītos ar 
laba darba kultūru un pasaules līmeņa 
automatizācijas risinājumiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Uzņēmumam šogad aprit jau 27 gadi – 
pieredze, kas gūta ilgus gadus 
darbojoties Latvijas un Baltijas tirgos, 
plašās zināšanas, kas iegūtas piedaloties 
dažādos projektos un risinājuma 
izstrādēs ir nenovērtējama bagātība. 
Mūsu klientu lokā ir daudz atpazīstamu 
uzņēmumu, kā piemēru var minēt mūsu 
dalību AERODIUM vēja tuneļu izstrādē 
visā pasaulē.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Industriālā automatizācija

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti;
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
  SIA ZTF LĀSMA, Krīvu iela 11, Rīga

  +371 26177129

  darbs@lasma.lv; 

  lauris@lasma.eu 





133

Liepājas Speciālās  
ekonomiskās zonas pārvalde

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Liepājas SEZ pārvalde, kā teritorijas 
valdītājs, atrodas līgumsaistībās ar 
45 ostas, kā arī ražošanas uzņēmumiem. 
Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt 
Liepājas SEZ kapitālsabiedrības ar 
visu nepieciešamo uzņēmējdarbībai - 
infrastruktūru, komunikācijām, kā arī 
risināt citus jautājumus - tajā skaitā 
darbaspēka pieejamību.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Studentiem/absolventiem jābūt 
mērķtiecīgiem, strādīgiem un gribošiem 
sevi pilnveidot, parādot iniciatīvu un 
radošumu savā darba vietā.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES
Tekstils, metālapstrāde, celtniecības 
materiālu ražošana, elektronika, 
elektromehānika, IT, kompozītmateriālu 
ražošana, ostas pakalpojumu sniegšana, 
infrastruktūras sagatavošana, 
uzņēmējdarbības nodrošināšana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
Pilnas slodzes darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
GATIS GINTERS 

  +371 634 27605 

  gatis@lsez.lv 

  www.liepaja-sez.lv

mailto:gatis@lsez.lv
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Latvijas Valsts radio  
un televīzijas centrs

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Esam 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.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
LVRTC darbinieki ir mūsu svarīgākais 
resurss, 2018.gadā uzņēmumā strādāja 
vidēji 240 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. Ikvienam darbiniekam, kurš 
vēlas strādāt mūsu uzņēmumā ir jābūt 
atvērtam, gatavam mācīties, attīstīties 
un strādāt komandā, lai kopīgi sasniegtu 
iespējami labāko rezultātu.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Informācijas un telekomunikāciju 
pakalpojumi

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  personals@lvrtc.lv

  www.lvrtc.lv; 

  www.eparaksts.lv 

  VAS Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs; eParaksts 

  @eParaksts; @LVRTC_TVtornis 

http://www.eparaksts.lv
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Magebit

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Magebit ir starptautiska, strauji augoša 
pilna servisa digitālā aģentūra, kas 
pārsvarā nodarbojas ar eCommerce 
mājaslapu izstrādi un uzturēšanu 
uz Magento platformas, papildus 
piedāvājot dažādus digitālā mārketinga, 
dizaina un stratēģiskos pakalpojumus. 
Trīs gadu laikā esam izauguši no 5 uz 
37 darbiniekiem un šobrīd apkalpojam 
klientus no vairāk nekā 20 dažādām 
pasaules valstīm.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Magebit ir darba vieta daudziem 
jaunajiem profesionāļiem, kuri paralēli 
darbam ir studenti dažādās izglītības 
iestādēs. Lielāko īpatsvaru darbinieku 
veido programmētāji, tomēr augot 
un paplašinot uzņēmuma darbības 
sfēru, darbā aicinām arī cita veida 
topošos un esošos profesionāļus, 
piemēram, mārketinga un cilvēkresursu 
speciālistus, kā arī grafiskos dizainerus. 
Vidējais uzņēmuma darbinieku vecums 
ir 23 gadi. Kolektīvs ir draudzīgs, un 
jaunie kolēģi drīz vien jūtas kā ģimenē, 
pateicoties nepiespiestajai atmosfērai 
un īpaši izpalīdzīgajiem kolēģiem, kuri 
nekad neatsaka palīdzību. Magebit 
saviem darbiniekiem piedāvā dažādas 
apmācības un iespēju iegūt dažādus 
starptautiskus sertifikātus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Magebit ir pirmā un vienīgā kompānija 
Latvijā, kurā kāds no darbiniekiem ir 
ieguvis prestižo Magento 2 Professional 
Developer sertifikātu. Kopā Magebit 
speciālisti ir ieguvuši 18 Magento 
sertifikātus. 

Magebit darbiniekiem patīk pavadīt laiku 
kopā gan ofisā spēlējot galda tenisu vai 
novusu, gan kopīgi iesaistoties dažādās 
aktivitātēs kā air-softs un kartingi. Mēs 
esam jauni, aktīvi un vienmēr sakām 
“jā!” pat vistrakākajām idejām (gan 
savām, gan klientu). Mēs veicinām 
mūsu darbinieku iesaisti arī individuālos 
uzdevumos, dodot iespēju apmeklēt 
sevis izvēlētus pasākumus apmaiņā pret 
blogu rakstiem par ekomerciju saistītām 
tēmām. Pie mums nekad nebūs garlaicīgi!

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnloģijas fakultāte
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultāte

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilna, nepilna laika darbs
 � prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1.līmeņa augstākās izglītības studenti 
 � bakalaura programmu studenti 
 � maģistranti 
 � doktoranti 
 � absolventi

KONTAKTI
  HQ: Uriekstes iela 2a

  www.magebit.com

  work@magebit.com

  fb.me/magebitcom

  magebitcom
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Manpower Lit

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Manpower ir 1948. gadā ASV dibināts 
starptautisks uzņēmums. Latvijā 
darbojas jau 12 gadus. Darbības sfēras: 
personāla atlase, pagaidu nodarbinātība, 
personāla vadības pakalpojumi. Mūsu 
vīzija ir radīt un piegādāt inovatīvus 
darbaspēka risinājumus, kas ļauj mūsu 
klientiem gūt panākumus mainīgajā 
darba vidē. Mūsu vērtības – cilvēki, 
zināšanas, inovācijas.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmumā strādā 10 darbinieki, 
pieredzējuši personāla atlases un 
vadības speciālisti. Norīkojumā pie 
mūsu klientiem strādā vairāk nekā 
300 uzņēmuma darbinieku. Ideālam 
darbiniekam jābūt motivētam 
profesionāli pilnveidoties, strādāt 
komandā, aktīvam, ar iniciatīvu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Manpower ir lielākais nodarbinātības 
pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Ik 
gadu darbā iekārtojam vairāk nekā 
500 darbiniekus ap 50 dažādos 
uzņēmumos.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES
Personāla atlase un noma

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
DANA SPROĢE

  Kr. Valdemāra 33–17,  
Rīga, LV-1010

  +371 6785 2920

  info@manpower.lv

  manpower.lv/

  linkedin.com/company/685562/ 

  facebook.com/manpower.lv/
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VEIKSMES
STĀSTS

LĪVA LEJA

Mācīties RTU programmā “Cilvēku 
resursu vadīšana” izlēmu, jo vēlējos 
studēt jomā, kas cieši saistīta ar 
savstarpējo komunikāciju. Pēc diviem 
kursiem sapratu, ka ar teorētiskajām 
zināšanām ir par maz – mani interesēja, 
kā mācītais darbojas praksē, reālās 
darba situācijās, tāpēc trešā kursa 
sākumā, pirms obligātās prakses, uzsāku 
strādāt personāla atlases un nomas 
uzņēmumā “Manpower”. Mani aizrauj 
šī uzņēmuma dinamika. Manpower 
ir plašs klientu loks, turklāt katram 
klientam ir jāatrod arī individuāla pieeja, 
atbilstoša vēlamajam rezultātam. 
Ikdienā tas nozīmē iespēju strādāt ar ļoti 
dažādiem cilvēkiem. Uzskatu, ka jebkurš 
uzdevums, ko veicu uzņēmumā - grūtāks 
vai vieglāks, veicina manu profesionālo 
attīstību. Ikdienā ļoti palīdz tas, ka kolēģi 
izrāda interesi un vēlmi dalīties ar savām 
zināšanām un pieredzi, kā arī dod iespēju 
iesaistīties uzņēmumā notiekošajos 
procesos. Esmu priecīga, ka savu 
profesionālo karjeru uzsāku tieši šajā 
uzņēmumā, jo “Manpower” strādā  ar 
skatu nākotnē, kurā augstu tiek vērtēta 
attīstība, izaugsme un cilvēcība!
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Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības 
asociācija (MASOC)

ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS 
MASOC ir izveidots 1994.gadā un kopš 
tā laika apvieno vadošos mašīnbūves un 
metālapstrādes uzņēmumus, kopējais 
biedru skaits virs 160. Asociācija pārstāv 
biedru un nozares kopējās intereses, 
kā arī organizē dažādus projektus 
un aktivitātes uzņēmumu attīstības 
veicināšanai. Asociācija aktīvi sadarbojas 
ar RTU, kas ir uzskatāma par galveno 
augstākās izglītības institūciju nozarē. 
Lai atvieglotu ikdienas komunikāciju ar 
studentiem un mācībspēkiem, MASOC 
birojs ir izvietots RTU Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultātē.

ASOCIĀCIJAS BIEDRI
MASOC apvieno mašīnbūves un 
metālapstrādes nozares uzņēmumus, kuri 
kopā nodarbina ap 11 000 strādājošo. 
Populārākās specialitātes, kur ir 
nepieciešama augstākā tehniskā izglītība 
ir konstruktori, tehnologi, mehānikas 
inženieri, mehatronikas inženieri, u.c.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES
Mašīnbūve un metālapstrāde

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Viskaļu iela 36A – 109, Rīga  

(RTU Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes telpās) 

  +371 6755 4825 

  masoc@masoc.lv

  www.masoc.lv

http://www.masoc.lv






146

METRUM

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “Metrum”, aktīvu darbību Latvijas 
tirgū uzsāka 2005. gadā ar mērķi 
sniegt kvalitatīvus pakalpojumus un 
inovatīvus risinājumus mērniecībā 
un teritorijas plānošanā, apvienojot 
kompānijā pieredzējušus un profesionālus 
mērniecības un teritorijas plānošanas 
speciālistus. Šobrīd SIA “Metrum” 
pakalpojumus visā Latvijas teritorijā 
nodrošina plašs filiāļu tīkls, kas “Metrum” 
pakalpojumus un konsultācijas padara 
pieejamākus klientiem.

SIA „METRUM” VĪZIJA, MISIJA, 
VĒRTĪBAS

Vīzija:
Veidojam drošu, sakārtotu, ērtu un 
ekonomiski attīstītu vidi, lai var lepoties 
ar to, nododot nākamajām paaudzēm.
Misija:
Precīzi, uzticami un droši risinājumi 
ilgtermiņā. Dinamiska tehnoloģiskā 
attīstība. Cilvēcīgas un cieņpilnas 
attiecības.
Vērtības:
Reputācija – mūsu zīmols tirgū tiek 
atpazīts ar mūsu vērtībām.
Kvalitāte – mēs kvalitatīvi un laikā 
izpildām to, ko klientam esam solījuši.
Komanda – mēs atbalstam un palīdzam 
viens otram.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Enerģiski, mācīties griboši un iniciatīvas 
bagāti.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Kopā ne tikai strādājam, bet arī 
atpūšamies. Katru gadu uzņēmumā 
notiek komandas saliedēšanas pārgājiens 
ar devīzi iepazīsti jūras dažādību. Esam 
pievarējuši kopīgus pārgājienus Baltijas 
jūras, Rīgas jūras līča Kurzmes un 
Vidzemes piekrastēs. Plānojam nākamo 
pārgājienu...

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARES
 � Mērniecība, zemes ierīcība,
 � inženierģeodēzija, teritorijas 

plānošana, 
 � ģeotelpiskās informācijas analīze un ar 

to saistītie programmēšanas darbi.

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
LĪGA GRĪNA 
Personāla vadītāja

  +371 29131341

  personals@metrum.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

ZANDA KURIŅA, 
RTU ģeomātikas maģistrantūras 
studente 

Studēju RTU programmā profesionālais 
maģistra grāds ģeomātikā. Obligātā 
prakse ir veiksmīgākais veids kā izprast 
teorētiskās zināšanas, ko iegūstam 
studiju laikā, tās realizējot uzņēmuma 
vidē, nereti, sekmējot ar darba gaitu 
uzsākšanu nozarē. 
2017.gadā meklējot prakses vietu, zināju, 
ka tam ir jābūt mērniecības uzņēmumam. 
Metrum ir Latvijā zināms un sevi 
pierādījis uzņēmums, darbojas plašā 
nozares spektrā – mērniecība, teritorijas 
plānošana un ģeotelpiskie risinājumi. 
Izmanto jauno, inovatīvo tehnoloģiju 
ieviešanu mērniecībā un tradicionālo 
mērniecības metožu sasaistīšanu ar 
mūsdienu inovatīvajām tehnoloģijām, kas 
ļauj iegūt precīzu, kvalitatīvu un izpildes 
termiņos ātru rezultātu.
Izvēle bija skaidra. 
Prakses laikā iepazinos ar topogrāfisko 
uzmērīšanu, zemes kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes ierīcības projektu 
veidošanu un inženierģeodēziju, ko 
turpinu darīt strādājot uzņēmumā 
sadarbībā ar nozares profesionāļiem.
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Moduls Engineering

UZŅĒMUMA APRAKSTS
Moduls Engineering ir 1994. gadā 
dibināts uzņēmums ar specializāciju 
elektrotehnisko un inženiertehnisko 
tīklu projektēšanā, ierīkošanā un servisa 
apkalpošanā. 
Elektrotehnisko tīklu jomā Moduls 
Engineering specializācija ir iekšējā un 
ārējā apgaismojuma elektroapgāde, 
kabeļu līnijas, zibensaizsardzības un 
zemēšana, automatizācijas sistēmas, 
t. sk. ēkas vadības sistēmas BMS 
un EIB, kā arī vājstrāvas tīkli, t. sk. 
servera telpas, ugunsdzēsības un dūmu 
novadīšanas sistēmas, apsardzes 
signalizācijas un videonovērošana. 
Savukārt inženiertehnisko tīklu jomā 
uzņēmuma specializācija ir iekšējie un 
ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli, apkures, ventilācijas un dzesēšanas 
sistēmas.
Moduls Engineering ierīkotās 
inženierkomunikāciju sistēmas nodrošina 
ēkā mūsdienīgu un ergonomisku vidi, 
kas var tikt integrēta arī vēsturiskos 
interjeros un ēkās ar kultūras pieminekļa 
nozīmi. 

DARBINIEKI
Moduls Engineering strādā 
175 darbinieki – dažādu jomu speciālisti, 
kas specializējušies elektronisko sakaru 
sistēmu, elektroinstalāciju, ventilācijas, 

apkures, ūdens un kanalizācijas tīklu 
projektēšanā, izbūvē un būvniecības 
darbu vadīšanā.  Uzņēmumā regulāri 
notiek kreatīvi,  aizraujoši un sportiski 
komandas saliedēšanas un atpūtas 
pasākumi, kā arī darbiniekiem ir iespēja 
attīstīt un pilnveidot savas profesionālās 
zināšanas specializētos nozares 
semināros, izstādēs un konferencēs. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU
 � Uzņēmumam ir ISO 9001 un ISO 14 001  
 � Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības 

kameras biedrs 
 � Latvijas Būvuzņēmēju partnerības 

biedrs 
 � Latvijas Elektroenerģētiķu un 

Energobūvnieku asociācijas biedrs
Virkne atzinību būvniecības konkursos. 
Viena no pēdējām ievērojamām 
nominācijām
konkursā “Latvijas Būvniecības gada 
balva 2017” VEF Kultūras pils ieguva 
galveno balvu GRAND PRIX. Moduls 
Engineering šī projekta laikā veica 
VEF Kultūras pils skatuves tehnoloģiju 
projektēšanas darbus un kompleksu 
jaunā skatuves tehnoloģiskā aprīkojuma 
ierīkošanu. Projekta realizācija notika 
ciešā sadarbībā ar Vācijas uzņēmuma 
SBS Buhnentechnik kvalificētajiem 
speciālistiem, nodrošinot visu darbu 
realizēšanu rekordīsā laikā.

https://www.bleea.lv/158-latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacijas-izpilddirektora-amata-iecelts-gunars-valdmanis
https://www.bleea.lv/158-latvijas-elektroenergetiku-un-energobuvnieku-asociacijas-izpilddirektora-amata-iecelts-gunars-valdmanis
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VEIKSMES
STĀSTS

NIKLĀVS VASIĻIŠINS

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 2. kursa beigās 
pieteicos projekta vadītāja asistenta prakses vietai 
Moduls Engineering un neilgi pēc intervijas man izteica 
prakses piedāvājumu. Pieredze biroja darbos un lielā 
kolektīvā līdz šim man nebija. Šobrīd varu teikt, ka man 
ir labākais kolektīvs, kādu var iztēloties- profesionāli un 
atsaucīgi kolēģi. Atmosfēra birojā ir brīva un vienmēr 
tiek nodrošināts viss nepieciešamais, lai darbiniekiem 
strādāšana būtu ērtāka un efektīvāka.
Vēlējos izaicinājumu un izaugsmi, lai procesā varu 
mācīties un reizē pilnveidot praktiskās iemaņas, 
ko Moduls Engineering teicami  varu arī realizēt, jo 
uzņēmums ir zināms, un ir viens no līderiem savā nozarē, 
līdz ar to ir daudz un dažāda veida pienākumu. 
Uz darbu Moduls Engineering dodos tikai ar prieku un ne 
reizi nav bijis citādi.”  

KRISTA KRISTĪNE KAŠTĀNOVA

“Šobrīd esmu RTU maģistru studiju programmas 
“Telekomunikācijas” 1. kursa studente, arī bakalaura 
grāds tika iegūts tieši šajā programmā. 
Kā jau liela daļa mūsdienu jauniešu, arī es esmu aktīva 
sociālo tīklu lietotāja. 2018. gada jūnijā, kad pamata 
studijas tikko beigušās un uzrakstītais bakalaura darbs 
tika aizstāvēts, neiztiku bez kārtīgas absolventu bildes – 
ar iesieto darbu rokās un fakultāti fonā. Burtiski pāris 
minūtes pēc bildes publicēšanas sociālajos tīklos, man 
uzrakstīja Moduls Engineering personāla daļas vadītāja, 
un jautāja par maniem nākotnes plāniem. Nosūtīju CV, 
tad darba intervija un mana apņēmība mācīties, nesa 
rezultātu – augustā uzsāku darbu, kā projektu vadītāja 
asistente. 
Moduls Engineering ir mūsdienīgs uzņēmums un ar 
plašu skatu nākotnē. Darbs Moduls Engineering ir 
ļoti interesants, katru dienu es apgūstu ko jaunu. Lai 
arī ikdienā strādāju birojā ar dokumentiem, ir iespēja 
aizbraukt uz objektu un redzēt, kā notiek būvniecības 
process. Kolēģi uzņēmumā ir ļoti pretimnākoši, neatteiks 
palīdzību  un sniegs arī kādu padomu.”
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MSC Shared Service 
Center Riga

DESCRIPTION OF THE COMPANY 
MSC Mediterranean Shipping Company 
S.A. is a world leader in global container 
shipping and a market leader in Latvia. 
MSC is a privately owned shipping line, 
founded in 1970. The company has grown 
rapidly from a small conventional ship 
operator to become the 2nd largest 
global carrier in respect of container slot 
capacity and of the number of container 
vessels operated. 
MSC Shared Service Center Riga 
provides business support to the MSC 
offices worldwide, with the focus on  
Northern and Eastern Europe countries. 
While our offices and our commercial 
network is spread around the world, the 
business of MSC Shared Service Centre 
Riga is conducted from the local office in 
Latvia.

INTERESTING FACTS ABOUT  
THE COMPANY
 � 480 offices
 � Operates in 155 countries
 � 70k employees
 � Operates 510 vessels
 � 200 routes
 � 500 ports of call
 � 20 million TEU transported annually

THE MAIN OPERATION AREA 
Logistics / transportation

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 

All RTU students

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY
 � Full time employment 
 � contract work 
 � internship

CONTACTS
  Uriekstes Str. 2a-22, Riga, LV-

1005, Latvia

  +371 67854415

  scr-career@msc.com

  www.msc.com
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Nacionālais Europass centrs sniedz 
informāciju par dokumentiem, kas 
izmantojami karjerā un izglītībā: 
Europass CV – tiešsaistes 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 arī Motivācijas 
vēstuli. Dokumenti pieejami visās ES 
valstu valodās. Europass ir 2005. gadā 
Eiropas Komisijas izveidota iniciatīva, 
kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem 
vieglā un saprotamā veidā atspoguļot 
savu izglītību, zināšanas, prasmes un 
kompetences.

Nacionālais  
Europass centrs

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Izglītība, nodarbinātība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
Nepiedāvā iesaistīšanās iespējas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  www.europass.lv
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Nacionālie  
bruņotie spēki

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Ar vadmotīvu “Gods kalpot Latvijai!” 
mēs sargājam ģimeni, tautu un valsti no 
agresijas.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Dienestā un studijām aizsardzības 
akadēmijā pieņem vecumā no 18 gadiem. 
Dienestā pieņem kandidātu līdz 40 gadu 
vecumam. Savukārt aizsardzības 
akadēmijā studijām profesionālā 
bakalaura studiju programmās – līdz 
30 gadu vecumam, bet studijām otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmā – līdz 35 gadu vecumam.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Mēs esam pievilcīgi darba ņēmējiem. 
Bruņotie spēki atzīti par 48. 
iekārojamāko un populārāko Latvijas 
darba devēju 2016. gadā. Sabiedrība 
mums uzticas. Ikgadējā uzticības 
reitingā starp valsts un sabiedriskajām 
organizācijām bruņotie spēki 2017. gadā 
ir ierindoti 2. vietā. 2018. gada pavasarī 
mums uzticējušies 69% Latvijas 
iedzīvotāju. Tauta lepojas ar mums. 
2016. gadā, vērtējot apgalvojumu „Vai 
ar Latvijas karavīriem var lepoties?”, 
tam piekrita 73% aptaujāto Latvijas 
iedzīvotāju.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Valsts aizsardzība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
Absolventi

KONTAKTI
REKRUTĒŠANAS UN ATLASES CENTRS 

  Rīga, Krustabaznīcas iela 9 

  +371 67137137 

  rekrutesana@mil.lv 

  www.mil.lv

mailto:rekrutesana@mil.lv
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NEW LEVEL

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
NEW LEVEL ir personāla atlases un 
apmācību aģentūra, kas specializējas 
ceļojumu apakšaģentu sagatavošanā. 
Mūsu aizraušanās ar tūrisma nozari un 
precīza izpratne par tās darbību ļauj 
mums panākt to, ka talantīgi cilvēki 
nonāk savos sapņu darbos.
Mēs aktīvi ieguldām savus resursus 
un enerģiju kandidātu individuālajā 
izaugsmē, ļaujot ikvienam attīstīt 
vajadzīgās prasmes un īstenot savu 
potenciālu.
Mēs ticam, ka katram cilvēkam piemīt 
īpašs talants, un cītīgi pilnveidojam 
zināšanas un rīkus, kas palīdz to 
atklāt. Mēs esam jauns un mūsdienīgs 
uzņēmums un uzskatām, ka pasaule 
pieder tiem, kas mērķtiecīgi strādā, lai 
piepildītu savus sapņus.
Vai esat gatavs sasniegt jaunu līmeni 
savā karjerā?
Mūsu misija ir piedāvāt saviem 
kandidātiem teicamus un piemērotus 
nodarbinātības atbalsta pakalpojumus, 
ieguldot viņu individuālajā izaugsmē un 
orientējoties uz ilgtermiņa risinājumiem.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Personāla atlase

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Jeruzalemes iela 1, Rīga, LV-1010, 

  +371 27060763, 

  hr@newlevel.lv, 

  http://www.newlevel.lv

mailto:hr@newlevel.lv
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Nordigen ir 2016. gadā Rīgā dibināts 
uzņēmums, ko izveidoja divi “Google 
Demo Day” pasākuma dalībnieki – 
Roberts Bernāns un Rolands Mesters. 
Nordigen analizē aizdevuma pieprasītāja 
bankas konta izdruku, lai noskaidrotu viņa 
finansiālos paradumus un daudz precīzāk 
noteiktu viņa spēju atdot aizņēmumu. 
Šobrīd uzņēmums sadarbojas ar bankām 
un alternatīvajiem aizdevējiem 13 
valstīs tostarp Austrālijā, Jaunzēlandē, 
Spānijā, Somijā, Dānijā, Zviedrijā, Vācijā 
un citur. Nordigen izstrādātais rīks ļauj 
automatizēt kredītņēmēju bankas konta 
izdruku analīzi, padarot šo procesu gan 
ātrāku, gan nodrošinot kvalitatīvāku 
novērtējumu. 

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Nordigen meklē motivētus, uzņēmīgus 
un mērķtiecīgus darbiniekus ar 
padziļinātu interesi un/vai pieredzi 
jaunuzņēmumu un tehnoloģiju jomās. 
Ideālie darbinieki spēs strādāt gan 
indivuduāli, gan komandā, pielāgojoties 
bieži mainīgajai jaunuzņēmumu darba 
videi. Nordigen darbinieki ļoti lepojas ar 
komandu un uzņēmuma sasniegumiem, 
tāpēc spēja nest pienesumu kopējo 
mērķu sasniegšanai tiks uzskatīta par 
priekšrocību.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Nordigen darbinieku skaits 
pēdējā pusgada laikā ir audzis par 
50 procentiem. 2018. gada septembrī 

Nordigen Solutions

uzņēmums piesaistīja papildu investīcijas 
800,000 ASV dolāru apmērā no 
Seedcamp un Inventure investīciju 
fondiem, pārsniedzot 1 miljona dolāru 
kopējo investīciju apmēru. Finansējums 
palīdzējis ieiet Brazīlijas tirgū, kā arī 
palielināt klientu skaitu esošajos tirgos.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
KRISTIĀNA MELDERE

  +371 28350022

  kristiana@nordigen.com

  www.nordigen.com 
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Polyroad SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Esam stabils nozares uzņēmums, kas 
darbojas transportbūvju projektēšanas 
un būvdarbu uzraudzības nozarē 
jau 17 gadus. Dinamika, azarts, 
profesionalitāte un uzticamība tās 
ir vērtības, kas raksturo mūs gan 
dzīvē, gan darbā. Mums ir svarīgi būt 
vienotiem – strādājot vienā komandā, 
esam atsaucīgi, izpalīdzīgi un lojāli. Esam 
orientēti uz labi un kvalitatīvi padarītu 
darbu. Mums patīk lietām pieiet radoši – 
darbu darām ar prieku, atklājot dažādus 
jaunus risinājumus kas ļauj darbu padarīt 
patīkamāku un interesantāku.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Aicinām pievienoties studentus/
absolventus, kam interesē prakse/
darbs stabilā nozares uzņēmumā ar 
profesionālu un radošu kolektīvu.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Esam uzņēmums ar lielu un profesionālu 
darba pieredzi, ko pierādā mūsu 
izstrādātie projekti, kas ir nozīmīgi 
Valstij un nozarei kopumā. Uzņēmumā 
strādājošiem darbiniekiem ir iespēja 
iesaistīties un izstrādāt Valsts, 
Pašvaldību autoceļu projektus, kas 
uzlabo un atjauno Latvijas autoceļu 
stāvokli, ko atzinīgi novērtē un lieto visi 
Latvijas autobraucēji.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Transportbūvju projektēšana un 
būvdarbu uzraudzība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Arhitektūras fakultātes studenti
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ĢIRTS PRIEDULS 

  +371 65067460; +371 29448107, 

  girts@polyroad.lv 

  www.polyroad.lv

mailto:girts@polyroad.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

2003 gadā,  paralēli mācībām RTU,  
radās iespēja strādāt uzņēmumā, kas 
tobrīd bija jaunizveidots. Polyroad savā 
pieredzē bija izstrādājis dažus nelielu ceļu 
projektus. Laika gaitā, ieguvu zināšanas, 
iemaņas un pieredzi. Uzņēmums guva 
iespējas un veiksmīgi realizēja aizvien 
ievērojamākus objektus, sākot ar ielām, 
laukumiem visās Latvijas pašvaldībās 
un, projektējot, Valsts autoceļus. 
Balstoties uz iepriekšēju pieredzi gan 
Latvijā, gan ārpus tās, ieguvu sertifikātu 
projektēšanā. Organizēju un vadīju 
projektēšanas darbus, kļuvu uzņēmumā 
par nodaļas vadītāju, veicot ieguldījumu, 
Latvijas autoceļu tīkla projektēšanā,
vairāku simtu kilometru kopgarumā. 
Šobrīd esmu uzņēmuma vadītājs, 
kas savu darbu pilnībā ir veltījis ceļu 
nozarei un uzņēmumam, pretī saņemot 
gandarījumu par paveikto, jo es varu 
teikt: “man viss ir! - auto ar ko braukt, 
ģimene, kuru vest sev līdzi un ceļš, kuru 
pats esmu projektējis”.
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Projekts EAE

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “Projekts EAE” ir strauji augošs 
uzņēmums, kas dibināts 2012. gada 
31. janvārī. Ikdienā sniedzam ceļu, 
ielu, laukumu un inženierkomunikāciju 
projektēšanas pakalpojumus kā arī 
veicam transporta infrastruktūras 
izpētes un būvprojektu ekspertīzes. 
Uzņēmuma plašo klientu loku veido 
tādi pasūtītāji kā Latvijas Valsts ceļi, 
Latvijas pašvaldības, Rīgas domes 
Satiksmes departaments. Mūsu galvenie 
mērķi ir kļūt par vadošo, darbiniekiem 
draudzīgāko un inovatīvāko nozares 
uzņēmumu Latvijā.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Prasības kandidātiem:
 � Augstākā vai nepabeigta augstākā 

izglītība specialitātē (vismaz 2. kursa 
students); 

 � Iemaņas darbā ar datoru, AutoCAD 
zināšanas, prasmes strādāt ar 
AutoCAD Civil 3D tiks uzskatīta par 
priekšrocību; 

 � Labas latviešu valodas zināšanas, 
angļu un krievu valodas zināšanas tiks 
uzskatītas par priekšrocību; 

 � B kategorijas vadītāja apliecība; 
 � Vēlme apgūt jauno.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
SIA “Projekts EAE” savā īsajā darbības 
laikā ir paspējis izstrādāt vairākus 
nozarei būtiskus dokumentus un 
pētījumus, piemēram, Latvijas Valsts 
standartu LVS 190-9 “Velosatiksme”, 
nestingo ceļa segu aprēķina metodiku 
ICP “Ceļa sega” un Baltijas valstīs pirmo 
automatizēto un publiski pieejamo 
nestingo ceļa segu aprēķina programmu.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Satiksmes infrastruktūras objektu 
projektēšana un būvprojektu ekspertīžu 
veikšana (ceļi, ielas, laukumi utt.)

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
EDGARS KRŪMIŅŠ

  SIA “Projekts EAE”, Katlakalna iela 
9, Rīga, LV-1073, 

  +371 26324524, 

  edgars.krumins@projektseae.lv



178

Rimi Latvia 

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Mēs esam viens no lielākajiem 
mazumtirgotājiem Latvijā, kā arī 
daļa no “ICA Gruppen”, kas ir vadošā 
mazumtirdzniecības organizācija 
Ziemeļvalstu reģionā. Mēs veidojam 
nākotnes iepirkšanās pieredzi, kas ir 
gan atbildība, gan iespēja būt pārmaiņu 
vēstnešiem, tāpēc atbalstām veselīgas 
un ilgtspējīgas izvēles, kas ietekmē 
līdzcilvēkus un sabiedrību. Esam 
pārliecināti, ja katru dienu domāsim, 
kā klientu ikdienu padarīt mazliet 
vieglāku un mazliet labāku – kopā 
radīsim ko īpašu, tāpēc mūsu mērķis 
ir ar savu piemēru kļūt par pozitīvo 
pārmaiņu dzinējspēku un līderi ilgtspējas 
jautājumos attiecībā uz veselīgu 
dzīvesveidu, vidi, kvalitāti, vienlīdzību un 
atbalstu sabiedrībai, aicinot iesaistīties 
arī līdzcilvēkus.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mēs atbalstām dažādību, jo ticam, 
ka iekļaujoša sabiedrība kļūst par 
atbalstošu vidi visiem, kā arī veicinām 
darbinieku vēlmi attīstīties un sasniegt 
vairāk. Pie mums ir pieejami vairāk 
nekā 130 dažādi amati 13 dažādos 
departamentos, kas dod daudz iespēju 
izaugsmei. Ik gadu vairāk nekā 20 
darbiniekiem mēs piešķiram arī mācību 
stipendijas.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Par 2017. gadā īstenotajiem projektiem 
un aizsāktajām iniciatīvām, šogad 
esam saņēmuši Inovāciju līdera, Sociālā 
dialoga, kā arī Ilgtspējas indeksa 
augstākā novērtējuma – Platīna 
kategorijas balvas. Kā arī šogad trešo 
gadu pēc kārtas Rimi ir atzīts par 
mīlētāko mazumtirdzniecības zīmolu un 
septīto gadu pēc kārtas saņēmis Ģimenei 
draudzīga komersanta titulu.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Pārdošana/Tirdzniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ANITA OGA

  A. Deglava iela 161, Rīga, LV – 1021; 

  +371 67045569; 

  hr@rimibaltic.com; 

  www.rimi.lv/karjera

mailto:hr@rimibaltic.com
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Uzņēmums dibināts 1949.gadā, 
un agrāk bija pazīstams kā „Rīgas 
dīzeļbūves rūpnīca”. Kopš 1995.gada 
(pēc reorganizācijas un privatizācijas) – 
SIA “RĪGAS DĪZELIS DG”. Ražotnē ir 
iecirkņi: metālapstrāde, metināšana, 
montāža, krāsošana un izmēģināšanas 
stacija. Konstruktoru birojs veic 
produkcijas projektēšanu un tehniskās 
dokumentācijas izstrādi atbilstoši 
pasūtītāju, nozaru nestandarta un 
specifiskām prasībām. Rūpnīca ražo 
dažāda pielietojuma un automatizācijas 
pakāpes dīzeļelektroģenerātorus 
uz pasaules vadošo zīmolu dzinēju 
bāzes: DEUTZ, MTU, Scania, CAT, 
Mitsubishi, Baudouin, Kohler, u.c. 
Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība 
standartam ISO9001:2015, apliecināta 
ar DNV GL sertifikātu. Produkcija tiek 
pārbaudīta un sertificēta dažādu valstu 
speciālajās nozaru organizācijās un kuģu 
klasifikācijas biedrībās. Aptuveni 95% 
saražotās produkcijas tiek eksportēts.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Profesionāli sagatavoti, radoši, 
patstāvīgi, uz rezultātu motivēti, 
spējīgi strādāt komandā inženieri, 
kas var piedāvāt innovatīvu tehnisku 
risinājumu izmantošanu uzstādīto mērķu 
sasniegšanai un pasūtītāja prasību 
nodrošināšanai. Spējīgi respektēt ražotāja 
tehnoloģiskās iespējas un ekonomiskās 
intereses. Pašsttīstīties un mācīties 
griboši, pieredzi cienoši speciālisti, kas 
vēlas dot savu personīgo ieguldījumu 
Latvijas elektromašīnbūves attīstībā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � “Latvijas Dzelzceļš” signalizācijas 

un sakaru modernizācija iecirknī 
Indra-Jelgava-Ventspils. 

 � Dīzeļģeneratoru izstrāde un ražošana 
jūras nozarei, atbilstoši Kuģu 
klasifikācijas biedrību prasībām. 

 � Dzinēju ar jaudu 8-56 kW pielāgošanas 
projekta izstrāde dīzeļreduktoru 
un dīzeļģeneratoru ražošanai jūras 
nozarei. 

 � A/S Kazahtelekom 
energonodrošinājuma modernizācija 
17 gadu garumā. 

 � Dalība projektā “LNG termināļa 
celtniecība Klaipēdā, Lietuvā”. 

 � Dalība starptautiskās nozaru izstādēs, 
nacionālās aizsardības nozares 
attīstībā.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Elektromašīnbūve

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
VIJA HODAŅONOKA 

  Ganību dambis 36-501, Rīga, 
LV-1005 

  +371 67381894 

  info@rigasdizelis.lv 

  www.rigasdizelis.lv

RĪGAS DĪZELIS DG 

mailto:info@rigasdizelis.lv
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Rīgas namu pārvaldnieks

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” tika 
izveidota 2010. gada 29. decembrī, 
apvienojot pašvaldības 15 namu 
pārvaldes. Septiņi teritoriālie iecirkņi 
apsaimnieko ap 4200 dzīvojamās mājas 
ar kopējo platību virs astoņiem miljoniem 
kvadrātmetru. Viens no galvenajiem 
uzdevumiem – sniegt augstākās 
kvalitātes pakalpojumus ar zemākām 
iespējamajām izmaksām. Noteicoša 
loma ir ne tikai pilsētas dzīvojamā fonda 
uzturēšanai, bet arī tā attīstīšanai, 
t.i., renovācijas darbu veikšanai, māju 
kalpošanas laika pagarināšanai, jo 
mājas sakopta fasāde ir pilsētas seja! 
Būtiskus rezultātus mēs varam sasniegt 
tikai vienoti un saskaņoti strādājot 
profesionālajā komandā, kuru veido 
tehniskās, juridiskās un ekonomiskās 
jomas speciālisti ar augstāko izglītību.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Darba komandu veido administrācija, 
speciālisti, strādnieki un 
sētnieki-apkopēji – pavisam ap 
2400 darbiniekiem. 15% no visiem 
administrācijas darbiniekiem un 
kvalificētiem speciālistiem (inženieri, 
namu pārziņi u.c.) ir vecumā līdz 
30 gadiem, 28% ir vecumā no 31 līdz 
40 un pārējie ir vecāki par 41. Aicinām 
pievienoties mūsu komandai aktīvus un 
iniciatīvus jauniešus!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � Lielākais nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas uzņēmums Rīgā un 
Baltijā, kas klientiem piedāvā labu 
servisu un kvalitatīvus pakalpojumus. 

 � SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu 
skaits ir aptuveni 167 000 Rīgas 
pilsētas iedzīvotāji. 

 � SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 
īsteno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektus piesaistot ES fondu 
līdzfinansējumu.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldīšana un apsaimniekošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
PERSONĀLA VADĪBAS NODAĻA 

  Aleksandra Čaka iela 42, Rīga 

  personals@rnparvaldnieks.lv 

  www.rnparvaldnieks.lv

mailto:personals@rnparvaldnieks.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

Deniss Prohodskis, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
Tehniskās pārvaldes direktors: 2006. gadā iestājos 
LLU programmā “Būvniecība”. Jau 2. kursā sāku 
strādāt privātā būvuzņēmumā par tāmētāju, savukārt 
4. kursā saņēmu piedāvājumu izmēģināt savus 
spēkus būvdarbu vadīšanā. Jau prakses laikā vadīju 
būvdarbus un gatavoju dokumentāciju projektam ar 
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Pateicoties 
augstākajai izglītībai un atbilstošai darba pieredzei, 
jau 2013. gadā ieguvu būvprakses sertifikātu ēku 
būvdarbu vadīšanas jomā. Darbu SIA “Rīgas namu 
pārvaldnieks” uzsāku pirms vairāk nekā 6 gadiem. 
Šajā laikā notika mana profesionālā izaugsme no 
teritoriālā iecirkņa galvenā būvinženiera līdz Tehniskās 
pārvaldes direktoram. Manos darba pienākumos ietilpst 
remontdarbu plānošana, organizēšana un pārraudzība. 
Strādājot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” manas 
tehniskās zināšanas tika papildinātas ar pieredzi finanšu 
un juridiskajā jomās, jo uzņēmums ir daudzpusīgs un 
pastāvīgi attīstītās. Savu darbu nevaru raksturot kā 
vieglu vai vienveidīgu – tas noteikti ir daudzpusīgs un 
izaicinājumu pilns. Tāpēc uzskatu to par vērtīgu pieredzi 
un ieguldījumu savā nākotnē!
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Rīgas satiksme

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
RP SIA „Rīgas satiksme” dibināta 
2003 gada 20.februārī. „Rīgas satiksme” 
ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai 
piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums 
darbojas saskaņā ar ISO 9001:2015, 
OHSAS 18001:2007 un ISO 50001:2012 
standarta prasībām. Uzņēmuma 
darbības vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, pārvaldīt 
un apsaimniekot Rīgas pilsētas 
maksas autostāvvietas ielu sarkano 
līniju robežās un piedalīties Rīgas 
pilsētas transporta infrastruktūras 
uzturēšanā un attīstīšanā. Uzņēmuma 
misija: nodrošināt pieejamu, drošu 
un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta 
sistēmu, autotransporta un stāvvietu 
pakalpojumus, vienlaicīgi veicinot 
ekonomikas izaugsmi un dzīves 
kvalitātes uzlabošanos Rīgā. Uzņēmuma 
vīzija: mūsdienīgs un sociāli atbildīgs 
uzņēmums.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Šobrīd uzņēmumā strādā ap 
4100 darbinieku astoņās nozarēs un 
četros darbības virzienos - vienota 
maršrutu tīkla uzraudzīšana; 
pasažieru pārvadāšana; autostāvvietu 
apsaimniekošana; transporta noma. 
Galvenās prasības potenciālajiem 
darbiniekiem ir saistītas ar konkrētā 
darba specifiku un veicamajiem 
uzdevumiem. RP SIA “Rīgas 
satiksme” savos darbiniekos novērtē 
profesionalitāti, kompetenci, lojalitāti un 
pozitīvu attieksmi.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošina - 
8 tramvaju maršrutus; 17 trolejbusu 
maršrutus; 56 autobusu maršrutus. 
Kopumā RP SIA „Rīgas satiksmes” 
transporta līdzekļi (tramvaji, trolejbusi, 
autobusi) gadā veic ap 45 miljoniem 
kilometru un pārvadā ap 150 miljoniem 
pasažieru, apsaimnieko vairāk nekā 5000 
autostāvvietas Rīgā un Vecāķos.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Sabiedriskais transports

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
VALDA PĀVULA,
personāla attīstības speciāliste 

  Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

  +371 67104751 

  personals@rigassatiksme.lv 

  www.rigassatiksme.lv

mailto:personals@rigassatiksme.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

MĀRTIŅŠ BRONKA,
tehniskās daļas mehānikas inženieris

Darba gaitas RP SIA “Rīgas satiksme” uzsāku, 
meklējot piemērotu prakses vietu. Tobrīd studēju 
3. kursā  Latvijas lauksaimniecības universitātē studiju 
programmā “Lauksaimniecības enerģētika”. Manu 
studiju programma ir nedaudz atšķirīga no pilsētas 
sabiedriskā transporta, tomēr mani saistīja modernās 
tehnoloģijas un plašās iespējas, kādas pieejamas RP 
SIA “Rīgas satiksme”. 
Pēc prakses turpināju strādāt Specializētajās 
remontdarbnīcās Elektrocehā par elektroatslēdznieku. 
Darbā noderēja augstskolā gūtās zināšanas – te tās 
varēju pielietot praksē. 
Pēc nepilniem diviem gadiem man piedāvāja mehānikas 
inženiera amatu Tehniskajā daļā. Labprāt pieņēmu 
šo izaicinājumu, jo te varu izmantot augstskolā 
iegūtās zināšanas, kuras elektroatslēdznieka 
amatā neizmantoju, piemēram, izstrādāt tehnisko 
dokumentāciju, sagatavot kalkulācijas, uzņemt darba 
laika normas remontdarbiem, kā arī risināt visa veida 
tehniskās problēmas, kas saistītas ar sabiedrisko 
transportu.
Lai gan mans darbs saistīts ar sabiedrisko transportu, 
tomēr šeit iegūtās prasmes noder arī ikdienas dzīvē, 
darbojoties ar saviem transportlīdzekļiem.
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Rīgas ūdens

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “Rīgas ūdens” (dibināts 1991.gada 
24.septembrī) ir lielākais centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniedzējs Latvijā un 
vienīgais Rīgā, kas nodrošina rīdziniekus 
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī 
nodrošina notekūdeņu pārvadi un 
attīrīšanu. SIA “Rīgas ūdens” ir vides 
prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības 
uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un 
uzturētu infrastruktūru, kas ražošanas 
procesos izmanto modernas un 
videi draudzīgas tehnoloģijas, kā arī 
sistemātiski īsteno tās attīstības 
projektus.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
SIA “Rīgas ūdens” vidēji tiek nodarbināti 
770 darbinieki 18 struktūrvienībās, no 
kuriem 68% ir vīrieši un 32% sievietes. 
Lielākā daļa mūsu darbinieku ir ieguvuši 
profesionālo izglītību tehniskajās 
nozarēs, un daudzi no mums ir RTU 
studiju programmas “Siltuma, gāze un 
ūdens tehnoloģija” absolventi. SIA “Rīgas 
ūdens” kā darba devējam ir nepieciešami 
profesionāli, enerģiski darbinieki, kuri 
vēlas attīstīties un sasniegt augstus 
darba rezultātus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
SIA “Rīgas ūdens” apsaimnieko un uztur 
Rīgas ūdensapgādes muzeju, kas ir viens 
no ievērojamākajiem ūdensapgādes 
muzejiem Eiropā. Vecās Baltezera ūdens 
sūknētavas telpās iekārtotais muzejs 
dibināts 1988.gadā. Muzeja eksponāti 
ļauj izsekot Rīgas ūdenssaimniecības 
attīstībai no viduslaikiem līdz pat 
mūsdienām. Muzejs atrodas Rīgas rajona 
Ādažu novada Ādažu pagastā, šosejas 
Rīga–Tallina 3. kilometrā (orientējošā 
norāde “Rīgas ūdensapgādes muzejs”), 
Sūkņu stacijā “Baltezers”.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
PERSONĀLA DAĻA

  Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvāris 1, Rīga, LV-1495

  +371 67088429; +371 26140137

  personals@rigasudens.lv

  www.rigasudens.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

SANDRIS VĪKSNE-OZOLIŅŠ, 
SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves 
dienesta Virszemes ūdens ieguves un apstrādes grupas 
ražošanas tehniķis 

SIA “Rīgas ūdens” sāku strādāt pirms 9 gadiem paralēli 
studijām Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā 
bakalaura grāda studiju programmā “Siltuma, gāzes un 
ūdens inženiersistēmas”. Darba gaitas sāku cauruļvadu 
sanitārtehniķa amatā, kur apguvu visus ūdensapgādes un 
kanalizācijas cauruļvadu montāžas, apkopes un remonta 
darbus. Jau pēc 2 gadiem tiku paaugstināts par darbu 
vadītāju, kur manos pienākumos ietilpa nodrošināt 
brigādei uzdotos darba uzdevumus. Iegūstot inženiera 
kvalifikāciju, darbu turpināju ražošanas inženiera amatā, 
un manos pienākumos ietilpa jau sarežģītāku pienākumu 
izpilde saistībā ar tehniskās dokumentācijas izstrādi 
ražošanas darbu veikšanai. Vienlaikus turpināju un 
pabeidzu studijas Rīgas Tehniskajā universitātē,  ieguvu  
arī profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmās. Šobrīd turpinu darbu uzņēmumā 
kā ražošanas tehniķis un organizēju ūdens apstrādes 
tehnoloģiskā procesa norisi. Viennozīmīgi varu teikt, ka ar 
prieku dodos uz darbu uzņēmumā, kurā ir lielisks kolektīvs 
un katram ir iespēja veidot savu karjeru un darīt to, kas 
patīk un padodas vislabāk. 

MUNDIS SEBRIS, 
SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves 
dienesta  ūdens sagatavošanas tehnologs 

Pēc maģistra grāda ‘’Ūdens tehnoloģija’’ – Wetsus 
Academy, Nīderlande – iegūšanas atgriezos Latvijā, un 
uzsāku darbu SIA “Rīgas ūdens” ūdens attīrīšanas stacijā 
‘’Daugava’’ tehnologa amatā. Manos amata pienākumos 
ietilpst dzeramā ūdens attīrīšanas procesu darbības 
optimizēšana, ūdens fizikālo un ķīmisko parametru 
kontrole, un ūdens apstrādes reaģentu devu noteikšana. 
Virszemes ūdens attīrīšanas procesus nav iespējams 
precīzi aprakstīt ar stingri definētiem matemātiskiem 
modeļiem, tāpēc ūdens attīrīšanas procesa kontrole 
galvenokārt balstās uz laboratoriskajiem mērījumiem 
un praktisko pieredzi. Es ļoti novērtēju, ka darba kolēģi 
nodod vairāku desmitu gadu laikā uzkrāto pieredzi un, ka 
uzņēmums SIA ‘’Rīgas ūdens’’ man ir devis iespēju strādāt 
ar šādiem darba kolēģiem. Dariet darbu no visas sirds un 
Jūs novērtēs! 
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Sadales tīkls

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir 
elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs 
Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas 
piegādi vairāk nekā vienam miljonam 
klientu objektu, aptverot ar savu 
pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. 
Uzņēmums nodrošina sadales 
elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu 
un plānveida attīstību, elektroenerģijas 
izlietošanas uzraudzību, zudumu 
samazināšanas pasākumus un 
elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu 
pieslēgumu izveidi. 
Uzņēmumu raksturo kvalitatīva 
elektroapgāde, efektīva elektrotīkla 
pārvaldība, augsts drošuma līmenis, 
inovatīvas tehnoloģijas, moderni 
inženiertehnoloģiskie risinājumi un 
stabila, klientiem atvērta sadarbības 
partnerība.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Darba vietās, kas izvietotas visā Latvijā, 
strādā vairāk nekā 2000 darbinieki. 
Vidējais darbinieku vecums ir 44 gadi. 
Augstākā izglītība ir 49% darbinieku, 
turklāt vairāk kā puse no tiem ir RTU 
absolventi. Lai strādātu uzņēmumā, 
jauniešiem jābūt gataviem daudz 
mācīties, apgūt nozares specifiku un 
jaunās tehnoloģijas. Aptuveni 10-15% 
jauniešu, kuri izvēlas praksi AS “Sadales 
tīkls”, ik gadu kļūst par uzņēmuma 
darbiniekiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
“Sadales tīkls” ir viens no lielākajiem 
darba devējiem Latvijā, kura vērtības 
ir atbildība, efektivitāte, drošība 
un profesionalitāte. Sadales tīklu 
kopgarums 2018. gadā sasniedz 
93 560 km - garumu, kas divreiz 
pārsniedz Zemes apkārtmēru pa 
ekvatoru.  

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Enerģētika/Elektroenerģija

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti;

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
PERSONĀLA DAĻA

  Šmerļa iela 1, Rīga, 

  +371 67726400, 

  personals@sadalestikls.lv, 

  www.sadalestikls.lv, 

  @sadalestikls, 

  @sadalestikls

  AS “Sadales tīkls”

  JSC Sadales tīkls

mailto:personals@sadalestikls.lv
http://www.sadalestikls.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

ALEKSANDRS ŠIŠKEVIČS,
vecākais uzskaites iekārtu inženieris

“Vienmēr esmu interesējies par tehniskām lietām, 
tāpēc izvēlējos elektriķa profesiju un Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžā ieguvu elektroiekārtu un 
ekspluatācijas elektriķa kvalifikāciju. Lai papildinātu 
koledžā gūtās zināšanas, izglītību nolēmu turpināt 
RTU, kur ieguvu 1.līmeņa profesionālo izglītību un 
elektrosistēmas tehniķa kvalifikāciju. 
Labu praktiskā darba pieredzi guvu, paralēli mācībām 
strādājot par elektriķi privātajā sektorā, un tieši šī 
pieredze man palīdzēja kļūt par AS „Sadales tīkls” 
elektromontieri, lai arī sākotnēji pretendēju uz citu 
vakanci. Pateicoties uzņēmuma pozitīvajai attieksmei 
pret darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu, 
vienlaikus es turpināju studijas RTU, kur ieguvu 
gan bakalaura, gan maģistra grādu programmā 
“Elektrotehnoloģiju datorvadība”, kā arī pakāpeniski 
kāpu pa karjeras kāpnēm, elektromontiera amatu 
nomainot pret meistara, tad – vecākā meistara amatu. 
Un šobrīd strādāju par vecāko uzskaites iekārtu inženieri 
viedo skaitītāju jomā AS “Sadales tīkls”.
Strādājot AS “Sadales tīkls”, vispozitīvāk vērtēju iespēju 
izmantot savas tehniskās zināšanas sarežģītu problēmu 
risināšanā, kā arī tos daudzveidīgos darbības virzienus, 
ko darbiniekam ar inženiertehnisko izglītību var piedāvāt 
viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā.”
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Scandic Fusion

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Scandic Fusion ir IT uzņēmums, kas 
specializējas datu noliktavu (DWH), 
Biznesa Inteliģences (BI) risinājumu 
ieviešanā un mašīnmācīšanās (data 
mining & machine learning) algoritmu 
piemērošanā. Mūsu padziļinātās 
tehniskās un funkcionālās zināšanas 
kopā ar uzkrāto pieredzi ļauj strādāt pie 
sarežģītām sistēmām, risināt problēmas 
un piedāvāt risinājumus Latvijas, 
Baltijas un Ziemeļeiropas vadošajiem 
uzņēmumiem, kas mūsu izveidotās datu 
analīzes informācijas sistēmas izmanto 
savu stratēģisko un taktisko lēmumu 
pieņemšanai.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Scandic Fusion komandu veido 
40 talantīgi, motivēti, uz inovācijām 
un attīstību tendēti speciālisti, kuri 
savā darbā pielieto iegūtās teorētiskās 
zināšanas un praktisko pieredzi 
no dažādām jomām - IT, finanses, 
ekonomika, biznesa vadība u.c. Tie 
ir biznesa/sistēmu analītiķi, DWH 
programmētāji un datu zinātnieki, kuri 
savu ikdienu saista ar labāko risinājumu 
izstrādi uzņēmumiem, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas un Business 
Intelligence (BI) rīkus.
Ja esi students vai absolvents ar interesi 
par lielām datubāzēm, datu apjomiem, 
datu analītiku un biznesa inteliģenci, tad 
iespējams, tieši mūsu uzņēmumā ir tava 
īstā vieta.
Mēs augstu vērtējam pozitīvu attieksmi, 
atbildības sajūtu, iniciatīvu un vēlmi 
mācīties.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � Esam 40 cilvēku liels uzņēmums.
 � Katrs 3. Scandic Fusion darbinieks ir 

studējis RTU.
 � Strādājam ar labākajām IT 

tehnoloģijām - SAP, Microsoft, Qlik, 
Oracle u.c.

 � Mūsu draudzīgajā kolektīvā ir 45% 
sievietes, 55% vīrieši.  

 � Visi kopā aizraujamies ar prāta spēlēm, 
makšķerēšanu, pokeru, skriešanu un 
pārgājieniem. 

 � Mūsu kolektīvā ir 56% kaķu mīļi un 44% 
suņu mīļi.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
IT (Informācijas Tehnoloģijas)

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti
 � Rīgas Biznesa skolas studenti 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI 
AGNESE PĒTERSONE

  Bērzaunes iela 9, Rīga

  +371 23668380

  a.petersone@scandicfusion.com

  www.scandicfusion.com 
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VEIKSMES
STĀSTS

OSKARS GENAVS,
DWH developer

Esmu studējis RTU DITF bakalaura studiju programmā 
“Datorsistēmas”. Scandic Fusion strādāju no 2011.gada. 
Par uzņēmumu uzzināju no drauga, kuram draugs jau 
strādāja Scandic Fusion. Uzsākot darbu šajā uzņēmumā 
sagaidīju izaicinājumus liela apjoma datu apstrādē. 
Attīstībai palīdzēja neatlaidība un, protams, mentori 
un vadītāji, ar kuriem kopā strādāju. Ikdiena sastāv no 
tehniskiem izaicinājumiem, jaunu tehnoloģiju apguves un 
komandas sadarbības. Priekš manis visinteresantākais 
ir darbs ar jaunākajām datu bāzu tehnoloģijām. 
Vislabākais, ko esmu iemācījies šajā darba vietā ir 
izpratne par to, ka vēl ļoti daudz jāmācās, jo IT sfēra 
nemitīgi attīstās. Visiem studentiem novēlu atrast savu 
aizrautību IT nozarē un tad iespējas būs bezgalīgas.

ALĪNA DRAZDOVSKA,
BI Consultant / Data visualization specialist

Vai dzīvē ir iespējams atrast sapņu darbu? Darbs, kur 
ir iespēja izpausties gan mākslinieciski, gan izmantot 
analītisko domāšanu. Atbilde - jā! Neskatoties uz to, ka 
biju vēl 3. kursa studente, kas mācījās muitas un nodokļu 
katedrā, pieņēmu izaicinājumu strādāt par “Analītiķis/
Dizaineris”. Scandic Fusion redzēja manī mākslinieku 
ar analītisko domāšanu, tādēļ darbā piedalos gan 
biznesa inteliģences (BI) risinājumu ieviešanā, gan vizuāli 
pievilcīgu interaktīvo portālu veidošanā. Man ir prieks, ka 
mūsu darbu novērtē ne tikai mūsu klienti, bet arī mūsu 
starptautiskie partneri, ņemot vērā mūsu ieteikumus BI 
rīku uzlabošanā. Mums darbs ir pirmajā vietā, bet tajā 
pašā laikā, mēs mākam izklaidēties gan darbā, gan garā 
pārgājienā, gan sporta spēlēs, gan pludmales smiltīs. 
Lūk, tas ir mans stāsts, ja vēlies, lai tavā stāstā ir tik pat 
lieliskas iespējas, tad nāc papildināt mūsu draudzīgo 
kolektīvu!
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Scandiweb

DESCRIPTION OF THE COMPANY
Live in Latvia – build for the World! 
Scandiweb is a local startup run by guys 
and girls from Latvia accepting big 
challenges and finding beautiful solutions 
for brands like Jaguar, New York Times, 
Ford, Nestle, Walmart and Lancome. 
What’s next? We put Latvia on the map 
for eCommerce solutions and now we 
have a way bigger goal! We want that 
whenever you tell someone that you are 
from Latvia, the first thing that pops into 
their head is Scandiweb. Join us! Help us 
do for Latvia what Skype did for Estonia, 
Spotify for Sweden and Linux for Finland!

COMPANY EMPLOYEES
One of the reasons why it is great to 
join our team, is the environment, that 
gives the possibility for every junior to 
become a great professional. Our team 
exchanges knowledge and experience on 
daily basis, doing workshops every Friday, 
mentoring each other and by just being 
friendly and supportive. Scandiweb gives 
you opportunities continuously. The only 
thing that is up for a new colleague is to 
grasp every one of them!

INTERESTING FACTS ABOUT 
COMPANY

Our hard work is truly appreciated! When 
the weather gets cold we travel to places 
closer to the sun like Morocco, the Canary 
islands and Malta! And our team loves 
to develop new skills together – we have 
went to cooking classes, tried different 
sports activities, like archery, curling, 
went to a whole spectrum of art events – 
this summer we will have a blast at the 
Rammstein concert! If there is something 
that you think you can’t do – with the 
Scandi-Team by your side, you can do 
anything!

THE MAIN OPERATION AREA 
Web development

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 

Faculty of Computer Science and 
Information Technology

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY:

Internship

YOUR COMPANY IS INTERESTED IN:
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Graduates

CONTACTS
EXPERIENCE TEAM 

  A.Briāna iela 9A-2, Rīga, LV-1001 

  +371 25772902 

  hr@scandiweb.com 

  www.scandiweb.com

mailto:hr@scandiweb.com
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Schneider Electric 
Riga Plant

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
“Schneider Electric” ir pasaules mēroga 
uzņēmums enerģijas pārvaldībā 
un automatizācijā. Tas attīsta 
savienojamības tehnoloģijas enerģijas 
un procesu pārvaldībai tā, lai tās 
būtu drošas, uzticamas, efektīvas 
un ilgtspējīgas. “Schneider Electric” 
ir Francijā dibināts starptautisks 
koncerns, kas pārstāvēts vairāk nekā 
100 valstīs un nodarbina vairāk nekā 
170 tūkstošus darbinieku. Katru gadu 
4–5% no ienākumiem tiek investēti 
zinātnē un attīstībā. Pievienojoties 
“Schneider Electric Riga Plant”, paveras 
plašas iespējas darboties “Schneider 
Electric” uzņēmumos visā pasaulē. 
“Schneider Electric Riga Plant” darbības 
pamatnozare ir elektronikas komponenšu 
ražošana, montāža un gala testēšanu, 
lietojot mūsdienīgas, starptautiski 
atzītas ražošanas labākās prakses; 
montāža un gala testēšana. Mūsu 
vērtības ir klients vispirms, uzdrīksties 
izaicinājumiem, atbalsti dažādību, 
mācies katru dienu, rīkojies kā īpašnieks. 

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Schneider Electric Riga Plant tiek 
nodarbināti 353 darbinieki kā ražošanas 
operatori, metožu inženieri, kvalitātes 
speciālisti, tehniķi, loģistikas speciālisti, 
finanšu kontorlieri u.c. 

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultāte
 � Uzņēmējdarbības loģistika
 � Visaptverošā kvalitātes vadība

 � Loģistikas sistēmu un piegādes 
ķēdes vadība Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte

 � Elektronika un mobilie sakari
 � Transporta elektronika un telemātika
 � Elektronika Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultāte
 � Enerģētika un elektrotehnika 

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte

 � Inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve

 � Mehatronika
 � Transporta sistēmu inženierija
 � Ražošanas tehnoloģija

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
“Schneider Electric” piedāvā saviem 
darbiniekiem dinamisku, interesantu un 
stabilu darbu starptautiskā uzņēmumā, 
kas strādā atbilstoši pasaules labākajām 
praksēm ražošanas jomā. Ir plašas 
karjeras iespējas visā pasaulē. Uzņēmums 
piedāvā pastāvīgu attīstību un mācības, 
stabilu atalgojumu un karjeras izaugsmi. 

KONTAKTI
  Krustpils iela 35A, Rīga, LV-1073

  +371 67388917

  sv@schneider-electric.lv

  www.schneider-electric.lv

  facebook.com/
schneiderelectriclatvija







206

Forta Prefab

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA Forta Prefab nodarbojas ar modulāro 
būvkonstrukciju projektēšanu, ražošanu, 
piegādi un montāžu. Uzņēmuma 
produkcijas realizēšana pamatā notiek 
Skandināvijas valstīs. Uzņēmums ir 
dibināts 2014. gadā, un to raksturo 
unikāla pieredze modulāro konstrukciju 
ražošanā, modernas tehnoloģijas, augsti 
kvalitātes standarti un pārdomāta 
vides politika. Mūsu galvenā vērtība ir 
darbinieki, to pieredze un profesionālās 
zināšanas. Uzņēmums ir gatavs piesaistīt 
studentus – topošos būvinženierus 
un arhitektus, un piedāvā tiem iziet 
profesionālo praksi izvēlētajā profesijā.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Lielākai daļai uzņēmuma darbinieku 
ir augstākā vai vidējā profesionālā 
izglītība. Studenti, kuri uzņēmumā 
izmanto prakses iespējas, jau ikdienā 
savas kompetences ietvaros piedalās 
starptautisku būvprojektu realizēšanā. 
Tā kā uzņēmums darbojas starptautiskā 
vidē, mēs gaidām zinošus, strādāt 
gribošus un uz izaugsmi orientētus 
studentus ar labām angļu valodas 
zināšanām.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Tā kā moduļu ēku ražošana var notikt 
vienlaicīgi ar darbiem būvlaukumā, 
projektus var pabeigt no 50% līdz 60% 
ātrāk nekā pielietojot tradicionālās 
metodes. Tiek samazināti laika apstākļu 
aizkavēšanās riski no 60% līdz 90%. 
Būvizstrādājumu ražošanas metožu 
izmantošana ļauj katrā projekta 
posmā ietaupīt izmaksas, piemēram: 
materiālu ietaupījumi iepirkuma posmā 
un darbaspēka ietaupījumi būvniecības 
posmā, papildu ietaupījumi var būt 
saistīti ar uzstādīšanas efektivitāti un 
standartizāciju. Samazinot aptuveni 80% 

no būvniecības aktivitātēm uz vietas, 
būtiski tiek samazināta ietekme uz 
apkārtējo vidi, trokšņu līmenis un gaisa 
piesārņojums.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
 � Arhitektūra, 
 � Būvniecība/Nekustamais īpašums, 
 � Ražošana/Rūpnieciskā ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas
 � Apmācības

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
GUNTARS HEINSBERGS 

  Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 

  Guntars.heinsbergs@fortapro.com 

  www.fortapro.com

mailto:Guntars.heinsbergs@fortapro.com
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Forta Medical ir starptautisks modulāro 
konstrukciju uzņēmums. Uzņēmuma 
pamatvirziens ir medicīnas iestāžu 
būvniecība ārvalstu tirgiem, izmantojot 
modernāko moduļu būvniecības 
tehniku, kas ļauj veidot ekoloģiski tīras 
un ilgtspējīgas ēkas, vienlaikus taupot 
enerģiju un laiku. Mārcis Rancāns, 
2016 gadā ir beidzis RTU, studiju 
programmā, “Medicīnas inženierija un 
fizika”. 2015.gadā studējot RTU, Mārcis 
piedalījās RTU Attīstības fonda konkursā 
par stipendijas piešķiršanu un prakses 
vietu Forta Medical. Piecu mēnešu 
prakses laikā Mārcis sevi parādīja, kā 
ieinteresētu, centīgu un radošu studentu. 
Pēc veiksmīgas prakses iziešanas un 
beidzot RTU Mārcim tika piedāvāts 
uzsākt darba gaitas Forta Medical par 
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri.

VEIKSMES
STĀSTS
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UZŅĒMUMA APRAKSTS 
“Latvijas Energoceltnieks” (LEC) dibināts 
1992. gadā un ir viens no vadošajiem 
būvniecības uzņēmumiem Latvijā ar 
ievērojamu starptautisku pieredzi. 
Uzņēmumā šobrīd strādā vairāk par 
500 darbinieku. Sākotnējo pieredzi LEC 
ieguva ārzemēs, kur kopš 1992. gada ir 
izpildījis pasūtījumus Vācijas enerģētikas, 
būvniecības un sakaru tirgū, kā arī Gruzijā, 
Horvātijā, Maltā, Kenijā, Kazahstānā, 
Krievijā un citās valstīs. Kopš dibināšanas 
LEC ir realizējis daudzus apjomīgus 
infrastruktūras projektus Latvijā, 
un šobrīd LEC ir viena no vadošajām 
būvkompānijām Baltijā ar nostiprinātām 
tirgus pozīcijām celtniecības, enerģētikas, 
sakaru sistēmu un tīklu montāžas, un 
infrastruktūras izbūves jomās. Uzņēmuma 
galvenās darbības jomas ir Enerģētika, 
Sakari un Celtniecība. Mūsu misija un vīzija 
Mēs būvējam attīstībai! Nenogurstoši 
apgūsim pasaules pieredzi, ievērosim 
savā darbā starptautiskos standartus un 
mūsdienīgas, progresīvas tehnoloģijas. 
Starptautiskie projekti No 2014. gada LEC 
ir atsācis darbību Vācijā un Skandināvijā. 
Uzņēmumam ir meitasuzņēmums Vācijā 
– LEC Construction International GmbH, 
kas 2014. gadā dibināts darbības attīstībai 
Vācijas tirgū. Mūsu priekšrocības LEC 
nodrošina pilna projekta cikla pakalpojumu 
sniegšanu (zematslēgas projekti), kuros 
liela nozīme ir projektēšanai, ko uzņēmums 
veic ar saviem resursiem. Kopš 2003. gada 
uzņēmums sniedz pakalpojumus 
inženiertīklu projektēšanas jomā, 
nodrošinot pilnu servisu – no idejas līdz 
realizācijai. Plašais pakalpojumu klāsts un 
profesionalitāte ļauj nodrošināt klientiem 
vēlamo darbu izpildi augstā kvalitātē un 
vēlamā laikā. Nodrošinām darba iespējas 
dažādos reģionos Latvijā un ārvalstīs. 
Esam atbildīgs darba devējs, papildus 
obligātajām likumdošanas prasībām 

nodrošinām dažādus labumus un 
atvieglojumus, kā arī palīdzam profesionāli 
pilnveidoties un izglītoties. Darbs Skonto 
grupā ar kopējo darbinieku skaitu virs 1500 
paver plašas karjeras izaugsmes iespējas.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmuma 
pamatā ir profesionāli izvēlēta 
komanda, tieši tāpēc ļoti nopietni 
izvēlamies speciālistus un nodrošinām 
nepieciešamos priekšnoteikumus 
darbinieku profesionālās un karjeras 
izaugsmes veicināšanai. Aicinām 
motivētus, zinātkārus, pilnveidoties 
gribošus augstskolu studentus un 
absolventus. Svešvalodu zināšanām 
ir būtiska loma karjeras izaugsmē un 
tās paver plašākas iespējas, strādājot 
starptautiskos projektos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Latvijas Elektroenerģētiķu un 
Energobūvnieku asociācija piešķīrusi 
1. vietu SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
konkursā “Par gada labāko 
darbu elektrobūvniecībā, objektu 
elektroapgādes un elektroiekārtu 
projektēšanā un ražošanā 2014” par 
objektu “Apakšstacijas Grobiņa 330 kV 
sadalnes palielināšanas un 330 kV 
sadalnes izbūves darbi apakšstacijā 
Ventspils”. Latvijas Elektroenerģētiķu 
un Energobūvnieku asociācija 
piešķīrusi 3. vietu SIA “Latvijas 
Energoceltnieks” konkursā “Par gada 
labāko darbu elektrobūvniecībā, objektu 
elektroapgādes un elektroiekārtu 
projektēšanā un ražošanā 2014” par 
objektu “A/st. Nr. 18 Šķirotava 10 kV 
sadales rekonstrukcija”. Lietuvas 
Būvniecības asociācija atzina SIA 
“Latvijas energoceltnieks” jaunbūvi 
“Dabaszinātņu un matemātikas 
fakultātes korpusa un jauna 

Latvijas  
Energoceltnieks
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dabaszinātņu un inženierzinātņu 
laboratoriju korpusa būvniecību” par 
labāko būvi Latvijā 2014. gadā. Latvijas 
Būvniecības asociācijas gada balva 
2014, 1. vieta nominācijā “Jaunbūve– 
Sabiedriskā ēka” objektam “Daugavpils 
Universitātes laboratoriju korpuss”.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Enerģētika, sakari un celtniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultātes studenti
 � Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pagaidu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
SIGNE BĪDERMANE, 
personāla vadītāja 

  Lubānas 43, Rīga, LV-1073, 

  +371 67078296; 28648088, 

  signe.bidermane@lec.lv,  
darbs @lec.lv, 

  www.lec.lv

JĀNIS MIČULIS,
SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
Apakšstaciju departamenta 
elektrotehniķis

Sāku strādāt SIA “ Latvijas 
Energoceltnieks” 2017.gada maijā.
Pirmo pieredzi uzņēmuma ieguvu 
strādājot par elektrotehniķi 
Elektropārvades līniju un OPGW 
departamentā, vēl studējot maģistratūrā 
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātē ar specializācijas virzienu 
elektriskie tīkli un sistēmas.
Iesaistījos “330/110/20/10 kV apakšstacijas „Viskaļi” 110kV sadalnes rekonstrukcija” un 
“110kV kabeļu līnijas LNr.212 „Skanste - Vairogs” pārbūve” objektu realizācijā.
Pēc veiksmīgas projektu realizācijas, tika uzticēta darbu vadīšana Apakšstaciju 
departamentā objektā  «110 kV apakšstacija Jyvaskyla” Somijā.
Novērtēju uzņēmuma dotu iespēju strādāt kopā ar ļoti pieredzējušiem un profesionāliem 
kolēģiem, kas ļāva man strauji attīstīt savu profesionālo karjeru uzņēmumā. 

VEIKSMES STĀSTS

mailto:signe.bidermane@lec.lv
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SKONTO BŪVE

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Skonto Būve ir viens no vadošajiem 
būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas 
ievērojami veicinājis infrastruktūras 
attīstību valsts mērogā. Skonto Būve 
īsteno būvprojektus kopš 1995. gada un 
patlaban ir lielākais nozares nodokļu 
maksātājs Latvijā. Skonto Būvei ir 
pieredze publisko un dzīvojamo ēku, 
kā arī sarežģītas infrastruktūras 
būvju un privāto mājokļu celtniecībā. 
Uzņēmums nodrošina pilnu projekta 
dzīves ciklu, no projektēšanas līdz 
nodošanai ekspluatācijā un garantijas 
pakalpojumiem. Mēs realizējam visas 
klientu ieceres – sākot no lielveikala 
un skolas un beidzot ar slimnīcu vai 
restaurācijas projektu.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Vīzija par jauno darbinieku – strādāt un 
izzināt gribošs speciālists, kas nebaidās 
no izaicinājumiem, ir atbildīgs un raugās 
vienā virzienā ar uzņēmuma komandu!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Uzņēmuma vecums – 23 gadi. 
Darbinieku skaits 140. Jaunākais 
darbinieks 22 gadi, vecākais – 77 gadi. 
Lielākais un sarežģītākais projekts 
patreiz Tirdzniecības centra ORIGO 
paplašināšana (45 000 m2, līdz 
500 darbiniekiem vienlaikus).

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

 � Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Projekta tips/izstrāde

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
EGITA DILBA, 
personāla speciāliste 

  Emiļa Melngaiļa iela 1a,  
Rīga, LV-1010 

  +371 67096125 

  vakance@skontobuve.lv 

  www.skontobuve.lv  
www.skontogroup.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

Jau 3.kursa pavasara semestra laikā 
izvirzīju sev mērķi uzsākt darba gaitas 
un gūt praktisku pieredzi izvēlētajā 
profesijā. Tā kā vēlējos attīstīties 
vispārējās būvniecības virzienā, 
nolēmu meklēt praksi ģenerāluzņēmēja 
pusē. Pieteicos RTU Attīstības fonda 
organizētajā prakšu konkursā “Pierādi 
sevi vasarā”, izvēloties atpazīstamu 
uzņēmumu “Skonto Būve” un jau 2014.
gada 1.jūlijā uzsāku savu praksi Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
jaunbūves projektā kā būvdarbu vadītāja 
palīgs. Pēc divu mēnešu prakses, redzot 
iespēju iegūt lielisku pieredzi, piekritu 
piedāvājumam kļūt par SIA “Skonto 
Būve” pilnvērtīgu darbinieku. Uzņēmums 
izrādīja vislielāko pretimnākšanu, 
dodot iespēju gūt pieredzi vērienīga 
Design&Build projekta realizācijā, kā 
arī, ne tikai nelika šķēršļus turpmākajām 
mācībām, bet arī papildus motivēja 
un atbalstīja. Šobrīd, izpildot projektu 
vadītāja vietnieka pienākumus t/c 
“Origo” paplašināšanas projektā, lieliski 
izjūtu to, cik būtiska nozīme karjeras 
attīstībā bijusi tam, ka projekta vadība 
iepriekšējo projektu realizācijas laikā 
vairākkārt piedāvāja mainīt darba 
pienākumus, tādējādi novērtējot iepriekš 
paveikto, un sniedzot iespēju gūt plašāku 
pieredzi un izpratni par būvniecības 
procesiem. Lai arī aizvien ir daudz 
neapgūta un nezināma, tas tikai pierāda, 
cik būvniecība ir interesanta un plaša.
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Skonto Concrete  
Cladding

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Skonto Concrete Cladding ražo 
mūsdienīgus, vieglus un ļoti izturīgus 
GRC paneļus. Darbs notiek ar labāko 
savā klasē smidzināšanas aprīkojumu. 
Iespējamas sarežģītas arhitektūras 
formas, strukturāli inženierrisinājumi, 
ko nodrošina pašiem sava projektētāju 
nodaļa. Pastāvīga sadarbība ar 
lielākajām Latvĳas universitātēm 
nodrošina nemainīgas betona maisījuma, 
virsmas, krāsas un montāžas risinājumu 
inovācĳas.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecībai paredzēto betona 
izstrādājumu ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
DIĀNA VOLIŅECA

  Viskaļu iela 78b, Jelgava, 

  +371 26637211, 

  info@skontocc.com,

  www.skontocc.com

mailto:info@skontocc.com
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Skonto Plan

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Skonto Plan ir viens no lielākajiem 
moderno fasāžu ražotājiem Baltijas 
reģionā. Uzņēmums piedāvā fasādes 
konstrukcijas pakalpojumus gan 
luksusa mājokļiem, gan dzīvojamajiem 
kompleksiem, gan komerciālām 
augstceltnēm. Jau 20 gadus Skonto 
Plan piegādātājs ir SCHÜCO, savukārt 
uzņēmuma komanda nodarbojas ar 
projektēšanu, ražošanu, montāžu un 
uzstādīšanu. Skonto Plan uztur savu 
noliktavu Londonā, kas nodrošina 
efektīvu darbu veikšanu Apvienotajā 
Karalistē. Uzņēmums nepārtraukti 
investē jaunās tehnoloģijās, lai 
īstenotu atbildīgu vides politiku. 
Apmācīti profesionāļi piedāvā 
unikālus un kvalitatīvus risinājumus 
vissarežģītākajām būvēm. Skonto Plan 
ir gadiem ilga un veiksmīga pieredze ar 
dažāda veida būvēm, sākot no maziem 
individuāliem projektiem un beidzot ar 
lielām un sarežģītām būvēm.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmumā patlaban strādā ap 
400 darbiniekiem. Mūsu nozīmīgākais un 
vērtīgākais resurss ir darbinieki, kuriem 
piemīt vēlme attīstīties profesionāli, 
nesamierināties ar sasniegto, bet 
virzīties uz priekšu. Darbinieki, kuri 
tiecas pēc izcilības. Mēs kā uzņēmums 
varam lepoties ar augsti kvalificētiem 
būvniecības un ražošanas nozares 
speciālistiem kā arī tālredzīgiem, gudriem 
un progresīviem vadītājiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Lieliska iespēja pilnveidoties 
starptautiska līmeņa uzņēmumā, augt 
profesionāli un godam nest Latvijas 
vārdu pasaulē, jo: 
 � Projektu apjoms, ar kuriem mēs 

strādājam, ir vairāku 10 miljonu EUR 
vērtībā; 

 � Arhitektoniski interesanti projektu 
risinājumi, sadarbība ar pasaules 
mēroga arhitektiem, kuri ieguvuši 
pasaules atzinību; 

 � Projektu atrašanās vieta ir Londona 
un Zviedrija, kas ļauj iegūt pieredzi 
starptautiskā būvniecības jomā; 

 � Pastāvīga jaunu un progresīvu 
būvniecības tehnoloģiju ieviešana 
darba procesā, pastāvīga 
automatizācija un digitalizācija; 

 � Salīdzinoši gados jauns un progresīvs 
darba kolektīvs; 

 � Pēdējo gadu straujā izaugsme 
no 20 miljonu EUR līdz šogad 
50 miljonu EUR apgrozījumam; 

 � Lieliska iespēja pierādīt savas spējas, 
apgūt ko jaunu mūsu nozarē un kļūt 
par Eiropas mēroga speciālistu.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Moderno fasāžu ražotājs. Uzņēmums 
nodrošina fasāžu pilna cikla projektu 
vadību, projektēšanu, ražošanu, montāžu 
un uzstādīšanu.

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti
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IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Noslēguma darbu tēmas
 � Varam piedāvāt Erasmus prakses vietu 

mūsu Lielbritānijas meitas uzņēmumā 
Skonto Entrprises UK

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
LAUMA BIRZNIECE 

  Jūrkalnes ielā 15/25, Rīga 

  lauma.birzniece@skontoplan.lv 

  www.skonto.group/lv

mailto:lauma.birzniece@skontoplan.lv
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Skonto Prefab

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SKONTO PREFAB SIA dibināts 
2002 gadā un šobrīd ir viens no Skonto 
grupas uzņēmumiem. SKONTO PREFAB 
ne tikai ražo plašu dzelzsbetona 
konstrukciju klāstu, bet ir viens no 
vadošajiem eksportējošiem būvniecības 
uzņēmumiem, kas piedāvā plašu 
kvalitatīvu būvniecības pakalpojumu 
klāstu, tostarp pilnu projektēšanu, 
ražošanu, pārdomātu loģistikas 
pārvaldību un pilnīgu montāžas paketi 
klientiem Skandināvijā un Rietumeiropā. 
SKONTO PREFAB ražo saliekamās 
betona konstrukcijas: dobumotās 
pārseguma plātnes, filigrānās un 
masīvās pārseguma plātnes, sendviča 
tipa un masīvos sienu elementus, 
balkonus, kāpnes, dažāda veida kolonas, 
sijas un citus elementus. Tāpat SKONTO 
PREFAB piedāvā krustām līmētu 
masīvkoka konstrukciju projektēšanas un 
būvniecības pakalpojumus. Pēdējo gadu 
laikā uzņēmums ir veiksmīgi paplašinājis 
eksporta tirgus iespējas, pievienojot 
jau veiksmīgi uzsāktiem un noslēgtiem 
projektiem Skandināvijas valstīs 
(Zviedrija, Norvēģija, Dānija) arī projektus 
Islandē, Šveicē, Beļģijā un Lielbritānijā, kā 
arī tādās eksotiskās valstīs kā Indonēzija 
un Kanāda.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Mūsu darbinieki - vairāk kā 
400 darbinieki, tādās profesijās kā 
projektu vadītāji, būvinženieri, tāmētāji, 
betonētāji, montāžas darbu vadītāji, 
montētāji, dažādu jomu vadītāji un 
speciālisti, ir atbildīgi, aktīvi, mērķtiecīgi, 
atsaucīgi, zinoši, gatavi jauniem 
izaicinājumiem un noteikti ir komandas 
spēlētāji.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
SANDRA TOLSTOVA, 
personāla vadītāja

  Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, 

  +371 26480460, 

  sandra.tolstova@skontoprefab.lv
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Būvinženieris Kirils Topčijs darba 
gaitas SKONTO PREFAB uzsāka 
2016. gada maijā kā 3.kursa praktikants 
tāmēšanas nodaļā. Jau sākotnēji Kirils 
uzrādīja labas prasmes un zināšanas 
būvniecības jomā un parādīja labus, 
precīzus rezultātus, sagatavojot 
projektu tāmes. Tā paša gada augustā 
Kirils tika pārcelts pastāvīgā darbā 
projektēšanā. Šajā darbā Kirils sāks ar 
rasējumu sagatavošanu, bet attīstot 
prasmes regulāri tika uzticēti arvien 
atbildīgāji darbi. Tā 2.5 gadu laikā Kirils 
ir izaudzis par stabilu būvinženieri, 
kurš ir pamatspēlētājs projektēšanas 
komandā vienā no lielākajiem uzņēmuma 
projektiem, turpina attīstīties un 
nepieciešamības gadījumos aizvieto 
projekta vecāko būvinženieri.
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Solvay Business Services 

DESCRIPTION OF THE COMPANY 
Solvay Business Services is a part of 
Solvay Group that is an international 
chemical and advance materials 
production company. Solvay is 
headquartered in Brussels with about 
26 000 employees spread across more 
than 53 countries. Solvay Business 
Centre Riga operates and provides 
a variety of services to the Solvay 
group. More than 180 employees 
work in Data Management, Finance, 
IT, Order Fulfillment, Procurement, 
Continuous Improvement and Hazard 
Communication. Among our employees 
are students, young specialists, 
experienced professionals with 
knowledge to share.

COMPANY EMPLOYEES
We are looking for results oriented, 
innovative people such as you, who 
welcome the opportunity to make a 
difference every day. Join our team to 
make a difference!

THE MAIN OPERATION AREA 
 � Finance / Accounting, 
 � Logistics / Transportation, 
 � Administration, 
 � Services, 
 � Chemistry

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 
 � Faculty of Computer Science and 

Information Technology
 � Faculty of E-Learning Technologies 

and Humanities
 � Faculty of Engineering Economics and 

Management
 � Faculty of Material Science and 

Applied Chemistry
 � Rīgas Business School

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY

 � Full-time employment
 � Contract work
 � Internship
 � Part-time employment
 � Work overseas
 � Work for foreign students
 � Internship for foreign students
 � Temporary employment

YOUR COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Doctor studies
 � Graduates

CONTACTS
LAUMA KADIĶE 

  G. Zemgala gatve 76 Riga, LV-1039

  +371 67118215

  lauma.kadike@solvay.com;

  hr-careers@solvay.com 

  www.challengeaccepted.lv; 

  www.solvay.com 

mailto:lauma.kadike@solvay.com
http://www.challengeaccepted.lv
http://www.solvay.com
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Starptautiskā  
lidosta “Rīga” 

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
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.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Visplašākās iespējas veidot karjeru 
ir drošības, pasažieru un gaisa kuģu 
apkalpošanas jomās. Apmaksāta 
darba laika ietvaros, darbiniekiem tiek 
nodrošināta profesijas iegūšana, kā arī 
regulāra turpmāka kvalifikācijas celšana. 
Pamatprasības : 
 � Izglītība - vismaz vidējā 
 � Vecums – no 18 gadiem, drošības 

jomā – no 21 gada 
 � Valodu prasmes – latviešu, angļu, 

krievu 
 � Labas komunikācijas un saskarsmes 

prasmes 
 � Precizitāte, atbildīgums, gatavība 

apgūt jaunas zināšanas un prasme 
strādāt komandā 

 � Daudziem amatiem - iespēja strādāt 
maiņās

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Lidostas “Rīga” ~1250 cilvēku lielā 
komanda nodrošina nepārtrauktu darbu 
24/7 režīmā. Darbības jomu spektrs ir 
plašs - klientu, gaisa kuģu un lidlauka 
apkalpošana, drošības nodrošināšana, IT, 
infrastruktūras uzturēšana un attīstība, 
komercpakalpojumi, personāla vadība, 
finanses, kvalitātes vadība, jurisprudence 
un komunikācija u.c.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Transports

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Visi RTU studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  Adrese: “Lidosta „Rīga” 10/1”, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, 
LV-1053 

  vakance@riga-airport.com 

  https://darbslidosta.lv 

  Facebook.com/riga.airport

mailto:vakance@riga-airport.com
https://darbslidosta.lv
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STRABAG

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
STRABAG SIA ir viens no lielākajiem 
Latvijas ceļu būves uzņēmumiem, 
kurš specializējas ceļu, komerciālo 
un industriālo būvju un lidlauku 
infrastruktūras izbūvē, rekonstrukcijā un 
remontā, kā arī veic sporta un atpūtas, 
vides un citu speciālo būvju celtniecību un 
remontu. Uzņēmums nodarbojas arī ar 
asfalta ražošanu tai piederošajās asfalta 
ražotnēs Latvijā. STRABAG SIA pieder 
Vācijas STRABAG AG uzņēmumam 
Ķelnē, kas ir vadošais ceļu būves nozares 
spēlētājs Vācijā.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Jums jābūt atvērtam un sabiedriskam 
cilvēkam, kuram patīk strādāt komandā, 
un kurš spēj veidot ilgtermiņa attiecības 
ar kolēģiem un klientiem. Mūsu komandu 
veido 200 pieredzējuši nozares speciālisti, 
kas ik dienas gādā par visu procesu 
sekmīgu norisi, sākot ar plānošanu un 
beidzot ar pilnīgu projektu realizāciju. 
Uzņēmuma darbinieki regulāri papildina 
savas zināšanas gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Vidējais darbinieku vecums ir 
42 gadi. STRABAG ir moderns uzņēmums, 
kas nodrošina augstāko kvalitāti un 
modernas tehnoloģijas projektu izstrādē, 
būvdarbu veikšanā un izejmateriālu 
pārbaudē.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Jau vairāk kā desmit gadus STRABAG 
SIA atzīts par lielāko nodokļu maksātāju 
Engures novadā. STRABAG ir moderns 
uzņēmums, kas nodrošina augstāko 
kvalitāti un modernas tehnoloģijas 
projektu izstrādē, būvdarbu veikšanā un 
izejmateriālu pārbaudē.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Ceļu būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
LAIMA KARATĀJEVA,
personāldaļas vadītāja 

  Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smārdes 
pag., Engures nov., LV-3148 

  +371 63181552 

  laima.karatajeva@strabag.com

  www.strabag.lv 
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Pēc RTU Transportbūvju koledžprogrammas pirmā kursa pabeigšanas 
meklēju sev prakses iespējas, pieteicos STRABAG SIA. Kā topošais 
inženieris biju cerējis uz kaut ko nopietnu, bet izrādījās, ka tiku par 
“lāpstas” operatoru, kas mani norūdīja tālākai izaugsmei! Veicot apzinīgi 
savus darba pienākumus man, tika uzticēti arvien atbildīgāki uzdevumi. 
Noslēdzot praksi mācēju nospraust un nivelēt, kas deva iespēju nākamajā 
gadā atgriezties jau meistara amatā. STRABAG koncerna ietvaros, 
piedāvāja braukt uz Lībiju un piedalīties Automaģistrāles pārbūves 
projektā. Protams, to arī sekmēja manas labās angļu un vācu valodas 
zināšanas, ko biju parādījis sadarbības projektos Latvijā. Šo izdevību 
arī izmantoju un gandrīz divus gadus pavadīju šajā eksotiskajā zemē, 
strādājot par darbu vadītāju. Atgriežoties Latvijā ieguvu LBS būvdarbu 
vadītāja sertifikātu un sāku strādāt par darbu vadītāju. Tad uzņēmums 
plānoja paplašināt savu nozari un piedāvāja Vācijā apgūt Darba vadītāja 
specifiku Apakšzemes komunikāciju izbūvē, kuru es atkal izmantoju un 
pavadīju gadu, strādājot Vācijā. Atsaucot mani atpakaļ no Vācijas man 
aicināja veikt laboratorijas vadītāja pienākumus, jo manas tehniskās un 
valodas zināšanas koncerna pieredzei sekmētu to pielietošanu Latvijā, 
kā arī konsultētu Latvijā strādājošos darba vadītājus, sarežģītākajos 
projektos un sekmēt iekšējo kvalitātes kontroli STRABAG SIA objektos. 
Atgriežoties pilnvērtīgi, strādāt Latvijā pabeidzu iesāktās profesionāla 
bakalaura studijas un turpinu mācības Maģistratūrā. Ieteikums 
nākamajiem praktikantiem – nepadoties pie pirmajām grūtībām un 
neteikt “NĒ” izaicinājumiem un piedāvājumiem, arī tad ja sākotnēji jūties 
nenovērtēts!

JURIS DUPURS, 
Asfaltēšanas daļas un Laboratorijas vadītājs
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Tele2 Shared Service Center 

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “Tele2 Shared Service Ceter” ir 
Tele2 AB grupas uzņēmums. Galvenais 
darbības virziens ir telekomunikāciju 
sistēmu apkalpošana, uzturēšana, 
testēšana, izstrādāšana, nodrošinot 
pakalpojumus visiem Tele2 grupas 
uzņēmumiem.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmumā strādā vairāk kā 
380 darbinieku telekomunikāciju, 
IT un finanšu jomā-tīkla uzraudzības 
speciālisti, inženieri, sistēmas operatori, 
sistēmu izstrādātāji, sistēmas 
administratori, projektu vadītāji, sistēmu 
vadītāji, IT pakalpojumu tehniskie 
konsultanti, datu analītiķi, risinājumu 
arhitekti, biznesa analītiķi, projektu 
vadītāji, sistēmu uzturēšanas speciālisti, 
grāmatveži, finanšu kontrolieri, u.c. 
Uzņēmums piedāvā prakses vietas un 
darba vietas gan augstskolu pēdējo 
kursu studentiem un absolventiem, 
jauniem un daudzsološiem speciālistiem, 
gan arī augsta līmeņa pieredzējušiem 
profesionāļiem.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
IT, telekomunikāciju un finanšu dalītie 
pakalpojumi

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
  tele2ssc@tele2.com

  www.tele2.com/career 

  www.linkedin.com/company/
tele2-shared-service-center/ 

  www.facebook.com/Tele2SSC/ 
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TENACHEM

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA TENACHEM ir starptautisks 
uzņēmums ar ražotni Latvijā un 25 gadu 
attīstības vēsturi TENAX grupā. Kopš 
2015. gada jūlija SIA TENACHEM ir 
pievienojies SOUDAL grupas uzņēmumu 
saimei.
Pateicoties starptautiska uzņēmuma 
atbalstam, SIA TENACHEM izvirzījis 
ambiciozus izaugsmes mērķus gan 
ražošanas jaudu kāpināšanā, gan jaunu 
eksporta tirgu apgūšanā.
SIA TENACHEM misija ir radīt inovatīvus 
risinājumus klientu un biznesa partneru 
darbības efektivitātes paaugstināšanai, 
sekmējot kā darbinieku, tā arī savu 
klientu izaugsmi un attīstību.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmumā strādā 70 dažādu nozaru 
speciālisti. Lielākā daļa darbinieku 
uzņēmumā strādā 10 un vairāk gadu. 
Vidējais darbinieku vecums uzņēmumā 
ir 40 gadi, taču, beidzamajā laikā, ir 
tendence darbā pieņemt gados jaunus 
speciālistus no augstskolām un to 
absolventus ar atbilstošām zināšanām 
ķīmijas un inženiertehniskajā nozarē.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
SIA TENACHEM ir lielākais būvķīmijas 
ražošanas uzņēmums Latvijā un ceturtais 
lielākais pēc apjoma – pasaulē stikla 
pakešu ražošanas jomā. Uzņēmuma SIA 
TENACHEM ražotne atrodas Dobelē, bet 
mātes uzņēmums SOUDAL – Beļģijā. SIA 
TENACHEM ir eksportējošs uzņēmums. 
98% produkcijas tiek eksportēta uz 
dažādām pasaules valstīm.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvķīmijas ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ILGA GAVARE

  +371 63707131 

  ilga.gavare@tenachem.com

  www.tenachem.com
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ANETE MEIJA-FELDMANE,
SIA “Tenachem” Pētniecības un attīstības 
laboratorijas vadošā inženiere

Esmu ieguvusi inženierzinātņu 
maģistra grādu ķīmijas tehnoloģijā 
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātē. Sākot no bakalaura studiju 
otrā kursa, desmit gadus esmu pavadījusi 
pētot koksni un tās materiālus. Darbs 
pētniecībā ir interesants, sniedz iespējas 
ceļot, iepazīt pasauli un citus pētniecībā 
strādājošos.
Šobrīd strādāju SIA Tenachem un 
tādējādi turpinu uzturēties starptautiskā 
pētniecības vidē SOUDAL grupas 
ietvaros, laboratorijā, kuras aprīkojums 
neatpaliek no zinātniski pētnieciskos 
institūtos redzētā, zinošu un pieredzējušu 
kolēģu komandā.
Inženiera darbs ir ļoti radošs – ir 
nepieciešams meklēt risinājumus 
tūlītējām ikdienas problēmām, kā arī 
domāt par risinājumiem problēmām, 
kuru rašanās paredzama nākotnē, tāpēc 
katra jauna diena ir kā piedzīvojums.
Esmu ceļā uz inženierzinātņu 
doktora grāda iegūšanu Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, tāpēc 
novērtēju uzņēmuma atbalstu maniem 
pētījumiem, kā arī rūpes par uzņēmuma 
darbinieku apmācību.
Visiem novēlu atrast nodarbošanos, kas 
aizrauj, izmantot dažādu universitāšu 
un dažādu nozaru sniegto pieredzi, jo 
risinājumi, kas der vienā nozarē, bieži vien 
var tikt izmantoti citā. 
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TENAX GRUPA

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
TENAX grupa: TENAPORS SIA, 
TENAX PANEL SIA, un TENAX SIA ir 
Latvijas uzņēmumi, būvmateriālu un 
konstruktīvo materiālu ražošanā, ar 
vairāk kā 25 gadiem nozarē. Ražošanas 
uzņēmumi, kuri apvieno pamatīgu 
darbības vēsturi, ar atvērtību jaunām 
iespējām un nepārtrauktu plānveidīgu 
izaugsmi. Vēlamies pastāvīgi stiprināt 
grupas uzņēmumu komandu, dinamiskā 
mūsdienu ražošanas vidē, attīstīt jau 
esošus darbības virzienus nākotnes 
tirgus vajadzībām, mācīties, būvēt 
un kopā attīstīt jaunus uzņēmuma 
darbības virzienus. Apgrozījums 
25 milj. EUR, 3 ražotnes, 160 darbinieki. 
Kāpēc mēs: stabils uzņēmums, 
profesionāli darbinieki, dinamiska vide, 
energoefektivitāte, vides un kvalitātes 
uzlabošana, nepārtraukta attīstība.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Nozares profesionāļi un izglītoti 
speciālisti, studenti ar labu zināšanu 
pamatu, savas tēmas talanti, komandas 
cilvēki vai spēcīgi indivīdi, kuriem interesē 
iespēja būvēt un attīstīt, ar spējām 
mācīties un augt kopā ar uzņēmumu 
dinamiskā un augsti tehnoloģiskā 
konkurētspējīgā vidē, mūsdienu mainīgos 
tirgus apstākļos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Eksporta izcilības balva 2017, viens 
no Latvijas TOP100 outstanding 
export brands, Latvijas Darba devēju 
konfederācijas gada balva 2016., 
Eksporta un Inovācija balva 2014. 
#theredjackets #treasuresoflatvia

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
būvmateriālu un konstruktīvo materiālu 
ražošana

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes studenti

 � Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Pagaidu darbs
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas
 � Apmācības

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
AGNESE PLAUDE

  +371 63720908; +371 26469744 

  agnese.plaude@tenaxgrupa.lv 

  www.tenapors.lv, 

  www.tenaxpanel.com

mailto:agnese.plaude@tenaxgrupa.lv
http://www.tenapors.lv
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INTARS SILIŅŠ,
produktu attīstības inženieris

Izvēloties studiju virzienu, vērsos būvniecības virzienā, 
taču vēlējos iegūt netradicionālu skatu uz nozari un 
mana izvēle apstājās pie vides un ūdenssaimniecības 
studiju programmas, kuru bija iespējams apgūt LLU. 
Bakalaura studiju laikā dažādu zinātnisko darbu ietvaros 
apmeklēju tematiskās lekcijas, kuras norisinājās RTU 
Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē. Kad bija 
pienācis laiks turpināt studijas maģistratūrā, tieši šī 
fakultāte šķita vispiemērotākā zināšanu papildināšanai 
vides jomā. 
Esmu SIA TENAPORS produktu attīstības inženieris. 
Patreizējā darba vieta mani piesaistīja ar profesionāļu 
komandu un stabilitāti. Galvenie darba pienākumi ir 
saistīti ar tirgus un produktu izpēti, mēģinot sagatavot 
produktus nākotnes tirgus vajadzībām. Ikdienas gaitas 
noris sniedzot tehnisko atbalstu  kolēģiem, kā arī 
konsultējoties ar nozares profesionāļiem. Jau pirmajā 
darba vietā sapratu, ka lai kļūtu par profesionāli ir 
jāstrādā un nemitīgi jāattīsta savas zināšanas. Mans 
mērķis ir kļūt par savas jomas vadošo speciālistu, kā 
arī pierādīt gan sev, gan darba devējam, ka es to varu 
sasniegt kopā ar SIA TENAPORS.  

KRISTAPS ĀRIŅŠ,
inženieris-tāmētājs 

SIA TENAPORS  uzsāku strādāt, studējot LLU 4. kursā 
būvniecības specialitātē. Sākumā darbu veicu pāris 
dienas nedēļā. Sāku ar pavisam vienkāršiem darbiem – 
apstrādāju pasūtījumus, skaitīju apjomus klientiem. 
Paralēli studijām ieguvu praktisku pieredzi. Kad ieguvu 
jau būvinženiera kvalifikāciju un varēju darbam veltīt 
pilnu laiku, sāku strādāt pie lielākiem un sarežģītākiem 
projektiem. Šobrīd strādāju kā inženieris – tāmētājs 
pie lielajiem projektiem. Ikdienas darbs jau ir daudz 
sarežģītāks, ir jāiedziļinās gan pašā projektā, gan 
produktu īpašībās, jāmeklē atbilstošākie tehniskie 
risinājumi klienta vajadzībām. Nākotnē saskatu, ka 
vadīšu būvniecības projektus.
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TestDevLab

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “TestDevLab” ir Latvijā dibināts IT 
uzņēmums, kurš pastāv jau kopš 2011. 
gada. Uzņēmums šobrīd nodarbina vairāk 
kā 120 programmatūras testēšanas 
un izstrādes profesionāļus. Mūsu biroji 
atrodās četrās Latvijas pilsētās - Rīgā, 
Ventspilī, Liepājā un Daugavpilī. Savus 
pakalpojumus sniedzam tādiem pasaulē 
labi atpazīstamiem uzņēmumiem, 
kā “Microsoft”, “Skype”, “Twilio”, 
“Latvijas Banka”, “SEB” un daudziem 
citiem. “TestDevLab” ne tikai testē citu 
uzņēmumu produktus, taču izstrādā 
arī savus rīkus un risinājumus, ar mērķi 
uzlabot un efektivizēt testēšanas 
procesu. Uzņēmuma misija ir sniegt 
augsta līmeņa kvalitātes nodrošināšanas 
pakalpojumus saviem klientiem 
globālā mērogā, tādā veidā veicinot 
konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu 
nonākšanu līdz patērētājam.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmumā strādā darbinieki, kuru 
starpā ir gan dažādu pieredzes līmeņu 
programmatūras testētāji, gan 
programmētāji. Darbinieku vidējais 
vecums ir 25 gadi. Lai kļūtu par vienu no 
mums, studentam ir jābūt aizrautīgam 
un augsti motivētam mācīties, kā arī 
ar labām sekmēm studijās. Par būtisku 
priekšrocību uzskatīsim praktisku 
pieredzi ar IT saistītos projektos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � ”TestDevLab” testētos produktus 

izmanto 1,5 miljardi cilvēku visā 
pasaulē. 

 � Mums ir 500+ dažādu testējamo ierīču 
liela kolekcija, kuru nemitīgi papildinām 
ar visiem jaunākajiem gadžetiem un, 
jā, pie mums varēsi tos iemēģināt un 
paspaidīt, vēl pirms to ir paguvuši citi.

 � Uzņēmumam ir arī biroji Ventspilī un 
Liepājā. Vasarā tur ir forši!

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ANNA KAROLĪNA OZOLA

  Kr. Valdemāra iela 8 Rīga, LV-1010 

  +371 25423562

  jobs@testdevlab.com

  www.testdevlab.com

mailto:jobs@testdevlab.com
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Tieto Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Tieto Latvia ir viens no Baltijā vadošajiem 
informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, 
kas specializējas dažādu informācijas 
sistēmu izveidē, nodrošinot pilna cikla 
pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma 
klientu vidū ir valsts pārvaldes 
institūcijas, kā arī vadošie uzņēmumi 
Baltijas un Skandināvijas valstīs. Latvijā 
uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti 
nodrošina aptuveni 750 augsti kvalificēti 
un sertificēti speciālisti.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
MARTA MEDNE 

  Gustava Zemgala Gatve 76 

  +371 25535050 

  marta.medne@tieto.com 

  www.tieto.lv/karjera

mailto:marta.medne@tieto.com
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Tom Sawyer  
Software Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Tom Sawyer Software ir starptautisks 
uzņēmums, kas nodarbojas ar relāciju 
datu vizualizācijas un analīzes 
programmatūras izstrādi. Uzņēmuma 
programmatūru pamatā izmanto 
aplikāciju izstrādātāji, kuriem ne-
pieciešama datu vizualizācijas un 
analīzes funkcionalitāte. Uzņēmuma 
atpazīstamākie klienti ir Cisco, HP, 
IBM, Airbus, NASA, Lockheed Martin, 
JPL, Siemens, GE un citi. Toms Sawyer 
Software ir dibināts 1992.gadā, 
ASV, Kalifornijas štatā. Sadarbība 
ar speciālistiem Latvijā aizsākta 
2000. gadā, bet filiāle Latvijā nodibināta 
2006. gadā. Uzņēmumam vēl ir filiāles 
Meksikā, Grieķijā un Austrālijā. 

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Informācijas tehnoloģija

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
DIĀNA OLEKŠA 

  Antonijas iela 9, Rīga

  +371 29121622 

  doleksa@tomsawyer.com 

  www.tomsawyer.com

mailto:doleksa@tomsawyer.com
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Transcom Worldwide Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Transcom Worldwide Latvia ir 
starptautisks klientu attiecību vadības 
pakalpojumu sniedzējs, kas caur plašu 
kontaktu centru tīklu nodrošina tādus 
zvanu centra pakalpjumus kā ienākošo 
zvanu apkalpošana, telemārketings, 
tehniskais atbalsts un kredītu pārvaldība. 
Vairāk nekā 29 000 profesionāli klientu 
apkalpošanas speciālisti nodrošina 
servisu 400 klientiem 33 valodās, 21 valstī 
un vairāk kā 50 servisa centros visā 
pasaulē. Mēs esam mūsu klientu balss 
- globāls pakalpojumu sniedzējs, kas 
apvieno aizrautīgu cilvēku talantus ar 
inovatīvām tehnoloģijām, lai radītu izcilu 
pieredzi.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Transcom Worldwide Latvia dibināts 
2001. gadā. Uzņēmumā strādā vairāk 
kā 400 darbinieki, kuri nodrošina servisu 
latviešu, krievu, angļu, igauņu, dāņu, 
somu, zviedru, norvēģu un poļu valodā. 
Mūsu mērķis ir radīt godīgu, elastīgu, 
drošu un ērtu darba vidi, kurā mūsu 
cilvēki var rast izaugsmes iespējas un 
attīstīt profesionālās iemaņas.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Starptautisks klientu attiecību vadības 
pakalpojumu sniedzējs

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes studenti

 � Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes studenti

 � E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 
zinātņu fakultātes studenti

 � Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes studenti

 � Rīgas Biznesa skolas studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu studentiem
 � Prakse ārvalstu studentiem
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
GUNTA ĢEIDA 

  Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

  +371 67060590 

  contact.riga@transcom.com 

  www.transcom.com

mailto:contact.riga@transcom.com
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UPB

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
UPB grupa ir vadošais industriālais 
koncerns Latvijā. 
Projektēšana, ražošana, loģistika un 
montāža ir jomas, kur mūsu vārds ir labi 
pazīstams jau 27 gadus. UPB priekšrocība 
ir spēja piedāvāt integrētus risinājumus 
stikla, metāla, betona struktūrām, kā arī 
enerģijas un mašīnbūves risinājumiem.
UPB grupā ietilpst vairāk nekā 40 
uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas 
patstāvīgi strādājošās uzņēmumu 
grupās, no kurām lielākās ir MB Betons 
grupa, RK Metāls grupa, AILE grupa, UPB 
Energy grupa un UPB Nams grupa.  
Koncernā ietilpst UPB meitas uzņēmumi 
Latvijā, Zviedrijā, Dānijā, Īslandē, 
Vācijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē. 
UPB profils ir uz inženiertehniskajām 
zināšanām būvēta pieredze, jaunākās 
tehnoloģijas, sinerģija starp uzņēmumu 
grupām un starptautiski sertifikāti. 
UPB attīstībā katru gadu tiek investēti 
miljoniem eiro – nepārtraukti papildinot 
industriālo infrastruktūru un veicot 
ražošanas modernizāciju.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk kā 1600 
darbinieki. UPB vērtīgākais resurss ir 
mūsu darbinieki - no augsti kvalificētiem 
inženieriem līdz enerģiskiem, 
progresīviem un mūsdienīgiem 
vadītājiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
UPB grupā strādā vairāk kā 115 inženieri, 
un 2018.gadā UPB grupas inženieri 
ieguva titulus “Gada inženieris” un “Gada 
jaunais inženieris” Latvijas Būvindustrijas 
lielajā balvā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

 � Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

 � Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes studenti

 � Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse;Darbs pēc mācībām
 � Pilna laika maiņu darbs
 � Projekta tips/izstrāde
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
PERSONĀLDAĻA 

  Maskavas iela 250, 

  +371 67358932
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PĒTERIS PALEPS

Jau studiju laikā zināju, ka gribu būt 
speciālists savā amatā, tāpēc katru savu 
karjeras soli rūpīgi pārdomāju.
2012. gadā RTU ieguvu maģistra grādu 
būvniecībā un šajā gadā arī uzsāku savu 
karjeru UPB kā saliekamā dzelzsbetona 
konstrukciju būvinženieris. Sākotnēji 
mani pienākumi bija vienkārši, bet, sevi 
pierādot, arī uzdevumi palika arvien 
atbildīgāki un sarežģītāki, ar laiku uzticot 
man gan dzelzsbetona, gan metāla 
konstrukciju aprēķinu veikšanu. 
Uzkrājot lielāku darba pieredzi, ieguvu 
būvprakses sertifikātu būvkonstrukciju 
projektēšanā un pierādīju, ka man ir 
nepieciešamās prasmes, lai plānotu 
projektēšanas procesu arī lielākai 
komandai. Karjeras kāpnēs pakāpos par 
vēl vienu pakāpienu augstāk, kļūstot par 
Projektu inženieri un uzņemoties pilnīgu 
kontroli pār projekta risinājumiem un 
projektēšanas gaitu. 
Ir teiciens, ka veiksme nav nejaušība, 
veiksme ir mūsu izdarīto izvēļu rezultāts. 
Manas veiksmes pamatā ir pārliecība 
par saviem lēmumiem, darbs mūsdienīgā 
darbavietā, gudru kolēģu komandā, 
tāpēc arī citiem iesaku pievienoties UPB 
grupai, lai sāktu savu profesionālās 
izaugsmes ceļu!
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DESCRIPTION OF THE COMPANY 
Webhelp is a global business process 
outsourcer (BPO), specialising in 
customer experience and payment 
management in addition to sales 
and marketing services across voice, 
social and digital channels. From more 
than 140 sites in 35 countries with an 
approximately 50,000-strong team, 
our focus is on engineering performance 
improvements and delivering a real and 
lasting transformation in our clients’ 
operating models to generate financial 
advantage. We partner with some of 
the world’s most progressive brands 
including Nespresso, HBO and Telenor. 
Headquartered in Paris, France, the 
company has grown its revenues by more 
than 250% in the last 4 years.

COMPANY EMPLOYEES
Webhelp is looking for motivated and 
enthusiastic individuals with a great 
passion for technology. What means 
the most to us is that you are eager to 
learn new things, able to truly listen our 
customers and oriented to make their 
day by providing the highest level of 
customer care.

INTERESTING FACTS ABOUT  
COMPANY 

Webhelp has a great, international 
working environment centrally located in 
Riga. We offer fast career opportunities, 
excellent coaching and certified trainers. 
Webhealth – our health awareness 
programme helps us stay healthy and 
manage our work-life balance. We love 
people and hope to welcome you as our 
new colleague!

THE MAIN OPERATION AREA 
Webhelp is a customer experience and 
business process outsourcer

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 

All RTU students

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY

Full-time employment

YOUR COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students
 � Graduates

CONTACTS
EVELINA SLADNIKOVA,
Nordic Recruiter

  Krišjana Valdemāra 21, Riga, LV-
1010, Latvia

  +371 25627352 

  evelina.sladnikova@nordic.
webhelp.com     

  www.webhelp.com

  facebook.com/webhelp.lv/

  instagram.com/webhelplatvia/

Webhelp Latvia
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SOFIKA DZVAKERJANA, 
Senior Technical Support Advisor

I am 4th course student at Latvian University, degree – 
International Economics and Commercial Diplomacy 
program. Found information about Webhelp from job 
portal website when was looking for a job and practice, 
with opportunities to grow and develop myself.
I started working at Webhelp in the middle of the 
summer, my fist position at Webhelp was Technical 
Support Advisor, but in 4 months received promotion 
for Senior Technical Support Advisor, during such short 
period my knowledge and experience doubled, I received 
an amazing support from my team and Team Manager, 
it helped me a lot. 
My advice is not to be afraid to take risk and leave your 
comfort zone, it would give you not only new experience, 
but new knowledge, possibility to improve your 
communication and critical thinking skills and ability 
to achieve the goals.

KASPARS KUKLIS, 
Business intelligence analyst

I am student at Riga Technical University, upcoming 
degree – Financial engineer.
My career at Webhelp started as an attempt to work 
and study simultaneously. Best thing about Webhelp 
is opportunity to have career grows, I was promoted 
several times within different career paths. From 
Technical Advisors to Business intelligence analyst where 
my main responsibilities are overseeing the deployment 
of data to the data database, implementing new data 
analysis methodologies and being part of friendly and 
supportive team! 
Webhelp is not only workplace, but it is a like second 
family for me, we often are going out and participating 
in different sport-related activities as Lattelecom 
marathon. Here you can feel yourself free and 
motivated. 
At Webhelp you have chance not only to learn and gain 
valuable experience, but share with your best skills such 
as communication, ability to work under pressure and be 
available to adapt to different circumstances.  
Every day is a new challenge at Webhelp!
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whiteCryption

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Uzņēmums whiteCryption ir daļa no 
starptautiskas kompānijas Intertrust 
Technologies Corporation, kas ir dibināta 
1990.gada Silīcija ieleja (Silicon Valley), 
ar reģionālajiem birojiem Japānā, Ķīnā, 
Indijā, Vācijā, Anglijā un Latvijā. Vairums 
mūsu klientu ir starptautiski uzņēmumi 
(tajā skaitā Fortune 100 kompānijas), kas 
darbojas finanšu, IT, izklaides, digitālā 
satura un medicīnas sfērās. Intertrust 
Technologies Corporation strādā 180 
darbinieku dažādās pasaules valstīs. 
Uzņēmuma lielākā daļa strādājošo ir 
programmētāji (C++; Java; Assembler, 
Python, Objective-C un C#) un zinātnieki.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Meklējam talantīgus un aizrautīgus 
programmētājus, kas vēlas darboties IT 
drošības jomā, iegūt vērtīgu pieredzi un 
apgūt vissmalkākās programmēšanas 
nianses. Mūsu ikdienas darbs norit 
galvenokārt C++ valodā, kā arī bieži 
nākas strādāt ar Java, Python, 
Objective-c un C#. Mūsu produkti 
paredzēti tādām vidēm kā Linux, Android, 
Windows, OS x, iOS u.c.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
Latvijas komanda ir unikāla ar to, 
ka lielākā daļa mūsu darbinieku 
ir informātikas un matemātikas 
starptautisko olimpiāžu laureāti.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
IT drošība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām
 � Darbs ārvalstu birojā
 � Noslēguma darbu tēmas

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ATIS STRAUJUMS 

  Indi biroju centrs, Uriekstes iela 
2A, Rīga 

  +371 67399986 

  hr@whitecryption.com 

  www.intertrust.com 

  whiteCryptionLatvia 

  whiteCryption

mailto:hr@whitecryption.com
http://www.intertrust.com
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Par darba iespēju uzņēmumā 
whiteCryption uzzināju no sava 
komandas biedra ar kuru kopā startējam 
ACM (Association for Computing 
Machinery) pasaules studentu komandu 
programmēšanas sacensībās. Komandas 
biedrs minēja, ka darbu uzņēmumā, 
ir iespējams apvienot ar studijām. Kā 
arī ikdienas darbs un pienākumi ir ļoti 
aizraujoši un noderīgi programmēšanas 
prasmju attīstībai. 2017.gada jūlijā 
es uzsāku darbu uzņēmumā. Es ļoti 
priecājos, ka pieņēmu šo lēmumu. Darbu 
uzņēmumā varu apvienot ar studijām 
augstskolā, tā papildu teorētiskajām 
zināšanām iegūstot praktiskās 
iemaņas un pieredzi. Uz darbu eju ar 
prieku, jo zinu, ka katru dienu apgūšu 
ko jaunu. Papildus unikālu, sarežģītu 
programrisinājumu izstrādei, zinošiem 
kolēģiem un starptautiska līmeņa 
apmācībām, motivē arī darba vide, 
uzņēmums saviem darbiniekiem piedāvā, 
veselības apdrošināšanu, elastīgu darba 
laiku, uzņēmuma sarūpētas pusdienas, 
galda tenisu, šautriņas, šahu u.c. kopīgus 
atpūtas un izklaides pasākumus.
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WOLTEC

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
SIA “WOLTEC” ir Vidzemes novada 
lielākais būvniecības uzņēmums, kas 
dibināts 2014. gadā, kad reorganizācijas 
rezultātā tika pievienota daļa no 
SIA “Vidzemes energoceltnieks” 
pārņemot šī uzņēmuma 20 gadus ilgo 
līdzšinējo darbības pieredzi, saistības, 
tehniku un darbiniekus. Uzņēmums 
ir specializējies energobūvniecībā, 
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvē, 
telekomunikāciju tīklu izbūvē un vispārējā 
būvniecībā. Uzņēmumam ir plaša 
saimnieciski tehniskā bāze ar vairāk kā 
200 specializētās tehnikas vienībām. 
SIA “WOLTEC” ir ieviesta, uzturēta un 
sertifikācijas institūcijas sertificēta 
kvalitātes, vides, darba drošības un 
arodveselības pārvaldības sistēma 
atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits 
sasniedz 330, to skaitā – vairāk kā 
40 sertificēti speciālisti. Katru gadu 
tiek veikti ieguldījumi apmācību jomā, 
veicinot darbinieku attīstību, prasmju 
uzlabošanu un nodrošinot karjeras 
izaugsmes iespējas gan jaunajiem, gan 
ilggadējiem darbiniekiem. SIA “WOLTEC” 
savā komandā labprāt aicina topošos un 
esošos speciālistus no Vidzemes Ziemeļu 
un Ziemeļaustrumu daļas, ar iniciatīvu, 
atbildības izjūtu par darba pienākumiem, 
prasmi strādāt komandā, un ar vēlmi 
apgūt praktiskās iemaņas.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
2018.gada 5.aprīlī SIA “WOLTEC” 
ieguvusi VID apbalvojumu kā lielākais 
nodokļu maksātājs vidējo uzņēmumu 
grupā Vidzemes reģionā, savukārt 

2018.gada 18.maijā -Valmieras pilsētas 
pašvaldības apbalvojumu „Gada 
uzņēmējs”. SIA “WOLTEC” tiek organizēti 
arī kopīgie pasākumi – vasarā svinam 
sporta svētkus, bet gada noslēguma 
pasākumā “WOLTEC Gada balva“ 
tiek nominēti un sveikti viscentīgākie 
darbinieki.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Arhitektūras fakultātes studenti
 � Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti
 � Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultātes studenti
 � Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Absolventi

KONTAKTI
IVETA CAUNE 

  Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 

  +371 64225468 

  personals@woltec.lv 

  www.woltec.lv

mailto:personals@woltec.lv
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X Infotech

DESCRIPTION OF THE COMPANY 
X Infotech is a global provider and 
integrator of software solutions for 
electronic identity (eID) documents and 
payment cards. Our solutions are behind 
and integrated into e-passport, national 
ID card, driver’s license, payment and 
social smart card programs in dozens of 
countries around the globe. With secure 
documents and cards, more advanced 
services can be offered – whether it is 
eGovernment, border control, financial 
inclusion or healthcare and social 
programs. We empower our clients to 
achieve more, improving their country’s 
economic, financial and social position.

THE MAIN OPERATION AREA 
Secure identity and payments

STUDENTS FROM WHICH FACULTIES 
ARE YOU INTERESTED IN? 

All RTU students

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES 
WITHIN THE COMPANY

Full-time employment

YOUR COMPANY IS INTERESTED IN
 � 1st level professional studies
 � Bachelor students
 � Master students

CONTACTS
ANNA LANDAUA, 
Recruiter 

  +371 29298985 

  +371 67930171 

  anna.landaua@x-infotech.com 

  http://www.x-infotech.com

mailto:anna.landaua@x-infotech.com
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YIT LATVIJA  
YIT Infra Latvija

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
YIT ir Somijas lielākais un viens no 
nozīmīgākajiem Ziemeļeiropas reģiona 
būvniecības uzņēmumiem. Mēs attīstām 
un būvējam mājokļus, komerctelpas 
un apkaimes. Tāpat specializējamies 
sarežģītu infrastruktūras objektu 
būvniecībā un ceļu būves darbu 
veikšanā. Mēs veidojam funkcionālākas, 
pievilcīgākas un ilgtspējīgākas pilsētas 
un apkārtējo vidi 11 valstīs: Somijā, 
Krievijā, Skandināvijā, Baltijas valstīs, 
Čehijas Republikā, Slovākijā un Polijā. 
2018. gada 1. februārī apvienojoties 
diviem Somijas uzņēmumiem ar vairāk 
nekā simt gadu ilgu pieredzi būvniecībā – 
YIT un Lemminkäinen, ir izveidots 
jaunais YIT. YIT darbību Latvijā uzsāka 
1998. gadā, kad tika nodibināta būvfirma 
SIA “FKSM”. 2004. gadā SIA “FKSM” 
reorganizācijas rezultātā tā nosaukums 
tika nomainīts uz SIA “YIT Celtniecība”. 
Kopš 2018. gada uzņēmums darbību 
turpina kā "YIT LATVIJA", savukārt 
"Lemminkäinen Latvija" mainīts 
nosaukums uz "YIT Infra Latvija".

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Šobrīd abi YIT grupas uzņēmumi Latvijā 
nodarbina gandrīz 200 darbiniekus, 
turklāt aktīvās sezonas laikā to skaits 
ievērojami pieaug. Savā komandā 
gaidām mērķtiecīgus un aizrautīgus 
speciālistus civilās un ceļu būvniecības 
jomā (būvdarbu vadītāju palīgus, ceļu 
būves meistarus, ceļu strādniekus, 
kvalitātes inženieru asistentus).

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
YIT vēsture sākās 1912. gada martā, 
kad Helsinkos tika atvērta zviedru 
uzņēmuma “Allmanna Ingeniorsbyran” 
(AIB) pārstāvniecība “Yleinen 
Insinooritoimisto” (“Galvenais Inženieru 
birojs”). No šīs pārstāvniecības 
nosaukuma ir cēlušies trīs YIT zīmola 
burti. YIT Corporation akcijas tiek 
kotētas Nasdaq Helsinki Oy.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Būvniecība, nekustamais īpašums

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Sezonas darbs
 � Prakse

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti

KONTAKTI
DIĀNA MOTROHINA, 
personāla vadītāja 

  Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

  +371 29114130 

  diana.motrohina@yit.lv 

  www.yit.lv; www.yitgroup.com

mailto:diana.motrohina@yit.lv
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Zabbix

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Zabbix sācis savu darbību 2005. gadā 
un no mazas lokālas kompānijas izaudzis 
līdz pasaulē pazīstamam un pieprasītam 
zīmolam. Zabbix produkts ir atvērtā 
pirmkoda risinājums IT infrastruktūras 
uzraudzībai. Programmatūra veiksmīgi 
iekarojusi Japānas, Ķīnas, Brazīlijas, 
ASV, Krievijas un Eiropas tirgus, 
pierādot sevi kā vienu no vadošajiem 
monitoringa risinājumiem. Klientu vidū 
ir gan telekomunikāciju, gan finanšu, 
gan IT nozares uzņēmumi – pasaules 
mēroga milži un inovatori no dažādām 
industrijām.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmuma birojs atrodas Rīgā, 
tā komandu veido programmētāji, 
testēšanas speciālisti, tehniskie inženieri, 
sistēmu analītiķi, kā arī pārdošanas un 
mārketinga speciālisti. Vissvarīgākais 
ir vēlme un spēja mācīties, kā arī 
motivācija pašiem aktīvi interesēties par 
jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm 
IT nozarē. AugstI tiek novērtētas arī 
apgūtās praktiskās iemaņas gan 
augstskolas, gan brīvā laika projektos 
vai arī reālā darba pieredze. SIA “Zabbix” 
izstrādes komanda iedalās galvenokārt 
PHP un C programmētājos, noderīga 
būs pieredze arī ar JavaScript, jQuery, 
Angular, HTML5, CSS, SASS, zināšanas 
par SQL datubāzēm, PHPUnit, Selenium 
un Linux.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
 � Zabbix biroji atrodas Ņujorkā, Tokijā 

un Rīgā 
 � Katru gadu Zabbix tiek lejupielādēts 

vairāk nekā 3 000 000 reizes

 � Zabbix sammitu 2018. gadā Rīgā 
apmeklēja viesi no 44 valstīm 

 � Latvijas konkursā “Eksporta un 
inovācijas balva 2017” Zabbix ieguva 1. 
vietu kā eksportspējīgākais uzņēmums 
mazo komercsabiedrību grupā.

DARBĪBAS GALVENĀ NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Pilna laika maiņu darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
IRĪNA VLADIŠEVA 
SIA Zabbix Personāla vadītāja 

  Dzelzavas iela 117, Rīga 

   +371 26193654 

  hr@zabbix.com 

  https://www.zabbix.com/jobs

mailto:hr@zabbix.com
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Zalaris HR Services Latvia

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
Zalaris ir informācijas tehnoloģiju 
uzņēmums, kura pamatdarbības 
virziens ir ārpakalpojumi personāla 
vadības jomā. Uzņēmums tika dibināts 
2000. gadā un kopš tā laika esam 
līderi Ziemeļvalstīs, un pašlaik sākam 
iekarot arī Polijas un Baltijas tirgus. Mēs 
izmantojam jaunākās tehnoloģijas mūsu 
risinājumu izstrādē un pasaulē vadošā 
uzņemējdarbības piegādātāja SAP SE 
programmatūru. Mūsu pamatuzdevums 
ir ar informācijas tehnoloģiju palīdzību 
nodrošināt precizitāti un kvalitāti tādos 
uzņēmumiem svarīgos procesos kā: algu 
aprēķini, darba laika uzskaite un kontrole, 
komandējumu izmaksas, personīgie dati, 
personāla attīstīšana un novērtēšana. 
Mūsu klienti Ziemeļvalstīs un arī 
Baltijas valstīs ir labi un plaši pazīstami 
uzņēmumi.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Radoši, proaktīvi un pozitīvi domājoši 
cilvēki ar atbildības sajūtu un velmi 
strādāt.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
2017. gadā Zalaris kolektīvs pieauga par 
27% 2017. gadā Zalaris iegadājas divus 
vadošos uzņēmumus Vācijā un Anglijā 
Viena no personām, kas saņem Zalaris 
pakalpojumus ir Angela Merkel

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Informācijas Tehnoloģija

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO  
RTU INTERESĒ UZŅĒMUMU? 
 � Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes studenti
 � Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
Pilnas slodzes darbs

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
ILONA KELPE-DERBENOVA

  Gunāra Astras 1C, Rīga, LV-1084

  +371 25143236

  ilona.kelpe-derbenova@zalaris.com 

mailto:ilona.kelpe-derbenova@zalaris.com
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ZZ Dats

UZŅĒMUMA APRAKSTS 
IT nozarē esam jau 23 gadus. Kopš 
darbības sākuma, nodarbojamies ar 
oriģinālprogrammatūras izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu. Esam līderi 
pašvaldību  programmatūras izstrādē. 
ZZ Dats klienti ir visas Latvijas 
pašvaldības (119). Ik dienu 45’000 
aktīvo lietotāju savu darbu veic ZZ Dats 
Vienotajā pašvaldību sistēmā.

UZŅĒMUMA DARBINIEKI
ŠĪ IR IESPĒJA CILVĒKAM, KURŠ studē 
augstskolā IT lietas 
ŠĪ IR IESPĒJA CILVĒKAM, KURŠ ir 
aizrautīgs un mācīties gribošs 
ŠĪ IR IESPĒJA CILVĒKAM, KURŠ 
programmē kopš skolas

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU 
ZZ Dats ierindojas lielāko nodokļu 
maksātāju pirmajā piecsimtniekā. 
ZZ Dats ir 100% Latvijas uzņēmums. 
Darbinieku mainības koeficients – 4.2%. 
Darbinieki uzņēmumā strādā 5, 10, 15 
un vairāk gadus. Mēs esam brīnišķīgs 
uzņēmums, kur nonākt topošajiem 
programmētājiem. Pie mums palīdz 
uzsākt programmēt. Un ievadīšana 
profesionālajos darbos notiek ar īstiem 
darba uzdevumiem. Nodrošinām 
kvalifikācijas un bakalaura darbu 
rakstīšanu.

DARBĪBAS GALVENĀS NOZARE
Informācijas tehnoloģijas

KURU FAKULTĀŠU STUDENTI NO RTU 
INTERESĒ UZŅĒMUMU? 

Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes studenti

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS
 � Pilnas slodzes darbs
 � Līgumdarbs vai pusslodze
 � Prakse
 � Darbs pēc mācībām

UZŅĒMUMU INTERESĒ
 � 1. līmeņa augstākās izglītības studenti
 � Bakalaura studenti
 � Maģistra studenti
 � Doktoranti
 � Absolventi

KONTAKTI
IVETA KAŽEMAKA 

  Elizabetes 41/43, Rīga 

   +371 29491686 

  darbs@zzdats.lv 

  www.zzdats.lv

mailto:darbs@zzdats.lv
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VEIKSMES
STĀSTS

Jaunākā programmētāja Anna par ZZ Dats pirmo reizi 
uzzināja Ēnu dienā, un pirmā doma pēc pasākuma 
bija: “Es gribu šeit strādāt”. “Praksi uzņēmumā uzsāku 
martā, jau pirmajā kursā, un uzreiz novērtēju sapratni 
no kolēģu puses, kad pateicu par grūtībām prakses un 
mācību apvienošanā.” “Pirmo laiku ļoti uztraucos par 
pieredzes neesamību, bet pateicoties mentora palīdzībai 
ieguvu nepieciešamās iemaņas, lai justos daudz drošāk 
darba procesā. Esmu pārliecināta, ka jebkurā momentā 
varu griezties pie kolēģiem un saņemt noderīgu 
padomu.”
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ASOCIĀCIJA

APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

143

MAXIMA
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

144

METRUM BIF 146

MIKROTĪKLS DITF, EEF, ETF, MTAF 148

MODULS ENGINEERING BIF, DITF, EEF, ETF 150

MSC SHARED SERVICE CENTRE
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

152

NACIONĀLAIS EUROPASS CENTRS
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

157

NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

158

NEW LEVEL
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

161

NORDIGEN SOLUTIONS DITF, IEVF, RBS 163

OLAINFARM BIF, EEF, IEVF, MLĶF 164

POLYROAD AF, BIF 166

PRAKSE.LV
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

169

PRICEWATERHOUSECOOPERS
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

170

PRINTFUL DITF, ETF, ETHZF, IEVF, MLĶF, RBS 172

PROJEKTS EAE BIF 177

RIMI BIF, DITF, ETHZF, IEVF, RBS 178

RĪGAS DĪZELIS EEF, MTAF 180

RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS BIF, DITF, EEF, MTAF 182

RĪGAS SATIKSME EEF, ETF, MTAF 184

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

186

RĪGAS ŪDENS BIF 188

RTU ATTĪSTĪBAS FONDS
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

190

SADALES TĪKLS EEF 192

SAF TEHNIKA DITF, ETF 194

SANITEX DITF, ETHZF, IEVF, MLĶF, RBS 196

SCANDIC FUSION DITF, ETF, IEVF, RBS 198

SCANDIWEB DITF 200

SCHNEIDER ELECTRIC EEF, ETF 203

SEB BANKA DITF, ETHZF, IEVF, RBS 204

http://prakse.lv/


FORTA PREFAB BIF, EEF 206

LATVIJAS ENEROCELTNIEKS BIF, DITF, EEF, ETF, ETHZF, IEVF 208

SKONTO BŪVE BIF, ETF, IEVF, MTAF 210

SKONTO CONCRETE CLADDING BIF 212

SKONTO PLAN BIF, MTAF 214

SKONTO PREFAB BIF, IEVF, RBS 216

SOLVAY GROUP
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

218

SOUTHWESTERN ADVANTAGE 
LATVIA

APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

221

STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

222

STRABAG BIF 224

SWEDBANK DITF, ETF, ETHZF, IEVF, MTAF, RBS 226

TECHNOMATIC DITF, EEF, ETF, MTAF 229

TELE 2 DITF, EEF, ETF, IEVF, MTAF, RBS 230

TENACHEM MLĶF 234

TENAX GRUPA AF, BIF, DITF, IEVF, MLĶF 236

TESTDEVLAB DITF, ETF 238

TIETO DITF 240

TOM SAWYER SOFTWARE DITF 242

TRANSCOM WORLDWIDE LATVIA AF, DITF, ETF, ETHZF, IEVF, RBS 244

UPB HOLDINGS BIF, DITF, MTAF, MLĶF 246

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA EEF, ETF, IEVF, MTAF, MLĶF, RBS 248

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS DITF, ETHZF, IEVF, RBS 251

VENTSPILS NAFTA TERMINĀLS BIF, DITF, EEF, ETF, IEVF, MLĶF, MTAF 252

VISMA ENTERPRISE DITF 254

WEBHELP
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

258

WHITECRYPTION DITF 260

WOLTEC AF, BIF, EEF, ETF, MTAF 263

X INFOTECH
APF, BIF, DITF, ETF, EEF, ETHZF, IEVF, 
MLĶF, MTAF, RBS

264

YIT LATVIJA BIF 266

ZABBIX DITF, ETF 268

ZALARIS HR SERVICES LATVIA DITF, ETF 271

ZZ DATS DITF 272



APF  
Arhitektūras un  

pilsētplānošanas  
fakultāte

ETF  
Elektronikas un 

telekomunikāciju 
fakultāte

IEVF  
Inženierekonomikas  

un vadības  
fakultāte

BALTECH  
BALTECH studiju 

centrs

BIF  
Būvniecības 

inženierzinātņu 
fakultāte

EEF  
Enerģētikas un 
elektrotehnikas 

fakultāte

MLĶF  
Materiālzinātnes 

un lietišķās ķīmijas 
fakultāte

RBS  
Rīgas  

Biznesa skola

DITF  
Datorzinātnes 
un informācijas 

tehnoloģijas  
fakultāte

ETHZF  
E–studiju  

tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu 

fakultāte

MTAF  
Mašīnzinību, 

transporta un 
aeronautikas  

fakultāte
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