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ACB GRUPA 

 

ACB GRUPA 

Spēcīga komanda ceļu un tiltu būvniecības jomā, kas piedāvā 
pilnu projekta apkalpošanu - no materiālu ražošanas līdz 
infrastruktūras izveidei. 

 

MŪSU VĒRTĪBAS 

 

 

 

PAR MUMS 

ACB Grupā  ietilpst uzņēmumi, kuru galvenie darbības virzieni ir ceļu un tiltu būvniecība, 

rekonstrukcija un būvniecības izejmateriālu ražošana. Grupa apvieno būvuzņēmējus ar kopīgu 

mērķi – radīt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un mūsdienīgu galaproduktu. 

 

Uzņēmumu grupā šobrīd strādā ap 900 cilvēku, tostarp sertificēti ceļu, tiltu, ēku, 

dzelzceļu, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvinženieri un projektētāji. 

Gada laikā vidēji tiek realizēti vairāk kā 110 lielāki un mazāki būvprojekti. Asfalta un citu 

materiālu ražošana notiek 8 rūpnīcās dažādos Latvijas reģionos.  

 

ACB Grupu veido seši uzņēmumi: AS “A.C.B.”, SIA “8 CBR”, SIA “ACBR”, SIA “Salenieku 

Bloks”, un UAB "Transporto infrastruktūros statyba".  

 
 

 

 



 

PIEVIENOJIES MUMS! 

 

Aicinām mūsu komandai pievienoties RTU studentus un absolventus no sekojošām 1.līmeņa un 

bakalaura studiju programmām: 

 Transportbūves 

 Būvdarbu vadīšana 

 Vispārējā kvalitātes vadība 

 

 ACB Grupā Tev būs iespēja: 

 nostiprināt savas teorētiskās zināšanas praksē dinamiskos būvniecības projektos 

 apgūt papildus zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos 

 iepazīt uzņēmumu gan darbā, gan atpūtā 

 iegūt profesionālus un atsaucīgus kolēģus  

 nostiprināt pārliecību par savas profesionālās izvēles pareizību. 

 
MŪSU KONTAKTI 
 

 ACB GRUPA 
Web www.acb.lv 
E-pasts darbs@acb.lv 
Tālrunis 67 627 782 
Adrese Ziepniekkalna iela 21A  

Rīga, LV-1004 
 

 
 
CEĻI VIENMĒR VED NO CILVĒKA PIE CILVĒKA. TIE SAVIENO KATRU NO MUMS AR VISU 

LATVIJU, AR VISU PASAULI. TĀPĒC MĒS STRĀDĀJAM , LAI CILVĒKI VARĒTU NOKĻŪT 
VIENS PIE OTRA DROŠI, MIERĪGI UN ĒRTI. 

ACB GRUPA - spēcīga profesionāļu komanda  
ceļu un tiltu būvniecības jomā 
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Adrona, SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Uzņēmums Adrona strādā gan ūdens sagata-
vošanas iekārtu ražošanas, gan laboratoriju 
iekārtu, rūpnieciskās mērtehnikas un  materiālu 
tirdzniecības sfērā.
Mēs Latvijā pārstāvam pazīstamus laboratorijas 
iekārtu ražotājus. Iekārtas tiek nodrošinātas ar 
operatīvu tehnisko atbalstu. Mūsu uzņēmuma ir 
ilggadīga pieredze speciālistu apmācībā un 
metodikas sagatavošanā atbilstoši lietotāja 
vajadzībām. Komandā ir servisa inženieri, kas 
specializējušies medicīnas un laboratorijas 
iekārtu apkopē.
Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ūdens 
attīrīšanas sistēmu ražošanā ADRONA ir kļuvusi 
par uzticamu partneri klientiem un izplatītājiem 
visā pasaulē.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Adrona laboratoriju ūdens attīrīšanas iekārtu 
ražošana galvenokārt ir orientēta uz eksportu 
vairāk nekā 35 pasaules valstīs. Uzņēmumam 
tirdzniecības un servisa nodaļas ir klienti visā 
Latvijā.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Kalnciema 209, Rīga, LV-1046, Latvija
• Tālr: +371 67 551 894
• E-pasts:  info@adrona.lv
• www.adrona.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Zināšanas tehniskajās un dabas zinātnēs, 
Pieredzi darbā laboratorijā, Atbildības sajūtu, 
precizitāti, komunikabilitāti un spēju strādāt 
komandā.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilna laika darbs ražošanas vai tirdzniecības 
nodaļā 
Pievienojies Adrona komandai: piedāvājam 
interesantu un atbildīgu darbu uz eksportu 
orientētā uzņēmumā. Nodrošinām ievada un 
turpmākās apmācības.  Darbiniekiem ir iespējas 
doties komandējumos. Darbs norit jaunbūvētā 
birojā Kalnciema ielā 209 (lidostas apkārtnē).

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

15 darbinieki 

VEIKSMES STĀSTS

Uzņēmuma ražošanas vadītājs Sandris 
Grīnvalds ir studējis RTU studiju programmā 
“Mašīnu un aparātu būvniecība”. 
Studiju laikā uzsāka sadarbību, veicot rasēšanas 
darbus, bet drīz kļuva par iekārtu montāžas 
tehniķi. Nu jau vairākus gadus Sandris sevi ir 
pierādījis kā sekmīgs Adrona ūdens attīrīšanas 
sistēmu ražošanas vadītājs, attīstot un 
pilnveidojot iekārtu klāstu.
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Nāc uz enerģētikas uzņēmumu 
Adven un veidosim iespējām 
bagātu nākotni kopā! 

www.adven.lv



Rīga, Cēsis, Sigulda, 
Valmiera

personals@adven.com

www.adven.lv

LinkedIn/adven-group

Instagram/adven_group

Atrodi mūs

Radīt vērtīgas izmaiņas pārmaiņu 
pilnā pasaulē
Adven ir vadošais partneris 
enerģijas pārejas posmā 
Ziemeļvalstīs un Baltijā ar 
vairāk nekā 50 gadu pieredzi. 
Uzņēmums ir vadošais 
enerģijas un ūdens pār-
strādes risinājumu sniedzējs 
Ziemeļeiropā un tā darbības 
tīkls ar vairāk nekā 580 
darbiniekiem aptver Somiju, 
Zviedriju, Norvēģiju, Nīderlan-
di, Igauniju un Latviju. 

Adven biznesa modelis 
Energy as a Service® ir 
balstīts uz pilnu pakalpojumu 
klāstu un ilgtermiņa sadarbī-
bu, piedāvājot pielāgotus un 
individuālus ilgtermiņa risinā-
jumus gan industriālajiem 
klientiem, gan centralizētai 
siltumapgādei. 

“Adven nozīmē profe-
sionālus kolēģus, 

ziemeļvalstu pieredzi un 
izaicinājumus īstenojot 

ilgtspējīgus risinājumus, kas 
ir draudzīgi uzņēmējiem, 

sabiedrībai un planētai. Šie 
faktori nodrošina aizraujošu 
darba vidi, kurā jaunā pro-
fesionāļa izaugsmes iespē-

jas ir atkarīgas no viņa 
paša.” 

Adven projektu vadītājs 
Mārcis Smalkais

50+
gadu pieredze

580+
darbinieki

6
valstis

Attālinātā, klātienes un 
kombinētā darba iespējas

350+
lokācijas

Experience the advantage 
in energy



Aerones Engineering SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Aerones ir vadošais vēja turbīnu apkopes un 
pārbaužu robotizēto pakalpojumu sniedzējs 
pasaulē. Izmantojot patentētu robotikas 
tehnoloģiju, Aerones servisa komandas sniedz 
ātrākus, drošākus un efektīvākus pakalpojumus 
vēja turbīnu operatoriem visā pasaulē. Inovāci-
jas, ko mēs piedāvājam vēja enerģijas nozarei, 
veicina vēja turbīnu lāpstiņu un torņu efektīvu un 
prognozējošu apkopi, palīdzot maksimāli 
palielināt vēja iekārtu efektivitāti un samazināt 
ekspluatācijas izmaksas. Mēs apkalpojam 
klientus, kas pārstāv vairāk nekā 50 % no 
pasaules vēja enerģijas jaudas, tostarp tādus 
vadošos operatorus kā NextEra, GE, Vestas, Enel 
un Siemens Gamesa.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Eiropa, Dienvidamerika, Ziemeļamerika un 
Austrālija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• vakances@aerones.com
• +371 26472678
• https://aerones.com

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Drosmi un spēju virzīt pārmaiņas, iniciatīvu, 
profesionalitāti un atbildību.
Aerones vērtības:
- Be a world class team player
- Embrace and drive continuous improvement
- Prepare the best input, and achieve the best 
output

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Prakses iespējas Robotu tehniskajā nodaļā. 
Darba iespējas Ražošanas inženieriem, 
Kvalitātes inženieriem, Mehānikas inženieriem, 
Elektronikas inženieriem,  Programmētājiem un 
citiem speciālistiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

- Vēja ģeneratoru apkopes speciālisti šobrīd ir 
pieprasītākā un dārgākā profesija pasaulē, bet 
Aerones robotisko iekārtu izmantošana ģenera-
toru apkopei un remontam ir daudz efektīvāka, 
drošāka, ātrāka un ekonomiski izdevīgāka. 
- Aerones sniedz pakalpojumus 4 kontinentos, 
25 valstīs.
- Apkalpoto turbīnu skaits 6000+ un apkalpoto 
lāpstiņu skaits 14000+.
- 2022.gadā Aerones komandai pievienojās 
vairāk kā 100 jauni darbinieki.
- Zibens aizsardzības pārbaudes varam veikt 
līdz pat 6 turbīnām dienā, kas ir ātrākais termiņš 
industrijā.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

230+ darbinieki 

VEIKSMES STĀSTI

https://aerones.com/lv/elektronikas-
izstrades-departamenta-
vaditajs-imants-pulkstenis/

https://aerones.com/mehanikas-inzenie-
ru-team-lead-nauris-kusins/
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Start your career

under our wing

Welcome to the world of aviation! If you're considering a career in the airline industry, you're in for an exciting and 

fulfilling journey. As an airline professional, you'll have the opportunity to travel the world and be a part of an industry 

that connects people and cultures on a global scale. From pilots to flight attendants, maintenance technicians to ground 

crew, the airline industry offers a wide range of career opportunities for individuals with diverse skills and interests. 

We look forward to welcoming you aboard!

TECHNICAL APPRENTICE

The main goal of our program is to help interested individuals train 

and prepare for a long-term career in aviation maintenance by 

gaining hands-on experience working alongside 

the best professionals.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Join the IT team and contribute to the company's digital 

transformation while working with cutting-edge technology 

and game-changing innovations.

CABIN CREW

airBaltic Cabin Crew career offers so much more than a job. 

Being a part short-haul airline allows you to be close to your home 

while giving you Insta-worthy travel experiences.

PILOTS

Turn your passion for aviation into a fulfilling and successful career. 

Our rigorous training program will equip you with the skills and 

knowledge needed to join our highly skilled pilot team.

careers.airbaltic.com

Explore all vacancies at

DISPATCHERS

Become a flight or crew dispatcher at airBaltic and play a critical 

role in ensuring the safe and efficient operation of flights, building 

a solid foundation for a successful aviation career.



SkyTech 
Technical Apprentice program

TIME

ROTATION

SLOTS

TECHNICAL APPRENTICE 

(Line, Base, Workshops)

ADMINISTRATIVE APPRENTICE 

(Engineers, Logistics, Planning)

This up-to-12-month program offers hands-on 

experience with state-of-the-art technology 

and the chance to work alongside skilled 

professionals in the aviation industry.

During the program, apprentices will have 

the opportunity to shadow experienced 

technicians in various departments and 

units, gaining valuable insights into the 

workings of aircraft maintenance.

With up to 10 slots available in Line and 

Base Maintenance and 2-3 slots in 

Workshops, this program offers a unique 

opportunity to build a strong foundation in 

aircraft maintenance and advance your 

career in the aviation industry.

Gain valuable experience and knowledge in the 

field in 4 - 6 months. This program is designed 

to provide aspiring individuals with the skills 

and knowledge necessary to succeed in a 

challenging and dynamic industry.

As part of the program, apprentices will have 

the opportunity to rotate to other technical 

units within airBaltic for up to one week at a 

time, gaining a comprehensive understanding 

of the administrative functions and the 

interconnectivity between departments.

airBaltic is offering two slots per division, 

providing fantastic opportunities for motivated 

individuals to gain hands-on experience and 

contribute to the company’s success.

BENEFITS

Possibility to join the team

in a junior position

Career advice and planning

Transparent selection 

and criteria

Assigned mentors

Scholarship

Regular feedback

Shadowing and rotations 

in other units

Practical training



REQUIREMENTS

Passionate about aviation

A high school diploma 

English proficiency

Reach 

new heights!

Become an airline pilot 

within approximately 18 months. 

Besides, you do not need any 

previous aviation education or 

experience to achieve this goal! All 

successful graduates will undergo a 

selection process at airBaltic.

Good at mathematics and physics 

Team player with a positive attitude

In a good shape and know 

how to swim

airbaltictraining.com



SECURE & FLEXIBLE ENVIRONMENT

Stability - for more than 27 years we 
have welcomed people under our wing

Freedom in remote and hybrid 
work options

Flexibility in the schedule for better 
work-life balance

Support from managers and peers to 
excel in your career

TRADITIONAL & TRAVEL BENEFITS

Complimentary tickets after the first 
three months of employment

Fantastic airfares also for your 
family and friends

Health insurance with flexible benefits 
for your wellbeing

Four weeks of paid vacation and 
personal days if needed

INTERNATIONAL & DYNAMIC WORK

Diversity and equality in employment 
and working conditions for everyone

Dynamic workplace - exciting aviation 
events and game-changing innovations 

Multicultural environment - colleagues 
of over 33 nationalities

Integration into the culture through 
language courses and team building

PROFESSIONAL & PERSONAL GROWTH

Leadership program to unlock and 
sharpen new skills and talents

Coaching to broaden perspective 
and strengthen confidence

Personal development through online 
or in-class training courses

Vertical and lateral career paths to 
increase your abilities and knowledge

Why choose

airBaltic



Allnex Latvia, SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

At allnex, we encourage all of our colleagues to 
think outside of the box and to take advantage 
of the cultural diversity of our teams.
Established in 2015, allnex Global Business 
Services (GBS) center in Riga provides the 
company’s financial, procurement, human 
resource, IT, customer and data management 
services. We add value and efficiency to 
business processes and develop motivated 
professionals.
We are present in 4 regions, with more than 
4,000 employees globally, and serve customers 
in over 100 countries, which makes allnex the 
world’s leading coatings resins company.
Our Positions - at allnex we believe that employ-
ees are our most valuable asset. We are flexible, 
open-minded and excited to welcome new 
talents on our teams.
We offer internship and job opportunities in 
different departments: Finance services, Human 
resources, Customer service, Information 
Technology, Procurement, Hazardous communi-
cations and others.

CONTACTS

• www.allnex.com
• CVLatvia@allnex.com

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

- We are in the lead.
We are proud to be the largest industrial coating 
resins supplier in the world.
- We prioritize our people.
Our company is only as good as the sum of our 
people. We focus on training, promoting leader-
ship and teamwork to help you succeed.

- We are pioneers of green thinking.
Being environmentally responsible has always 
been a key part of what we do.
- We are entrepreneurs.
We strive to be the strategic partner for our 
customers, providing innovative solutions for 
their needs. 
-We celebrate diversity.
Diverse in our backgrounds, talents, and ideas, 
we can accomplish anything together. 
- We have a rich history.
We have a strong heritage in leading chemical 
companies globally, dating as far back as 1948. 
We are as global as it gets. Many countries, 50+ 
nationalities, clients almost everywhere. 
- We are a great bunch of people. 
If you enjoy connecting and working with talents 
across the globe, you’ve come to the right place.
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         What we offer

Get to know more about
the open vacancies.



APPLY, SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

APPLY is an AI technology driven company with 
more than 10 years of experience, that delivers 
high-performance custom AI computer vision 
solutions. As we say - we have An Eye For 
Solutions! 
We specialize in the research and development 
of artificial intelligence and computer vision 
custom solutions. 

22

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

Founded in 2012 by Agnis Jakubovics and 2 
young IT enthusiasts, today APPLY is one of the 
leading computer vision developers in the 
Baltics and just now recognized as one of this 
year's Deloitte CE Fast 50 Impact Stars!
Not only we are building smart machines, but we 
are also contributing to society with various 
projects and innovations in healthcare, industri-
al, media and many other fields.
And guess what, most of our colleagues have 
started their career at APPLY through internships 
and have stayed with us ever since. 

CONTACTS

• www.applyit.lv 
• 25697383
• jobs@applyit.lv; info@applyit.lv
• Ieriķu 5, Riga, Latvia

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Our AI solutions are delivered mostly in the 
Baltics region, but don't worry we are expanding 
to new shores as we speak.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

We highly value self-driven personalities, with “I 
can solve this, this is easy!” attitude, and “Okay, 
this is not easy to fix, but there should be another 
way!” initiative.  Do you have an eye for solutions, 
too? Cool, we need you! 

NUMBER OF EMPLOYEES

We are more than 35 experts in the fields of AI, 
Computer Vision and Mechatronics.

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

We offer WEB and AI internships where you can 
gain technical experience that you need. Also 
there is no day passing by that we are not 
looking for developers in WEB and AI teams. 
Check out our career page for more informa-
tion: www.applyit.lv/en/careers



IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Meklējam pārdošanas vadītājus, kā arī servisa 
inženierus. 
We are looking for sales managers and service 
engineers.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• armgate@armgate.lv
• 67976780
• 28318791

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Darbiniekiem jābūt ar labām sociālām 
prasmēm, lai nodibinātu un uzturētu attiecības 
ar klientiem. Mēs augsti vērtējam iniciatīvas 
izrādīšanu, spēju patstāvīgi vadīt projektus. 
Our employees should have good social skills in 
order to establish and maintain good relations 
with our customers. We highly value personal 
initiative, as well as the ability to manage 
projects on their own.

Armgate SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Viens no vadošajiem analītisko laboratorijas 
iekārtu, kā arī drošības kontroles risinājumu 
izplatītājiem Baltijas valstīs. Tirgū darbojamies 
jau no 1994. gada.
One of the leading suppliers of analytical 
laboratory equipment as well as security control 
equipment in the Baltic countries. On the market 
since 1994.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Igaunija
Latvia, Lithuania, Estonia 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma saknes ir medicīnā - Armgate 
dibināja ārsti, un pirmos gadus uzņēmuma 
pamatdarbība bija medicīnas iekārtu tirdzniecī-
ba.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

20 (Latvijā / In Latvia)
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3.100+
Employees

456
Revenue
(million €)

> 25
Locations

About us:

Global IT specialist Arvato Systems 

supports major companies through 

Digital Transformation. As a part of the 

Bertelsmann-owned Arvato network, 

we have the unique capability to work 

across the entire value chain. 

Through our strong strategic partner 

network with global top players such 

as AWS, Google, Microsoft, and SAP, 

we continuously strengthen our 

know-how and leverage the most 

advanced technology. 

Today, Arvato Systems Latvia has 

around 130 employees working in a 

multicultural environment and will 

constantly grow in upcoming years 

due to many interesting projects and 

development areas.
Representing:

Front-End

Back-End

Full Stack

DevOps

Cloud services 

SAP consulting 

Project management 

Customer service 

Cyber Security

Technologies we use:

Cloud computing
(AWS, Microsoft Azure,
Google Cloud Platform)

DevOps tools
(Terraform, Kubernetes, GitLab CI/CD)

Programming languages
(Java, Python, .NET, JavaScript)

Big data technologies
(e.g. Hadoop, Apache Spark)

Databases
(e.g. MySQL, Oracle, MongoDB)

and machine learning frameworks
(e.g. TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn)

How it feels to be an #Arvatorian

Welcome to Arvato Systems Latvia



Hybrid way of 
working – only development and 

learning plan, 

training

Possibility to work in 

team environment, to 

self-initiatives

Wednesdays and 

towards work and life 
Team 

events

Friendly,

orientated

Paid mental

Paid 
work

Part-time 
work

Training 
program

Monthly scholarship amount 600 EUR

Contacts:

 

Forms of cooperation 



Augstsprieguma tīkls AS

UZŅĒMUMA APRAKSTS

“Augstsprieguma tīkls” (AST) ir Latvijas elektro-

enerģijas pārvades sistēmas operators, kas 
nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi 
efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā, 
uzturot Latvijas energosistēmas mugurkaulu - 
elektroenerģijas pārvades sistēmu. AST 
īpašumā esošā elektroenerģijas pārvades tīkla 
ekspluatācija, ko veido elektrolīnijas 5613 km 
garumā un 140 augstsprieguma apakšstacijas 
visā Latvijā, ir tikai daļa no operatoram uzliktās 
atbildības. Līdztekus tam vairāk nekā 530 
darbinieku ikdienā rūpējas, lai gaismas nekad 
nenodzistu, uzturot apjomīgas informācijas 
tehnoloģiju sistēmas un nodrošinot valsts 
Latvijas elektroenerģijas patēriņa 
sabalansēšanu ar ražošanu un importu vai 
eksportu. Mūsdienīga pārvades sistēma ir 
fiziskās infrastruktūras un apjomīgas informāci-
jas tehnoloģiju sistēmas kopums, kura tuvākajos 
gados tīklā uzņems lielu apjomu atjaunojamās 
enerģijas, kā arī nodrošinās sinhronizāciju ar 
Eiropas elektroenerģijas sistēmu, atvienojoties 
no Krievijas uzturētā tīkla. AST vīzija ir kļūt par 
reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, 
kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību 
vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes 
sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” 
68,46% kapitāldaļu.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Visa Latvija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

AS "Augstsprieguma tīkls"
• Dārzciema iela 86, Rīga. LV-1073
• www.ast.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

530 darbinieki 

AST VĒRTĪBAS:
GODĪGI
GUDRI
ATBILDĪGI
KOPĪGI
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VEIKSMES
STĀSTS

Kristīne Diāna Ramata 2018. gada vasarā absolvēja RTU akadēmisko bakalaura programmu “Enerģētika 
un elektrotehnika”, patlaban turpina studijas profesionālajā maģistra programmā “Viedā elektroenerģēti-
ka”. Kristīne pēc bakalaura studiju absolvēšanas nolēma, ka jāpieliek punkts tā saucamajam “studentu 
darbam”, un ir jāuzsāk karjera enerģētikas nozarē. Ņemot vērā to, ka studējot universitātē visplašāko 
interesi raisīja temati, kas saistīti ar enerģētiku energosistēmas līmenī, bija skaidrs, ka jāmērķē AS “Augst-
sprieguma tīkls” virzienā. Izvēli sekmēja arī tas, ka pozitīvas atsauksmes no tika saņemtas no kursa 
biedriem – uzņēmuma darbiniekiem. Šis ir pirmais Kristīnes darbs enerģētikas nozarē. Patlaban viņa ir 
AST sistēmvadības inženiere un sekmīgi uzņēmumā apgūst papildus zinības, lai kļūtu par pārvades tīkla 
dispečeri, kurš ikdienā vada energosistēmu un rūpējas, lai tiktu sabalansēts Latvijas elektroenerģijas 
patēriņš ar ražošanu un importu vai eksportu no kaimiņvalstīm. Līdz ar to piepildās sapnis ne tikai par 
darbu enerģētikā energosistēmas līmenī, bet vēl papildus tam nāk klāt iespēja šo sistēmu arī vadīt. No 
uzņēmuma vērībām Kristīni vairāk saista atbildīgums un godīgums. Viņa uzskata, ka ne tikai darba 
pienākumu veikšanā, bet arī dažnedažādu sadzīvisku, finansiālu un emocionālu lēmumu pieņemšanā ir 
svarīgi būt atbildīgam par pieņemtajiem lēmumiem. Savā ziņā atbildība un godīgums mijiedarbojas- ja 
spēj būt godīgs pret sevi un apkārtējiem, tu esi spējīgs uzņemties atbildību par teikto vai izdarīto.
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Autentica SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

"Autentica" ir IT uzņēmums, kas sniedz 
programmatūras izstrādes, ieviešanas un 
uzturēšanas pakalpojumus, t.sk., digitalizācijas, 
automatizācijas un biznesa procesu 
robotizācijas pakalpojumus, kā arī 
programmatūras licenču tirdzniecības, lietotāju 
atbalsta, infrastruktūras administrēšanas un 
uzturēšanas pakalpojumus. Uzņēmums ir 
darbavieta vairāk nekā 110 darbiniekiem, kuriem 
ir zināšanas un pieredze sarežģītu IT projektu 
ieviešanā gan Latvijas, gan starptautiskajā vidē, 
izmantojot daudzveidīgus tehnoloģiskos 
risinājumus.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Autentica, SIA
• Ūnijas iela 39a, Rīga, LV-1039
• darbs@autentica.lv
• 67334455
• www.autentica.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Izvērtējot kandidātus, uzņēmums ņem vērā 
potenciālā darbinieka praktiskās iemaņas, vēlmi 
mācīties un attīstīties, atbildības sajūtu un 
komunikāciju prasmes.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Visbiežāk aicinām pievienoties programmētājus 
(Java, Ruby, .NET, PHP, PL/SQL), testētājus un 
analītiķus. Priecājamies, ja kandidāts var strādāt 
pilnu darba slodzi, bet dodam iespēju strādāt arī 
pusslodzē.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Studenti īpaši novērtē elastīgo darba laiku, 
iespēju strādāt attālināti, jaunāko tehnoloģiju 
izmantošanu, apmaksātu mācību atvaļinājumu 
un paplašināto veselības apdrošināšanas polisi.
Vairāk kā 10 gadus "Autentica" ir Oracle partneris 
un vienīgais Atlassian Gold Solutions partneris 
Latvijā. 
Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši standartiem 
ISO 9001:2015 (kvalitātes pārvaldības sistēma) 
un ISO 27001:2013 (informācijas drošības 
pārvaldības sistēma).

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

110 darbinieki 
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AXON CABLE SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

AXON CABLE SIA has been represented in Latvia 
for 20 years already and is one of the major 
exporters in Latgale region, created in 2000. The 
company specializes in manufacturing of 
high-tech cable connections and connectors 
being also an expert in plastic overmoulding 
and anti-jamming technologies. AXON CABLE 
enterprise in Latvia performs assembly of cables 
and connectors for the European market where 
more than 80% of all the manufactured products 
are exported. Initially, the company specialized 
in the production of a telecommunication cable.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Wish to learn and apply practice experience at 
work; person who would like to be developed
Working on interesting and challenging project 
in an international environment.

CONTACTS

Ineta Pechonka
Sales&Marketing Manager
• Vishku str.21c, LV-5410, Daugavpils, Latvia
• 65407885
• ipechonka@axoncable.lv

NUMBER OF EMPLOYEES

720 employees

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

In 2012, a building extension of 2500 m2 was 

inaugurated to follow the growth of activity.
In 2013, Axon’ Cable SIA became the first 
company certified EN9100 in Baltic region. 
In 2015, manufacturing of equipment for flight 
control for Airbus A350 started.
In 2017, Axon Latvia was chosen to build cables 
assemblies for a constellation of 650 satellites. 
This choice was the demonstration of both the 
technical level reached by the employee and 
the trust in the high level of production capacity. 
In 2020, company turnover was 31 M€ with a 
number of employees of 650.
In 2021, a new building was put in operation in 
Daugavpils.
The building is rented from Daugavpils Munici-
pality in exchange of the creation for 60 new 
work place. 

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

France, Hungary, UK, China, India, Mexico, Latvia

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Full or half time job, Practice Work after studies, 
Diploma work developing,  Work in shifts, 
Company infrastructure, Training
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SUCCESS
STORY

Vadim Bistrov graduated telecommunications and electronics RTU faculty in 2003, achieved a master 
degree. In 2003 started work at AXON Cable as a technologue, In 2005 became a quality manager. At the 
same moment Vadim is working as continuous improvement manager, it concerns the implementation 
of projects improvement.
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Baltic Scientific
Instruments SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA Baltic Scientific Instruments (BSI) specializē-

jas kodolstarojuma precīzās spektrometrijas 
instrumentu izstrādē un ražošanā. Mūsu ražotās 
iekārtas tiek plaši izmantotas kodolrūpniecībā 
un vides uzraudzībā, kalnrūpniecībā un 
metalurģijā, drošībā un zinātniskajos lietojumos 
pasaules tirgos. 

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Ķīnā, Indijā, Singapūrā, Taizemē, Francijā, Vācijā, 
Itālijā, Spānijā, Čehijā, Beļģijā, Austrijā, ka arī 
Āfrikas, Āzijas, Dienvidamerikas un citās valstīs.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Vēlmi uzlabot savu zinātnisko un inže- niertehni-
sko līmeni, svešvalodu praktisko izmantošanu 
inženiertehniskajā darbībā, entuziasmu

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Kursa darbu, diplomu un doktora darbu 
tematiskā rakstīšana. Dalība ES, Eurospace, 
CERN finansētos pētniecības projektos. Prakse 
(apmaksāta). Aspirantūra

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

BSI tika dibināta 1994. gadā, uz Rīgas radioizoto-

pu inženierijas pētniecības un attīstības institūta 
bāzes (RNIIRP, est. 1966).
BSI galvenā mītne atrodas Rīgā, un tajā strādā 
vairāk nekā 70 tehniski domājošu cilvēku: fiziķi, 
inženieri, dizaineri, zinātniskie tehniķi un 
elektrotehnikas eksperti.
Visas BSI nodaļas, t.sk. ražošana un 
administrācija, atrodas mums piederošā 6 
stāvu ēkā, Ganību dambja industriālajā zonā, 
Rāmuļu ielā 3, Rīgā.
BSI piedāvātā pamatprodukta tehnoloģija ir 
pusvadītāju detektoru izstrāde un izgatavošana, 
kas tiek uzskatīta par "zelta standartu" gamma 
un rentgena spektroskopijas iekārtās kodolma-

teriālu pārstrādei. Šie detektori tiek izmantoti 
visos tehnoloģiskajos procesos, sākot no kodol-
materiālu ieguves un svaigas kodoldegvielas 
ražošanas un beidzot ar izlietotās kodoldegvie-

las pārstrādi un radionuklīdu atkritumu apgla-

bāšanu. 
Katru gadu BSI piedalās dažādās izstādēs un 
zinātniskās konferencēs visā pasaulē. 
Pateicoties ilggadējai profesionālai ražošanas 
pieredzei un marketinga speciālistu entuzias-

mam (mūsu iekārtas tagad tiek pārdotās 
būtiski katrā kontinentā!), uzņēmums ierindojas 
Nr. 3 starp pusvadītāju ierīču ražotājiem 
pasaulē!

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

70 darbinieki 

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• office@bsi.lv 
• 67383947
• Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005, Latvija

VEIKSMES STĀSTS

BSI ir viens no trim pasaules ražotājiem-līderiem, 
kas izstrādā un ražo kodolfizikālas iekārtas uz 
jonizējošā starojuma pusvadītāju detektoru 
pamata, un lielākā daļa mūsu uzņēmuma 
vadošo tehnisko speciālistu ir RTU absolventi!
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Baltijas-Amerikas 

Brīvības fonds

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Šodienas globāli konkurējošās ekonomikas 
apstākļos starptautiska pieredze ir būtiska 
pievienotā vērtība katram profesionālim. 
Baltijas-Amerikas Brīvības fonds piedāvā 
iespēju iegūt nozīmīgu pieredzi, praktizējot ASV 
uzņēmumos jebkurā no kandidātam interesē-
jošām jomām – finanses, inženierzinātne, IT, 
arhitektūra, uzņēmējdarbība, māksla un 
sociālās zinātnes un citas.
Izvēlētie dalībnieki dosies uz ASV, lai strādātu 
kopā ar vadošajiem ekspertiem kādā no Ameri-
kas uzņēmumiem, pētniecības centriem vai 
nevalstiskajām organizācijām. Katram 
individuāli tiek piemeklēta prasmēm un 
pārstāvētajai nozarei atbilstoša prakses vieta un 
nodrošināts personalizēts atbalsts.
Dalība programmā ir bezmaksas, programmas 
laikā dalībnieki saņem pilna apmēra stipendiju 
30 000 ASV dolāru gadā, kas iekļauj visu 
nepieciešamo atbalstu – avio biļetes, 
apdrošināšanu, dzīvošanas un transporta 
izdevumus.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Igaunija, ASV

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Audēju iela 15-5, Rīga, LV-1050
• baffinfo@ciee.org
• www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
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ABSOLVENTU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Vairāk kā 900 dažādu BAFF programmu absol-
venti 

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Motivāciju un vēlmi pilnveidoties starptautiskā 
vidē, padziļinātu interesi par izvēlēto prakses 
jomu, vēlēšanos iegūto pieredzi izmantot Baltijas 
valstu attīstībā, labas angļu valodas zināšanas

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pieteikties BAFF programmām var divas reizes 
gadā. Plašāks ieskats par konkursa 
nosacījumiem un pieteikšanās iespējām 
atrodams mājaslapā. 

Vai sapņo par darbu pasaules mēroga 
uzņēmumā Amerikā? Varbūt vēlies praktizēt 
prestižā ASV izpētes centrā? BAFF stipendiju 
ieguvēji apliecina – ar mērķtiecību sasniegumi ir 
iespējami ikvienā vecumā un profesijā. 
Finanses, bizness, inovācijas, inženierzinātne, 
arhitektūra – ir vien dažas no jomām, kurās ASV 
gūtās zināšanas uz Latviju atveduši jau vairāk 
nekā 100 RTU studenti un absolventi.

VEIKSMES STĀSTS



BINDERS CBF SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Līdztekus ceļu būvniecībai, uzņēmumam ir 
pieredze arī dzelzceļa, tramvaja sliežu, sacīkšu 
trašu, ostu un lidlauku infrastruktūras izbūvē un 
rekonstrukcijā. “Binders” būvniecības pakalpoju-
mu klāstā ir arī ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu 
izbūve. Kvalitatīvu būvniecības procesu palīdz 
nodrošināt uzņēmuma asfaltbetona rūpnīcas 
Vangažos un Daugavpilī, kas ražo  ceļu segumu 
materiālus. Ražošanas procesa izejvielas un jau 
saražotās produkcijas kvalitāti testē un pārbau-
da uzņēmuma ceļu būvmateriālu testēšanas 
laboratorija Vangažos un tās filiāle Daugavpilī.
Plašu pakalpojumu spektru, izmantojot jaunākās 
paaudzes tehnoloģijas, uzņēmuma vajadzībām 
un ārējiem klientiem nodrošina Ģeodēzijas daļas 
speciālisti. Uzņēmumā rīcībā ir plašs 
būvniecības tehnikas un mehānismu klāsts. 
Tehnikas apkopi, remontu un loģistiku nodrošina 
“Binders” Mehanizācijas departaments, kas 
dislocēts Saulkrastos un Raganā. Būvniecības 
procesu un rezultātu pārbauda uzņēmuma 
iekšējās kvalitātes kontroles vienības. “Binders” 
struktūrvienību un īpašumā esošā uzņēmuma 
dislokācijas: Rīga, Daugavpils, Saulkrasti, 
Vangaži, Ragana, Limbaži. “Binders” ir 100% ceļu 
būves uzņēmuma “Limbažu ceļi” īpašnieks.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Vienas būvdarbu sezonas laikā uzņēmums 
strādā apmēram 50 dažādu būvniecības 
projektu īstenošanas ietvaros visā Latvijā. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Asfaltbetona rūpnīca Vangažos ir pirmā ceļu 
materiālu ražotne Latvijā. Savu darbību tā sāka 
1956. gadā. Uzņēmuma 
“Binders” īpašumā tā ir kopš kompānijas 
dibināšanas 1993. gadā.
2008.gadā “Binders” pirmais Austrumeiropā 
sāka izmantot asfalta antisegregācijas iekārtu, 
kas pirms ieklāšanas pārveido asfalta masu tās 
sākotnējā kvalitātē, kas daļēji zūd, pārvadājot 
saražoto asfalta masu no rūpnīcas līdz 
objektam.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Darbinieku skaits aktīvajā būvniecības sezonā – 
apmēram 500.

Zināšanas, pieredzi un vēlmi profesionāli pilnvei-
doties, lai kopīgi sasniegtu Uzņēmuma mērķus.  

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Ceļu būves firma SIA “BINDERS”
• Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073
• 67810579
• 27803137
• personals@binders.lv
• www.binders.lv

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Ja tu mācies un apgūsti profesiju,  kas ir saistīta 
ar ceļu būvi, tad pie mums Tev prakses un darba 
iespējas.

35



36



BMGS AS

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Jau vairāk kā 70 gadus mēs palīdzam saviem 
klientiem īstenot dzīvē sarežģītākos un 
pārdrošākos projektu risinājumus hidrotehni-
skās būvniecības, dzelzceļa izbūves, civilās un 
industriālās celtniecības jomā. Mēs vadāmies 
pēc augstākajiem kvalitātes standartiem un 
precīzi ievērojam noteiktos darbu izpildes 
termiņus. Katrs mūsu objekts kļūst par unikālu 
apliecinājumu laikmeta sniegtajām būvniecības 
iespējām. Mēs ticam, ka jebkuri sasniegumi ir 
visas komandas mērķtiecīga darba un kopīgo 
centienu rezultāts. Tieši tāpēc lielu uzmanību 
pievēršam pastāvīgai un kompleksai uzņēmu-
ma attīstībai visos līmeņos.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Polija, 
Nīderlande

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

- Būvniecības nozarē kopš 1952. gada projekti 
īstenoti 7 valstīs 
- Galvenais birojs Rīgā 
- Filiāles Igaunijā, Lietuvā un Somijā
- Pārstāvniecība Zviedrijā
- Ražotnes Rīgā un Ventspilī
- Katru gadu iekļūstam Latvijas lielāko 
būvniecības uzņēmumu TOP 10 sarakstā. Tas ir 
mūsu finansiālās stabilitātes apliecinājums un 
uzticamības garantija, vēršoties pie mums kā 
nākotnes biznesa partneriem.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Šobrīd uzņēmumā strādā 400 darbinieki

Kompetenci, vēlmi attīstīties un iniciatīvu 

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Tvaika iela 27, Rīga, LV-1005, Latvija
• 67272717
• 25418143

Personāla daļa 
•29169678
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Bonava Latvija - 

Mēs radām vairāk nekā ēkas

Par mums:

Valstis, kurās darbojamies:

Bonava ir vadošais mājokļu būvnieks Ziemeļeiropā, kas attīsta dzīvokļu 

projektus ar mērķi radīt laimīgas apkaimes daudziem. Mēs apņemamies 

būvēt mājokļus ērtai ikdienai un radīt vietas, kur cilvēkiem iepazīties, 

iekļauties, justies droši, un dzīvot ilgtspējīgi gan tagad, gan nākotnē.

Bonava darbojas Zviedrijā, Vācijā, Somijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā 

un Lietuvā.

Kombinācija, ko Bonava piedāvā, ir unikāla – paši 

esam attīstītāji, projektētāji un būvnieki ar vienotu, 

cēlu mērķi. Laba darba kultūra, saliedētība un 

izaicinājumi ikdienā mūs motivē kļūt labākiem.

Artūrs

Iepirkumu un tāmēšanas nodaļas vadītājs

Interesanti fakti:

▪ Nosaukums Bonava radies no diviem zviedru vārdiem – “bo” 

(dzīvošana) un “nav” (uzmanības centrā)

▪ Vidējais darbinieku vecums Bonava Latvija ir 37 gadi

▪ Līdz šim Latvijā esam radījuši jau vairāk nekā 1600 dzīvokļu 

(tikpat daudz iedzīvotāju, cik pašlaik mitinās Baldonē)

▪ Esam ilgtspējīgs uzņēmums – visos būvlaukumos izmanto-

jam zaļo enerģiju

▪ Pašlaik Bonava mājokļi top Dreiliņos, Krasta rajonā, Ķenga-

ragā, Teikā un Ziepniekkalnā. Drīz sāksim jaunu dzīvesvietu

radīšanu Mežciemā un citās Rīgas apkaimēs.



Kopā mēs radām mājas

un apkaimes daudziem:

Vairāk nekā 2000 profesionāļu no dažādām 

jomām ikdienā strādā plecu pie pleca ar 

kopīgu apņemšanos. 170 no viņiem strādā 

Bonava Latvija. Mūsu kompetence un 

pieredze palīdz pozitīvi ietekmēt vienam 

otru un apkārtējo pasauli. 

Cilvēcisks skatījums kā pamats

visam, ko darām:

Ieguvumi, strādājot Bonava:

▪ Veselības un negadījumu apdrošināšana

▪ Sociālās garantijas

▪ Mobilā telefona pieslēgums

▪ Papildu brīvdienas

▪ Komandas saliedēšanās aktivitātes

▪ Profesionālā izaugsme

▪ Apmācību iespējas

▪ Veselības un labbūtības veicināšana

▪ Elastīga darba vide

Uz jautājumu – kur Tu strādā, ar prieku varu teikt – Bonava 

Latvija! Nav šaubu, ka Bonava ir viens no progresīvākajiem 

uzņēmumiem Latvijā, kuram augot, attīstās arī tā darbinieki. 

Progresīvs kolektīvs ir visu panākumu pamatā.

Jānis

Būvdarbu vadītājs
bonava.lv

Uzzini vairāk par mums:

Bonava @BonavaLatvija@bonavalatvija

Brīvības gatve 275, Rīga

info@bonava.lv

67567841

https://careers.bonava.com/lv/latvia/

Mēs sasniedzam mērķus kopīgiem 

spēkiem

Mums rūp ne tikai tas, ko radām, 
bet arī planēta un cilvēki

Esam zinātkāri, vienmēr meklējam 
jaunas iespējas mācīties

https://youtu.be/DMPMbP2sXxA
https://careers.bonava.com/lv/latvia/
https://www.bonava.lv/
https://www.bonava.lv/
https://www.linkedin.com/company/bonava/
https://www.facebook.com/BonavaLatvija
https://www.instagram.com/bonavalatvija/


Bucher Municipal SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Ventspils mašīnbūves uzņēmums SIA “Bucher 
Municipal” ražo ielu tīrāmās mašīnas - no 
metāla loksnes līdz gatavai produkcijai. Esam 
daļa no starptautiska koncerna, kurā strādā 
14000 darbinieki. Uzņēmums dibināts 2004. 
gadā kā vienīgā Bucher Industries ražotne 
Baltijas valstīs. Ventspils lielākajā uzņēmumā 
tiek veikta 3 veidu komunālo automašīnu 
ražošana, tai skaitā arī elektrisko ielu tīrāmo 
mašīnu ražošana. Pirmajos darbības gados 
uzņēmumā tika veikta atsevišķu detaļu 
montāža, taču ražošanas apjomi ievērojami 
palielinājās 2015. gadā, kad uz Latviju tika 
pārcelta montāža līnija no Šveices un Ventspilī 
tapa pirmā ielu tīrāmā mašīna.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Ventspils, Latvija. Mātes uzņēmums Šveicē. 
Grupas uzņēmumi Lielbritānijā, Dānijā, Vācijā, 
Itālijā, Austrālijā un citviet.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• 63661050
• cv.lv@buchermunicipal.com
• www.buchermunicipal.com/lv/lv
• LinkedIn: Bucher Municipal Latvia
• Facebook: Bucher Municipal Latvia

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Piedāvājam apmaksātu praksi ar darba 
iespējām pēc prakses beigām. Piedāvājam 
darba iespējas. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Gada laikā uzņēmumā pilna cikla ražošanas 
procesā tiek saražotas apmēram 1000 ielu 
tīrāmās mašīnas. Tās tiek eksportētas uz vairāk 
kā 30 valstīm visā pasaulē. Sekojot līdzi aktuāla-
jām tirgus tendencēm, uzņēmumā tiek ražotas 
arī elektriskās ielu tīrāmās mašīnas.
Uzņēmuma teritorijas platība ir aptuveni 90 000 
m2, ēku kopējā platība sastāda gandrīz 20 000 
m2.
Uzņēmumā strādā 400 darbinieki, no tiem:
- 100 metinātāji;
- 100 montāžas darbu atslēdznieki;
- 20 inženieri;
- 15 iepircēji;
- un citu svarīgu profesiju pārstāvji.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

400 darbinieki 

Radošumu, lojalitāti, aizrautīgumu, apņēmību 
nepadoties, zināšanas, kreativitāti, spēju 
sasniegt reizēm neaizsniedzamo. No atsevišķu 
detaļu montāžas mēs esam kļuvuši par vienu no 
lielākajiem mašīnbūves uzņēmumiem Latvijā un 
Baltijā. Tas ir bijis iespējams tikai pateicoties 
lieliskai komandai! Ja tevi nebiedē dinamiska 
darba vide, pievienojies mūsu kolektīvam! 
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"CABONLINE CUSTOMER SERVICE LATVIA" IR ZVANU
CENTRS, KAS APKALPO DAŽĀDU TAKSOMETRU KOMPĀNIJU
UN DAŽĀDU VEIDU TAKSOMETRU IZSAUKUMUS ZVIEDRIJĀ ,
KĀ  AR Ī  KOORDINĒ  UN VADA TAKSOMETRU PLŪSMU
LIELĀKAJĀS ZVIEDRIJAS PILSĒTĀS. ESAM STARPPOSMS
STARP KLIENTU UN TAKSOMETRU.

LATVIJĀ  DARBOJAMIES JAU KOPŠ 2005.GADA, KAD R ĪGĀ
TIKA IZVEIDOTS PIRMAIS ZVANU CENTRS. 

PAŠLAIK JAU ESAM IZAUGUŠI UN MUMS IR ZVANU CENTRS
NE TIKAI R ĪGĀ ,  BET AR Ī  LIEPĀJĀ  UN DAUGAVPIL Ī .

VISI DARBINIEKI IR AR LABĀM ZVIEDRU UN/VAI NORVĒĢU
VALODAS ZINĀŠANĀM, UN MŪSU STARPTAUTISKAJĀ  200
CILVĒKU LIELAJĀ  KOLEKT ĪVĀ  IR PĀRSTĀVĒTAS DAŽĀDAS
TAUT ĪBAS, AR Ī  LATVIJĀ  DZ ĪVOJOŠI ZVIEDRI.

IKDIENĀ  PIEŅEMAM GAN PARASTO TAKSOMETRU
IZSAUKUMUS, GAN APKALPOJAM SPECIFISKAS KLIENTU
GRUPAS - PERSONAS AR KUST ĪBU TRAUCĒJUMIEM,
SLIMNIEKUS UN CILVĒKUS, KAS PĀRVIETOJAS
RATIŅKRĒSLOS UN KAM NEPIECIEŠAMS SPECIALIZĒTS
TRANSPORTS.

 +371 22813199

Lāčplēša iela 20 A, Rīga

cv@cabonline.com
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Cabot Latvia SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Cabot Latvia is a Business Service Center 
consisting of more than 250 enthusiastic and 
talented team members. The center operates as 
part of Global Business Services organization 
within Cabot Corporation and it provides 
end-to-end process delivery to Cabot internal 
and external customers. Some of the functions 
represented in our office include customer 
service support, data management, transporta-
tion, financial services, digital support, purchas-
ing, commercial support and accounting 
services. 
We are committed to maintaining a safe, 
fulfilling work environment based on our core 
values of respect, integrity, excellence and 
responsibility.
In October 2019, Cabot Latvia celebrated five 
years of successful operations. We are continu-
ally seeking candidates who have aspirations to 
excel in their careers and grow in an internation-
al company. 

CONTACTS

• https://www.cabotcorp.com/
company/worldwide-locations/
europe-middle-east-and-africa/
latvia-riga

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Good communication skills, strong English skills 
as our work language is English, ability & interest 
to learn something new or develop existing skills. 

NUMBER OF EMPLOYEES

250 employees in Riga office and globally we 
are 4000+ employees. 

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

We have manufacturing sites across Europe, 
Asia & US regions.

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Every individual in our organization can pursue 
their passion by joining one of the existing 
committees that are formed and supervised by 
our employees: Sustainability committee, 
Charity committee, Ambassador committee 
and Sports committee.



Training and

development

Monthly allowance

& Annual bonus

Health insurance

from first day

Global

Development

Opportunities

Recognition

program

Hybrid work

United by

values

Inspired 

by people
Driven by

purpose

CABOT LATVIA

250 talanted and engaged professionals

Coming from 26 different countries of origin

69% Famale 31% Male

To learn more about Cabot and available positions, visit cabotcorp.com/careers



Let's keep in touch www.cadencetranslate.com

WHY CHOOSE US?

Professional Development

Comprehensive benefits

Social Events

Clear Growth Opportunity

Build your Network

Diverse Team

International Exposure

Leading Language

Solution Provider

PERKS
AND

BENEFITS

FAST-GROWING SCALE-UP

Working in the high-stakes world of
primary research and language services
(50%+ average growth last four years) as
of 2021

INVESTING IN OUR PEOPLE

Building the skills you need to be a
successful leader and manager in
today's business world

INTERNATIONAL EXPOSURE

Collaborate with our global staff and
become a Culture Carrier

4 offices worldwide:

Los Angeles, USA

Beijing, China

Singapore

Riga, Latvia

ABOUT US

Cadence provides language
services that enable investors
and consultants to attain
better business insights
across the language barrier 



NIKITA PANINS
Associate, Class of 2022

My daily responsibilities include working
with a large number of language
professionals and clients to manage linguist
projects and deliver high-quality
communication. Additionally, I maintain
communication with Cadence teams in Asia
and America to ensure smooth workflow and
develop my interpersonal and professional
skills.

WHAT MADE YOU CHOOSE
CADENCE?

I was drawn to Cadence because of its
international team and the opportunity to
grow in the language industry, which is
constantly evolving and offers new
opportunities in the finance and business
market.

HOW IS THE WORKING
ENVIRONMENT IN YOUR
COMPANY?

Positive communication is an essential part
of Cadence’s culture. I enjoy learning from
my coworkers and how they approach their
tasks. My managers are supportive and
communicate frequently to ensure I have the
right mindset and decision-making abilities.

WHICH COURSE AT RTU
HAS HELPED YOU THE
MOST IN YOUR DAILY
TASKS?

Although the program did not have a specific
course in project management, I highly
recommend taking the “Innovative Product
Development and Entrepreneurship” course
as it provides foundational knowledge in
business management and offers practical
insights into project management.

SUGGESTIONS FOR FRESH
GRADUATES EMBARKING
ON THEIR CAREERS?

It is important for fresh graduates to attend
professional events, networking sessions, or
seminars to establish connections.
Additionally, finding a niche in a specific
area of expertise can make an individual
more valuable in the job market.

WHAT ARE THE MOST
IMPORTANT THINGS YOU
WOULD SUGGEST TO A
POTENTIAL EMPLOYEE?

It is important to be open to new things and
embrace the challenges that come with
working in an international company.
Additionally, it is crucial to never stop
learning and actively acquire new skills to
support career development. Cadence
provides support and resources to aid in this
process.

WHAT CHALLENGES DO
YOU FACE ON A DAILY
BASIS IN CADENCE?

In Cadence, I face daily challenges of
managing multiple projects and
communicating with a diverse team of
language professionals and clients.
Balancing workload and ensuring high quality
translations while meeting tight deadlines
can also be challenging.

WHAT ARE YOUR DAILY
RESPONSIBILITIES?

WHAT NEW EXPERIENCE
HAVE YOU GAINED WHILE
WORKING AT CADENCE?

Working at Cadence has allowed me to
broaden my cultural knowledge and improve
my language skills. I have also honed my
project management, communication, and
teamwork abilities. Additionally, getting to
know the large pool of Cadence’s translators
and interpreters has been highly motivating.

Visit our booth to
answer more of your
burning questions!





Circle K Business Centre SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Circle K Business Centre is a shared service 
centre which supports Circle K Global opera-
tions through a wide range of services within 
Finance & Control, IT, Human Resources, 
Logistics and Customer Service. Today more 
than 700 employees are working in the Business 
Centre and are delivering services to 11 countries 
- Norway, Denmark, Sweden, Poland, Estonia, 
Lithuania, Latvia, Ireland, Switzerland, USA and 
Canada. 
By starting or continuing your career with us you 
will spend an unforgettable time working 
side-by-side with the leading specialists in an 
environment devoted to reaching new heights. 
We offer an opportunity to learn more about our 
business, by working as a contributing team 
member. You will be at the heart of things that 
take place on a day-to-day basis, asking 
questions, giving your input, and helping to solve 
problems.

CONTACTS

Iveta Ķireja, Recruiter
• Iveta.Kireja@circlekeurope.com

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

- 2 years in a row we have been awarded as the 
TOP employer in the Global Business Services 
sector in Latvia.
- 90% of interns continue to grow within the 
company after their internship ends, either in the 
same team or even in a different department.

SUCCESS STORY

In November 2022 we started a Global team in 
Customer service supporting the whole Scandi-
navian market and currently taking over US and 
Canada. 
It started with 2 ladies, so the team was fondly 
called “Global ladies” by the colleagues. Since 
February a guy has joined the ladies and now, 
they are called “Global ladies & gentlemen”. 

Linda Trule, Customer Contact Center Repre-
sentative, one of the "Global ladies" on her 
journey in Circle K Business Centre:
“I am the last year student and started my 
journey at Circle K Business center as a student 
worker for my internship period. Three months 
into my internship I got offered to apply for a 
permanent role and I did. It was a start for a new 
team, a new project, new everything...
It's not all kittens and rainbows, we have our 
challenges and work can be hard, but I get to 
work in an amazing team, I get to talk to 
customers from all over Scandinavia and North 
America and I get to work in an international 
environment. I could not be happier and more 
thankful for the growth and opportunities 
presented to me in these 8 months, I totally, 100% 
recommend you to start your career in Circle K 
as well.”
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https://www.facebook.com/CircleKBusinessCentreRiga
https://www.instagram.com/circle_k_business_centre
https://www.circlek.eu/business


City Service

UZŅĒMUMA APRAKSTS

City Service nodrošina īpašuma pārvaldību. Kā 
strauji augoša uzņēmumu grupa, mēs palīdzam 
saviem klientiem radīt harmonisku dzīves un 
darba vidi, sniedzot pakalpojumus, kas rada 
pievienoto vērtību. Mūsu pakalpojumi ietver ēku 
apsaimniekošanu, inženiertehniskos risinājumus 
un uzkopšanu.
Mēs rūpējamies par dzīves un darba vidi. Mēs 
strādājam, lai padarītu mūsu klientu vidi ērtāku, 
sakoptāku un drošāku. Izmantojot pareizos rīkus, 
pieredzi un vairāk nekā 100 cilvēku lielu palīdzību, 
mēs esam gatavi turpināt izaugsmi.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Polija, Spānija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Inese Apšvalka
Personālvadības struktūrvienības vadītāja
• 27701231
• cv@cityservice.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mūsu uzņēmuma vērtības ir: 
MAN RŪP, 
ES DARU, 
ES SASNIEDZU. 
Mēs augstu vērtējam darbiniekos šīs trīs 
vērtības.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Darbs, prakse. 

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

115 darbinieki 
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Do we travel? 
Of course, we do. Our clients are located in 

almost all parts of the world and our employees 

regularly visit them, as well as we participate in 

many Expos. How does Spain, the USA, Belgium, 

and Germany sound to you? 

The world is our oyster!

Where are we?
Currently, we have more than 150 employees 

USA, Germany, France, UK, and there 

are more to go. 

Who are we?

solution provider with 10+ years of experience 

and 100+ realized projects. We are helping 

companies around the world to transform the 

creating new monetization opportunities 

/claritygroup

/www.clarity.cx

/clarity_cx

/clarity.cx

/clarity.cx

www.clarity.cx

Follow

CLARITY

k n o w l e d g e  i n  a c t i o n



Work-life balance
Just for like our team, we value and respect free 

Fun at work

for our employees. This is a crucial part of team 

Join us

team. Apply by sending your CV and motivation 

letter to hr@clarity.cx or using QR code. 

www.clarity.cx/jobs





CNC SAAN SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Uzņēmuma SIA "CNC SAAN" pamatdarbība ir 
mehāniskā apstrāde uz CNC apstrādes 
centriem. Uzņēmums tika dibināts 2012. gadā 
Rīgā un darbojas kā apakšuzņēmējs (Subcon-
tractor) dažādām nozarēm. Pēc klientu 
pieprasījumiem un sagatavotajiem rasējumiem, 
uzņēmums izgatavo dažādu specifikāciju 
detaļas, spējot nodrošināt pilnu detaļu izgata-
vošanas ciklu – kas ietver arī tādus pakalpoju-
mus, kā rūdīšanu, cinkošanu, anodāciju, 
metināšanu – piesaistot tam, mūsu uzņēmuma 
sadarbības partnerus. Uzņēmuma iekārtu parks 
sastāv no 19 CNC apstrādes centriem, kuros ir 
iespējams apstrādāt detaļas ar šādiem 
parametriem: frēzēšana (horizontālā un 
vertikālā frēzēšana) līdz 1000x508x508, virpoša-
na ( ar aktīvo instrumentu) līdz D 350 x 1000 
mm.  Uzņēmums piedāvā CNC frēzēšanas 
pakalpojumus ar apstrādes parametriem līdz 
3300x1000x1750mm. Galvenās nozares, kurās 
darbojas SIA "CNC SAAN" ir lauksaimniecība, 
kodolpētījumi, enerģētika, naftas un gāzes 
ieguve u.c. Mūsu mērķis ir iegūt vadošās pozīci-
jas mehāniskās apstrādes jomā un paplašināt 
klientu loku, veidojot partnerattiecības ar 
klientiem un piegādātājiem - panākot viņu 
uzticēšanos uzņēmumam kā drošam ražotājam 
un piegādātājam.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Galvenās eksporta valstis: Dānija, Vācija, 
Zviedrija, Somija, Norvēģija, Šveice, Igaunija, 
Lietuva.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Ražošanas vadītāja Dace Čekele
• 29268612
Izpilddirektors Salvis Pīļups 
• 26555009
Birojs 
• 20159878 
• info@cncsaan.lv
• Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs. Prakse. Pilna laika maiņu 
darbs.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

42 darbinieki 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma darbība tiek nodrošināta atbilstoši 
ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas 
izstrādātiem standartiem.
Augstas prasības no klientiem un pieaugošie 
konkurences apstākļi mūsu piedāvātajiem 
pakalpojumiem pieprasa mums patstāvīgi 
uzlabot kvalitātes procesus. Esam uzstādījuši 
CMM Zeiss koordinātu mērīšanas iekārtu. Šī 
iekārta ļauj mērīt ļoti sarežģītas detaļas ar 
augstu precizitāti un nodrošina stabilu kvalitātes 
kontroli sērijveida ražošanā.

Pēc klienta pieprasījuma, ir iespējams saņemt 
mērījumu protoklu izdrukas, kas apstiprina 
mērījumu precizitāti pēc rasējuma prasībam.
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Codex

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA “Codex” dibināts 2018. gadā. Mūsu komandu 
veido profesionāļi, kas IT nozarē guvuši pieredzi 
piedaloties vērienīgos projektos gan valsts 
institūciju, gan komercsabiedrību informāciju 
sistēmu izveidē, uzturēšanā – vairāk kā 20 
gadus. Ikdienā veicam programmatūras pilna 
dzīves cikla pakalpojumus: biznesa analīzi, 
sistēmas projektēšanu, izstrādi, testēšanu, 
dokumentēšanu, ieviešanu, uzturēšanu un 
uzlabošanu. Mūsu izstrādes komanda ir īsteno-
jusi vairāk kā 50 projektus gan valsts, gan 
privātajā sektorā. Codex prioritāte aizvien paliek 
nemainīga – motivēti darbinieki, laikā paveikti 
projekti un apmierināti klienti. Mēs piedāvājam 
caurspīdīgu izstrādes procesu, atskaites par 
padarīto un nākotnē ieplānoto. Ilgtermiņa 
sadarbība ir mūsu moto. Codex vīzija: kļūt par 
Latvijas programmatūras izstrādes līderi, 
ilgtermiņa sadarbības partneri un pievilcīgāko 
darba devēju industrijā. Mēs apzināmies, ka 
mūsu mērķi ir ambiciozi un latiņa ir nolikta 
augstu. Esam pieņēmuši izaicinājumu, ko varam 
sasniegt tikai kopā, kā komanda!

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija
• 67628888
• info@codex.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Atvērtību izaicinājumiem, analītisko domāšanu, 
vēlmi izglītoties, augstu atbildības sajūtu un, 
protams, draudzīgu komunikāciju un entuzias-
mu par IT.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

“Codex” uzņēmuma viena no labākajām 
īpašībām: ģimeniska un uz progresu atvērta 
vide. Ja ir ideja, tad vienmēr būs kāds kurš 
uzklausa, un kāds, kurš palīdz ar padomu tās 
realizācijā.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Codex ir unikāls ar to, ka 90% studentu, kas nāk 
pie mums praksē, paliek strādāt patstāvīgā 
darbā.
Pie mums var strādāt arī tad, ja IT nav 
pamatizglītība, bet pabeigti pamata kursi, ir 
izpratne un vēlme mācīties. Algojam, piemēram, 
bijušo NBS pārstāvi, zobu tehniķi.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

65 darbinieki 

VEIKSMES STĀSTS

Codex strādā:
2 RTU studenti un 17 absolventi
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Veselības apdrošināšana Pašrealizācijas iespējas

Cognizant ir starptautisks IT

pakalpojumu un konsultāciju

uzņēmums, kas palīdz saviem

klientiem modernizēt tehnoloģijas,

pārveidot procesus un pieredzi,

tādējādi veicinot to spēju būt

sekmīgiem mūsu strauji mainīgajā
pasaulē. 

Darba-dzīves balanss Mācības un attīstība Aizraujošs darba saturs

Koučings un apzinātības sesijas

Draudzīga darba vide

Esam straujas izaugsmes, kā arī
starptautiskas un inovatīvas vides

apvienojums! Tas rada daudz iespēju

tādiem cilvēkiem kā TU — cilvēkiem

ar uzņēmējdarbības garu, kuri vēlas

kaut ko mainīt šajā pasaulē.

careers.cognizant.com

UZZINI VAIRĀK UN PIEVIENOJIES: 

KĀDI IR IEGUVUMI STRĀDĀJOT COGNIZANT? 



Cognizant ir starptautisks Informāciju Tehnoloģiju uzņēmums, kas nodrošina IT,

konsultāciju un biznesa procesa ārpakalpojumus, kā arī stiprina klientu biznesu,

veicinot to izaugsmi. 

Latvijā Cognizant darbu sāka 2018. gada maijā pēc Tele2 koplietojamo pakalpojumu

centra darba pārņemšanas. Cognizant Latvia ir viens no jaunākajiem globālā Cognizant

atzariem Eiropā, kas koncentrējas uz pilna IT pakalpojumu spektra nodrošināšanu no

klientu atrašanās vietai pietuvinātām valstīm. Latvijā Cognizant uzsvaru liek uz aplikāciju

izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, dažādu veidu testēšanas

pakalpojumiem, kā arī datu analītikas jomu ar mērķi palīdzēt saviem klientiem kļūt

digitālākiem. Galvenās tehnoloģijas, ar kuram strādājam Latvijā, ir Oracle, Saleforce, CSG,

Software AG, Mulesoft, SQL, Java, PHP, C++, HTML, CSS, Javascript, Azure, Power BI,

Snowflake.

Rīgas piegādes centram raksturīgas multifunkcionālas komandas, agile un DevOps

piegādes modeļi, kā arī klientiem īpaši pielāgotu risinājumu nodrošināšana. Mūsu

speciālisti strādā ar klientiem, kas pārstāv tādas nozares kā telekomunikācijas, finanšu

un apdrošināšanas pakalpojumi, farmācija, ražošana u.c. Latvijā Cognizant lepojas ar

dažādu liela mēroga transformācijas projektu ieviešanu un integrāciju vairākās valstīs

dažādās nozarēs. 

No Rīgas uzņēmums nodrošina stabilus, lokalizētus resursus, lai veiksmīgi

apmierinātu mūsu starptautisko klientu vajadzības, kopīgiem spēkiem

pārveidot viņu biznesu un gūt panākumus digitālajā ekonomikā.

2023. gadā Cognizant otro reizi sertificēts kā Top Darba

devējs Latvija, savukārt Eiropā sertifikācija iegūta jau devīto

reizi. Tāpat uzņēmums Ilgtspējas indeksā ir ticis iekļauts

"Sudraba kategorijā".



Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs un novērtējam dažādību mūsu uzņēmumā. Tāpēc

mums ir svarīgi komandā redzēt ne tikai pieredzējušus IT nozares profesionāļus, bet arī tos,

kas tikai sper pirmos soļus informācijas tehnoloģiju pasaulē. Tieši tāpēc esam izstrādājuši

Talent Greenhouse programmu jeb programmu talantu izaugsmei. Programmas mērķis ir

atbalstīt jaunos talantus, sniegt viņiem praktisku pieredzi IT nozarē un palīdzēt attīstīt darba

tirgum nepieciešamās prasmes.

Talent Greenhouse ir programma, kas sniedz iespēju jaunajam speciālistam intensīvās

apmācībās un prakses vadītāja uzraudzībā apgūt tiešo darba pienākumu veikšanai

nepieciešamās zināšanas. Pēc apmācībām jaunie talanti tiek iesaistīti konkrētās praksēs,

kur tie piedalās reālu klientu projektu realizācijā. 

Šīs programmas unikalitāte ir tajā, ka pieteikties dalībai var gan IT jomas studenti un

absolventi, gan arī cilvēki ar darba pieredzi citā nozarē, kas šobrīd meklē pārmaiņas savā
karjeras ceļā. Lai kvalificētos dalībai nepieciešamas jau apgūtas IT zināšanas universitātē,

kursos vai pašmācības ceļā.  Apmācības notiek klātienē un attālināti, un, strādājot pie

projektiem, dalībniekiem ir iespēja apvienot klātienes un attālinātā darba iespējas. 

Talent Greenhouse: Programma jaunajiem IT speciālistiem

� 

� 

� 

SEKO LĪDZI VAKANCĒM: 

LinkedIn:  Cognizant 

Facebook: CognizantLV  

Instagram: Cognizant_Latvia  

SAZINIES AR MUMS

CognizantLatvia@cognizant.com



RTU ABSOLVENTI MŪSU UZŅĒMUMĀ

Cognizant daru tieši to, kas ietverts RTU absolvētās mācību

programmas nosaukumā - organizēju un vadu starptautiskos

ekonomiskos sakarus. Praktiski darbs saistīts ar visaptverošu

komunikāciju organizācijas iekšienē un ārēji. Strādājot tādā
globālā tīklošanās uzņēmumā kā Cognizant, svarīgi prast atrast

un savest "pareizos" cilvēkus. Darbojoties Cognizant centros

Latvijā un Lietuvā,  palīdzu identificēt Eiropas biznesa

vajadzībām piemērotākos pieejamos resursus, kā arī uzturēt

attiecības ar dažādām vietēja mēroga sadarbības

organizācijām abās valstīs.

Renāte Zakutajeva, Cognizant Biznesa attīstības vadītāja

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 

Savu karjeru IT pasaulē sāku tieši saistībā ar savu bakalaura

darbu par testēšanas metodoloģijām. Šī darba izstrāde

palīdzēja man iegūt savu pirmo amatu – Junior Test speciālists.

Studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas deva pamatu izprast

gan šī amata būtību, gan arī palīdzēja vēlākiem amatiem kā
Scrum Master. Šeit arī pamatinformācija tika iegūta jau studiju

laikā. Protams lielā lietu izprašana un zināšanu iegūšana sākas

ar praktisko darbu, bet apgūtais studijās palīdzēja lietas salikt

pa plauktiņiem. Šobrīd strādājot Salesforce praksē gan kā
vienam no vadītājiem, gan analītiķim projekta darbos saskaros

gan ar cilvēku sadarbības veicināšanu, gan programmatūru

vajadzību definēšanu. 

Elvijs Sala, Cognizant  Salesforce prakse

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Informācijas tehnoloģijas

Bhargav Vegi, Cognizant Salesforse prakse

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība
Ar e-komerciju saistītie priekšmeti radīja entuziasmu par

programmatūras lomu un tās ieviešanu produkcijā. Pateicoties

universitātē iegūtajām zināšanām, varēju pievienoties

Cognizant Talant Greenhouse programmai, pilnveidojot

teorētiskās un praktiskās zināšanas. Ar lepnumu atzīstu, ka

Rīgas Tehniskā Universitāte bija pirmais solis, lai kļūtu par

profesionālu Salesforce izstrādātāju.
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C O R P O R A T E  S O L U T I O N S  G R U P A

Corporate Solutions grupa apvieno 

vairākus informācijas tehnoloģiju un 

biznesa vadības konsultāciju un 

risinājumu uzņēmums, kas nodrošina 

pakalpojumus korporatīvajiem 

klientiem.

Uzņēmums ir dibināts 2006. gadā, 

apvienojoties pieredzējušiem 

informācijas tehnoloģiju nozares 

speciālistiem. Pašlaik komandu veido 

vairāk kā 150 dažādu nozaru eksperti.

Tev ir iespēja strādāt uzņēmumā, 

kur kolēģi viens otru atbalsta, dalās 

savā pierezē un ir uz sadarbību, 

rezultātu orientēti. Mēs 

nepārtraukti mācāmies, 

profesionāli pilnveidojamies, gūstot 

ar vien jaunas zināšanas.

Pievienojoties mums, Tu iegūsi 

lieliskus kolēģus, iespējams 

draugus, ar ko kopā svinēt mazas 

un lielas uzvaras.



C O R P O R A T E  S O L U T I O N S  G R U P A

Corporate Solutions

Pārslas iela 3, Rīga, Āgenskalns LV-1002

Personāla atlases projektu vadītāja 

Dana Bondare (+371) 28212974

personals@csolutions.lv

www.csolutions.lv Apskati aktuālās vakances šeit

PIEVIENOJOTIES MUMS, TU IEGŪSI

Superīgus, atsaucīgus, pozitīvus kolēģus;

Iespēju profesionāli pilnveidoties (semināri, apmācības, kursi, 

sertifikācijas)

Kopīgus pasākumus (filmu vakari, komandu saliedēšanās, sporta 

aktivitātes un citas foršas kopā būšanas) un citus bonusus;

Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

Elastīgu darba laiku;

Uz vērtībām balstītu uzņēmuma kultūru;

Mūsdienīgu darba vietu Āgneskalnā ar bezmaksas auto un velo novietni

UZŅĒMUMU INTERESĒ

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

MĒS AUGSTU VĒRTĒJAM

Bakalaura studenti

Maģistra studenti

Absolventi

Pilnas slodzes darbs

Prakse

Pilna/nepilna laika maiņu darbs

Sadarbību

Iniciatīvu

Profesionalitāti

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIRZIENS

Informācijas tehnoloģijas











DNB – Where business and people thrive!

The bonuses you get while working with us:

Learn Norwegian 
and give yourself 
a chance to start a 
new career!

Why is work at DNB 
Service Centre in 
Riga your next best 
move?



Success stories of our employees

Signe Strujevica



Edge Autonomy Riga

UZŅĒMUMA APRAKSTS

EDGE Autonomy ir viens no vadošajiem bezpilota 

lidaparātu ražotājiem pasaulē. Mēs ražojam 
augstas tehnoloģijas produktus ar lielu 
pievienoto vērtību. Produkcija tiek piegādāta 
vairāk kā 70+ pasaules valstīs.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Riga, Latvia, San Luis Obispo, California, Bend, 

Oregon, Herndon, Virginia, Ann Arbor,  Michigan.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Ideja par bezpilota lidaparātu ražošanu 
Konstatīnam Popikam radās 2006. gadā, kad 
tolaik vēl kā students daudz strādāja ar  radio 
vadāmajiem lidmodeļiem. “Par ideju pastāstīju 
draugiem, sakot – tā ir lieta, kas nākotnē būs 
liela. Mums jāmēģina. Savācāmies pieci cilvēki 
un strādājām garāžā.”
2021. gada februārī ASV uzņēmums "AE Industrial 
Partners" iegādājās “UAV Factory”. "AE Industrial 
Partners" specializējas investīcijās aviācijas, 
aizsardzības, elektroenerģijas ražošanas un 
citās jomās. 2021. gadā izmantojot AEIP 
partnerību, UAVF apvienojās ar Jennings 
Aeronautics, Inc. (JAI)   un 2022. gadā 
uzņēmums pārsauc sevi par Edge 
Autonomy, un iegādājas degivelas šūnu bateriju 
ražotāju Adaptive Energy
Penguin B uzstāda pasaules lidojuma izturības 
rekordu savā klasē ar lidojuma laiku 54,4  
stundas 2012.gada.
Konkursā «Eksporta un inovācijas balva 2016» 
uzņēmums ieguva 1. vietu kategorijā 
«Inovatīvākais produkts»
2021 UAV Factory iegūst Latvijas-Amerikas 
Inovāciju balvu
2022 VXE30 uzstāda otrās grupas (ASV) 
bezpilota lidaparātu rekordu nolidojot 39 
stundas 17 minūtes un 7 sekundes

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Jaunbridagi 1, Marupe, Latvia, LV-1073
• edgeautonomy.lv@edgeautonomy.io

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

250+ darbinieku līdz 2022. gada aprīlim
400 darbinieku šobrīd

Interese par tehnoloģijām.
Patstāvīgi un regulāri apgūst jaunas zināšanas. 
Vēlmi mācīties.
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ELKO Grupa AS

DESCRIPTION OF THE COMPANY

The ELKO Group is one of the region's largest 

distributors of IT and consumer electronics 
products and solutions, representing 350 IT 
manufacturers. The company provides a wide 
range of products and services to more than 10 
000 retailers, local computer manufacturers, 
system integrators and enterprises within 
various sectors in 12 countries in Europe.
Follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, and 
Instagram to know more about current events. CONTACTS

Evita Cinglere, HR Manager
• Evita.Cinglere@elkogroup.com

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

SKILLS

We are looking for young professionals who are 
collaborative, keen to share knowledge, 
passionate, reliable and striving for advance-
ment;

Interest in finance, IT field (programming, 
software testing, DWH), data analysis, business 
and system analysis or project management.
WHAT YOU CAN EXPECT

To be part of a $ 2 billion company - one of the 
region's largest distributors of IT and consumer 
electronics products and solutions;
Work at the headquarters level for an interna-
tional company;
Practice probably the broadest range of 
financial instruments in the Baltics;
Support and friendship from the team of indus-
try’s superheroes.

NUMBER OF EMPLOYEES

270 employees

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

At headquarters in Latvia 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

ELKO operates in a capital-intensive business 
that focuses on finance and risk management. 
For more information about available positions 
in Latvia, follow our career page: 
www.elko.lv/par-mums/vakances 
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ELVA MISIJA:

KONTAKTI

MICROSOFT 365

DYNAMICS 365

AZURE

ELVA ir vadošais IT risinājumu un

konsultāciju uzņēmums, kas jau 18

gadus palīdz gan lieliem, gan maziem

uzņēmumiem sasniegt lielāku

efektivitāti un labākus biznesa radītājus,

izmantojot moderno tehnoloģiju

sniegtās iespējas. Par sasniegumiem

inovāciju jomā un risinājumu ieviešanā
uzņēmums ELVA novērtēts

starptautiskā mērogā, 2020. un 2021.

gadā saņemot prestižo Microsoft Gada

partnera Latvijā apbalvojumu.

Mēs strādājam, lai atrastu

gudrākus risinājumus, kas

palīdz biznesam kļūt ātrākam,

vieglākam un strādāt ar

mazākām izmaksām.

+371 67065115

Robežu iela 46, Rīga, LV-

1004, Latvija

HTTPS://WWW.ELVA.LV

POWER PLATFORM

PANORAMA 365



Kāpēc
izvēlēties
ELVA?

Patstāvība ikdienas uzdevumu

veikšanā un abpusēja uzticība

kopīgu mērķu un rezultātu

sasniegšanai.

ATBALSTOŠA UN SALIEDĒTA KOMANDA

Vienota un spēcīga komanda ir

panākumu atslēga, tāpēc

veicinām komandas garu un

motivāciju.

ATVĒRTĪBA JAUNĀM IDEJĀM INTERESANTA UN RADOŠA IKDIENA

Mēs vienmēr esam atvērti

profesionāliem izaicinājumiem

un gatavi īstenot jaudīgas

idejas.

UZTICĒŠANĀS UN AUTONOMIJA

Nodrošinām izaicinājumiem

bagātu un interesantu darba

lauku gudru un jēgpilnu

risinājumu radīšanai.

VIDE TAVAI IZAUGSMEI

Veicinām iniciatīvu un

atbalstām ikvienu, kurš vēlas un

pierāda potenciālu augt

profesionāli.

LOJALITĀTE ILGTERMIŅA SADARBĪBAI

Novērtējam ieguldījumu un

strādājam kopā ilgtermiņā, lai

kopīgi svinētu uzvaras un

sasniegumus.

Daina Ēce
ELVA Atlases un attīstības vadītāja



Entain Baltics and Nordics

DESCRIPTION OF THE COMPANY

We are Entain - one of the biggest iGaming 
companies worldwide. Our vision is to be the 
world leader in betting, gaming and interactive 
entertainment. We will achieve this through our 
focus on sustainability and growth, transforming 
our sector for our players, for ourselves and for 
the good of entertainment. The Entain journey 
began on 9th December 2020, but our brands 
have been making history since the 1880s. 
Licensed in 27 jurisdictions, we’re now home to a 
global family of more than 25 iconic names - 
such big names as BetMGM, Bwin, Coral, and 
Ladbrokes. In Entain, we employ around 24,000 
people in 19 countries across five continents, 
with retail operations in the UK, Ireland, Belgium 
and Italy. ENLABS, which stands for Entertain-
ment Laboratories, was acquired by Entain and 
joined the Entain family in April of 2021. In Entain 
Baltics and Nordics, we are a company that 
creates entertainment through innovative 
thinking by offering our customers indus-
try-leading gaming content across all product 
verticals coupled with outstanding localised 
service. We are the largest iGaming operator in 
the Baltics with an ambition to expand well 
beyond, becoming one of the leading online 
gaming companies in other regions of Europe. 
We focus on regulated or soon-to-be-regulated 
markets and promote responsible gambling. 
Regulation means a guarantee of fair play, 

player protection and local gambling tax contri-
butions. Entain Baltics and Nordics own a group 
of licensed online gaming companies in several 
European jurisdictions as part of its portfolio. We 
operate a portfolio of well-known brands, 
including our flagship brands “Optibet”, "Klondai-
ka", and "Ninja Casino".

CONTACTS

Instagram @entainbalticsnordics , 
Facebook https://www.facebook.com/entain-
balticsandnordics career- https://career.en-
labs.com/

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Describing our Culture we say that we have a bit 
of the both worlds: reasonably and adequately 
corporate when it comes to policies, procedures, 
processes, hierarchy yet at the same time with a 
start-upish vibe - being very flexible, open, agile 
and with a team where we are friendly and 
down-to-earth.
Our mission and simultaneously core values are 
to create entertainment, infuse joy and spark 
change. Looking practically how things are 
happening in our team it is fair to say we are 
living these three values in our everyday lives.

NUMBER OF EMPLOYEES

650 employees

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Today Entain Baltics and Nordics is a 
multi-brand online gaming company with 650+ 
people from more than 15 countries situated in 
offices across Riga (headquarters), Tallinn, 
Vilnius, Malta and Stockholm. We are proud to 
be the leading iGaming operator in the Baltic 
States and one of the fastest-growing operators 
in Eastern Europe.
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#fakti

SIA EVA-SAT jeb plašāk pazīstams kā veikalu tīkls Komforts ir 
viens no līderiem santehnikas un apkures tehnikas tirdzniecībā 
Baltijā. Lai saviem klientiem plašā klāstā nodrošinātu mod-

ernāko inženiertehnisko risinājumu un augstas kvalitātes preču 
pieejamību, EVA-SAT sadarbojas ar lielākajiem ražotājiem visā 
pasaulē.

Uzņēmums darbojas 
jau 33 gadus

100% vietējo uzņēmēju 
īpašums un tas aptver 
mazumtirdzniecības, 
vairumtirdzniecības 
un eksporta jomas

Latvijas pilsētās atrodas 
8 Komforts veikali, vēl 
2 veikali atrodas Lietuvā.

Lielākajās  Kopējais 
apgrozījums 2021. gadā 
sasniedza 42 milj. 

Kopā uzņēmumā strādā 
230 darbinieki. Darbinieku 
skaitam ir tendence pieaugt, 
īpaši, inženierzinātņu sfērā.

42

Kopā mēs ne tikai strādājām, bet arī 
atpūšamies regulāros saliedēšanās pasākumos!

Apmeklējam kultūras pasākumus un lielākās 
ražotāju rūpnīcas visā pasaulē.

Mēs esam zaļi domājoši un visi kopā mēs rūpējamies 
par ilgtspējību. Mums ir svarīga  darbinieku izaugsme 
un labklājība.

Less
waste



Ko tu iegūsi, uzsākot 
darbu EVA-SAT?

Atbildi uz jautājumiem 
par EVA-SAT un laimē 
stilīgo Grohe pudeli!

GROHEB L U E

Mūsu vakances

Kontakti
Lai apskatītos spied šeit.

e-pasts: 
personals@evasat.com
Tel.: +371 26365270

Iespēju strādāt ar 
jaunākajiem 

nozares produktiem

Strādāt stabilā un 
mūsdienīgā uzņēmumā

Apmeklēt ražotāju 
rūpnīcas visā pasaulē Dibināt kontaktus ar 

nozares labākajiem 
profesionāļiem

Apmaksātu veselības 
apdrošināšanu

Brīvdienu savā 
Dzimšanas dienā 
un 2 apmaksātas 

brīvdienas slimošanas 
laikā

Karjeras izaugsmes 
iespējas

Piedalies 
konkursā

Lai piedalītos  spied šeit.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aYDvOlMyok2WAzypfUVLVFTjQZ3KgaRGs5NtyglEzkxUQjc1TFk2RUhBSzlJQU5QTDFFNVE2VjI0Qi4u&origin=QRCode
https://karjera.komforts.net
mailto:personals@evasat.com
https://www.sejda.com/call/%2B37126365270


START WITH EV
O!

YOUR CAREER IS AN

WE OFFER YOU

Evolution is a Swedish technology 
and entertainment company 
established in 2006 when it opened 
its first studio in Riga. 

We develop and maintain various 
online gaming products and provide 
video studio services, ultimately 
creating a unique online gaming 
experience for customers around 
the world. 

We have now grown to 16,000+ 
employees across 30 countries 
and our company culture is built 
around the goal of unleashing talent 
and facilitating the growth of our 
employees every day. 

So, if you want to grow, become  
independent and work in a modern, 
high-tech company - join EVO!

24/7 Accident Insurance 
&  Health insurance covering 
dentist,  optics, gym and more

Flexible schedule

Paid initial training

Privilege card and
access to Bookboon

Scholarships  
for students

Free gym with 
group  training
e.g. Yoga, Pilates, Fitness

Real career growth 
opportunities

Free make-up kit 
for every newcomer 
(GP, Shuffler, Game Host) 

Visit www.darbsevolution.lv & www.evolution.com/careers to find out more 
about work opportunities with us! We have multiple entry level positions.



Nensija started in Evolution 

as a Game Presenter.  
She says it was “an easy 
choice” as it was the best 
job to combine with the 
university. Whilst working in 
this position, she was also 

helping out with designing 

studios for special 
occasions, e.g. Christmas 
and Halloween. 

That is when she first 
worked with the Research 
and Development 
Department.  

Jelena has a PhD in organic 

chemistry, and after 15 

years of scientific work, 

she has decided to change 
things up in her life and 
now is part of our Game 
Presenter’s team. 

Jelena is happy that 

she was able to join the 

company without any 

relevant experience 
and wants to stay in the 

They were impressed with 
her technical knowledge 
& ability to come up with 
mechanical solutions. 
So it wasn’t long until she 

was offered a chance 

to join the department as 

a mechanical engineer.  

Now Nensija is a Team 
Lead at the department, 
and after seven years in 
the company, she couldn’t 
be happier to have chosen 
this as her workplace whilst 
studying.

position also in the future 
as she plans to start a new 
degree – this time in social 
sciences. “Evolution is a 
great place for students 

because of the flexible 

work schedule and career 

development opportunities 

- the company really has 

that international feel, so I 

am very happy here!” says 
Jelena.

Team Lead at Research and Development

Game Presenter

Studied in RTU: Product Design (Wood Design)

Studied in RTU: Chemical Engineering

Nensija

Jelena

Past RTU Students!

MEET SOME OF OUR

EMPLOYEES



www.filter.lv 
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FILTER veic inženiertehnisko risinājumu izstrādi, augstas kvalitātes iekārtu piegādi,
projektu realizāciju un industriālo servisu rūpnieciskām enerģijas ražošanas
sistēmām, katlu mājām un ūdens sagatavošanas stacijām.

FILTER misija ir veidot ilgtermiņa, noturīgas attiecības ar klientiem un partneriem,
piedāvājot energoefektīvākos un atbilstošākos risinājumus enerģētikas un ūdens
sagatavošanas nozarēs un nodrošināt darbiniekiem labus darba vides apstākļus un
nepārtrauktas tālākas attīstības iespējas.

Mūsu klienti ir plaša spektra uzņēmumi, kuri veiksmīgi darbojas siltumenerģētikas un
siltumapgādes nozarēs, pārtikas un dzērienu ražošanā, kokmateriālu ražošanā, stikla
un keramikas rūpniecībā, celulozes un papīra ražošanā, tekstilizstrādājumu ražošanā,
ķīmiskajā rūpniecībā, farmācijā, metalurģijā, lauksaimniecībā, kuģniecībā u.c.

Cilvēki jeb uzņēmuma darbinieki ir galvenais virzītājspēks un izaugsmes veicinātājs
uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Darbinieki ir FILTER lielākā vērtība, viņu prasmes,
zināšanas un pieredzi nevar aizstāt. Katrs darbinieks ir unikāls, sniedzot
neatkārtojamu pievienoto vērtību uzņēmumam.

67 556 765
filter@filter.lv

INŽENIERTEHNISKO RISINĀJUMU IZSTRĀDE  

AUGSTAS KVALITĀTES IEKĀRTU PIEGĀDE 

INDUSTRIĀLAIS SERVISS 



VEIKSMES

STĀSTS

DĀVIS ALSBERGS
SIA FILTER 

Projektu nodaļas vadītājs 

FILTER uzņēmumā  sāka strādāt 2011. gadā
kā  RTU Būvniecības fakultātes Siltuma,
Gāzes un Ūdens tehnoloģijas institūta
3.kursa students, kuram ātri vien tika
uzticēts vadīt vienu no  pirmajiem Latvijas
biomasas katlu mājas  būvniecības darbu
projektiem. 
Pēc veiksmīgas darbošanas būvobjekta
vadībā, Dāvis tika piesaistīts kā
siltummehānikas  projektu inženieris
Lietuvas biomasas katlu mājas izbūves
projektā. Tad sekoja darbošanās ārpus
FILTER uzņēmuma. Dāvis smēlās
profesionālo pieredzi Somijas  industriālo
biomasas projektu realizācijā un pēc 4
gadiem tika uzrunāts atgriezties FILTER jau
kā uzņēmuma projektu nodaļas vadītājs.
Dāvja veiksmes atslēga - patiesa vēlme
mācīties, attīstīties, strādāt un nebaidīties no
jaunā un nezināmā. 

PAR MUMS RUNĀ MŪSU DARBI! 

BIOMASAS
KATLU
MĀJAS

 BALTIJĀ LIELĀKAIS
SAULES KOLEKTORU

PARKS

ŪDENS
SAGATAVOŠANAS

RISINĀJUMI 

www.filter.lv 
67 556 765
filter@filter.lv



UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• www.fima.lv
� 67722277

• info@fima.lv
• Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

FIMA piedāvā prakses un pilnas slodzes 
nodarbinātības iespējas.  

FIMA SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Kompānija Fima ir Baltijas reģiona inteliģento 
inženiertehnisko risinājumu integrators. Jau trīs 
gadu desmitus mēs izstrādājam un pielietojam 
inovācijas, kas ļauj modernizēt apkārtējo vidi un 
infrastruktūru. Šodien mēs varam piedāvāt 
sevišķi plašu inženiertehnisko risinājumu un 
pakalpojumu spektru. Mēs izstrādājam drošības, 
automatizācijas un telekomunikāciju drošības 
sistēmas, īstenojam kompleksus pilsētas 
infrastruktūras, transporta, enerģētikas un citu 
sektoru risinājumus. Kopš mūsu darbības 
pirmsākumiem esam īstenojuši vairāk nekā 15 
tūkstošus dažāda apjoma un sarežģītības 
projektu. Mūsu kompāniju izvēlas gan privāti 
uzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes. 
Mēs nodrošinām profesionālu apkalpošanu visu 
projekta īstenošanas laikā: no pirmās idejas līdz 
funkcionējošas sistēmas apkalpošanai, veicam 
projektēšanas un līgumdarbus, apkalpojam 
izstrādātās sistēmas un nodrošinām to nepār-
trauktu darbību.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Polija

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Pie mums vislabāk jūtas tie darbinieki, kas 
nebaidās no izaicinājumiem, ir neatlaidīgi un 
cenšas pilnveidoties. Ikviens no mums interesē-
jas par savas nozares jaunumiem un darbā 
izmanto inovācijas. Ideju apmaiņa pie mums 
notiek brīvi un atvērti. Veidojot sarežģītas 
inženiersistēmas, strādājam kā harmoniska 
komanda, jo svarīgs ir ikviena ieguldījums. Mēs 
katrs esam atšķirīgi un ne reizi vien 
pārliecināmies, ka dažādība rada sinerģiju, 
tāpēc cenšamiem ikvienam dot iespējas 
pašizpausmei. Fima – lieliskā vide talantu 
izaugsmei, kur ikviens darbinieks var 
pilnveidoties un realizēt savus mērķus!

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Mūsu kompānija ir dibināta 1992. gadā, tā 
kodolu izveidoja fizikas un matemātikas 
speciālisti. No šejienes arī cēlies kompānijas 
nosaukums – Fima:
FIzika + MAtematika = FIMA

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Pašlaik esam 50 kolēģi, no kuriem 6 ir EST un ELT 
projektēšanas inženieri, 6 - vājstrāvu tīklu un 
drošības sistēmu inženieri, 12 kolēģi ir iesaistīti 
projektu un būvdarbu vadīšanā. 
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Gaso AS

UZŅĒMUMA APRAKSTS

GASO nodrošina nepārtrauktu un drošu dabas-
gāzes sadales sistēmas darbību visā Latvijas 
teritorijā. GASO ir vienīgais dabasgāzes sadales 
sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina 
dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz 
gala patērētājam.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• www.gaso.lv
• Vagonu iela 20, Rīga
• personals@gaso.lv 
• seko mums arī Facebook, LinkedIn, YouTube
• www.gaso.lv/macibu-centrs
• www.gaso.lv/kursi 
• macibu.centrs@gaso.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

GASO vērtības: droša darba vide, profesionāla 
un vienota komanda, ilgtspējīga attīstība, 
profesionāla sadarbība.
GASO - Droša iespēja! Radi pārmaiņas, saņem 
nepieciešamo atbalstu. No vienas puses 
stabiltāte un sociālās garantijas, no otras puses 
– iniciatīva, elastība, pārmaiņu radīšana un 
ieviešana.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

2022. gadā gāzei Latvijā - 160 gadi, dabasgāzei 
- 60 gadi.
Jau 6 gadus GASO darbojas nodalīti no AS 
Latvijas Gāze.
GASO uztur 5410 km sadales gāzes vadus 
Latvijā.
GASO nodrošina dabasgāzes piegādi vairāk 
nekā 378 tk lietotāju Latvijā.
GASO ir izveidojusies laba sadarbība ar RTU: 
mūsu struktūrvienību vadītāji dalās ar savām 
zināšanām un pieredzi. Strādājot RTU kā mācīb-
spēki- sagatavo atbilstošus speciālistus 
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozarē.
GASO katru gadu uzņem gan obligātajā, gan 
ārpuskārtas praksē dažādu nozaru jaunos 
speciālistus, t.sk., individuāli izvērtē sagatavotī-
bu, lai piedāvātu arī apmaksātas prakses 
iespējas vai darbu.
GASO katru gadu izvērtē iespējas piešķirt 
līdzfinansējumu studiju maksai dažādās studiju
programmās, jo īpaši tiem, kuri studē siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas.
GASO piešķir mācību atvaļinājumu. Aktuālais 
jaunums darbiniekiem - zemessargiem: 30 
apmaksātas prombūtnes dienas gadā.
GASO ir savas Mācību centrs, kas nodrošina 
apmācību un atestāciju personām, kuru darbs 
saistīts ar gāzapgādi (sistēmu projektēšanu 
būvniecību, būvuzraudzību, ekspluatāciju u.c.). 
Tiek nodrošināta iespēja mācīties arī attālināti 
Moodle platformā. 

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

GASO strādā 870 darbinieki.
Pamatdarbībā nodarbinātie: sadales infrastruk-
tūras attīstība (projektētāji, inženieri, ekonomis-
ti), gāzapgādes sistēmu izbūve (inženieri, 
atslēdznieki, metinātāji), sistēmu ekspluatācija 
un avārijas dienests (atslēdznieki, metinātāji, 
meistari), dabasgāzes uzskaite (inženieri, 
ekonomisti, IT). Struktūrvienības: Rīgā, Jelgavā, 
Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Ogrē, Jēkab-
pilī, Jūrmalā. Galvenā administrācija – Rīgā. 
Reģionos strādā gan administratīvie darbinieki, 
gan inženieri, atslēdznieki, metinātāji, meistari.

81



Pievienojies mūsu komandai, ja tu vēlies apgūt eksporta

pārdošanas vai tirgus izpētes iemaņas. Mēs

nodrošināsim apmācību sesijas un atgriezenisko saiti,

strauju zināšanu apguvi par dažādām nozarēm un

tirgiem, kā arī atbalstu personīgajā izaugsmē.

Starptautisks birojs pilsētas

centrā

Instagram cienīgi skati uz Rīgu

Apmaksāta prakses vieta,

pilna laika darba vieta vai

iespēja strādāt kā ārštata

darbiniekam

Iespēja apgūt praktiskas

eksporta vadītāja vai tirgus

izpētes iemaņas

Gateway & Partners specializējas eksporta partneru

piesaistē ārvalstu tirgos, sākot no Skandināvijas un

Eiropas, beidzot ar tādām valstīm kā ASV, Austrālija un

Ķīna un Dienvidāfrika. Mūsu misija ir palielināt mūsu

klientu eksporta pārdošanas rezultātus, iepazīstinot

uzņēmumus ar jauniem tirgiem un tiem atklājot

svarīgāko tirgus informāciju.
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Mēs esam enerģiski, motivēti un pozitīvi domājoši

cilvēki, kurus aizrauj starptautiskā uzņēmējdarbība. 

 Kopā ar mums tev būs iespēja piedalīties un ietekmēt

starptautisko tirdzniecību, kas ļaus kļūt par profesionāli

īsā laika posmā. K
O

M
A

N
D

A
P

IE
V

IE
N

O
JI

E
S

"1 gads Gateway&Partners ir pielīdzināms 3 gadu pieredzei
jebkurā citā uzņēmumā."



EXPAND 
YOUR 

HORIZONS
Learn and grow at GoCardless.



GoCardless

DESCRIPTION OF THE COMPANY

At GoCardless we are building a global bank 
payment network that lets people make and 
collect payments straight from their bank 
account, across multiple countries and curren-
cies. 75,000+ businesses around the world trust 
us to power their payments. We enable them to 
collect payments from 30+ countries, process-
ing over $30 billion each year. No two days are 
the same at GoCardless with plenty of opportu-
nities to challenge yourself, learn new skills and 
develop your career. That’s what makes life 
interesting. We’re proud of our welcoming 
culture and our great people. Our GeeCees are 
free to be themselves - they work together and 
treat each other with respect. It’s a place where 
people genuinely care about each other.
Our company values are:

Start with ‘why’: We believe you can only do a 
job properly when you know why you are doing 
it. Understanding why we care about the 
problem motivates us to keep going until we’ve 
solved it. 
Care Deeply: We care deeply about our work. 
We focus on results whilst paying attention to 
the details, and always strive to master our craft. 
Act with integrity: We do what’s right even when 
no-one is watching. We don't see doing the right 
things as a choice — we act with integrity 
regardless of the cost.
Be Humble: We act without ego and don’t let 
excuses get in the way of achieving our goals. 
We believe life's too short for self-importance. 
Company Benefits:
- 27 paid holidays
- 10 paid sick leave days
- 3 volunteering days
- 4 ‘GC Fridays’ a year when the whole company 
takes a Friday off to spend time with family, 
friends and wind-down
- Health insurance from day 1
- Learning budget of 400 euros
- Equity plan for all employees 

NUMBER OF EMPLOYEES

In Latvia ~100, Internationally almost 1000

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

- The GoCardless Riga team was previously a 
Latvian startup Nordigen (founded in 2016). 
Since Nordigens' acquisition in 2022 the compa-
ny is fully integrated with GoCardless globally.
- In GoCardless Riga around 10% of Employees 
are named Jānis (LOOL)
- We believe in giving back, so we have a strong 
focus on sustainability, diversity and inclusion - 
as one of the initiatives, company employees 
have the opportunity to use 3 days a year for 
volunteering activities (paid holiday).
- The employee count of GoCardless Riga team 
doubled during 2022, and we will continue to 
grow in 2023.
- The top 5 hobbies across all GeeCees are 
music, travelling, gaming, reading and cooking
- Our CEO Hiroki Takeuchi co-founded GoCard-
less 12 years ago

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

GoCardless operates in 80 countries and has 
offices in the UK, USA, Australia, France & Latvia. 
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WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

We are always looking for team members who 
crave to learn, who question the status quo and 
are ambitious but humble. In terms of the 
day-to-day, we really value:
- The ability to prioritise: There is so much 
opportunity in the sector right now but in order 
to seize it, we need focus. People and teams that 
know how to dedicate our resources to the most 
important activities will really help us ‘move the 
needle’.
- Collaboration: We work with greater efficiency 
and effectiveness when we work together. 
Teamwork is at the heart of what we do; one 
thing our people always tell us is how generous 
everyone is with their time at GoCardless, 
despite long to-do lists.
- Passion and drive: We thrive thanks to people 
who are ambitious, curious, love what they do, 
and are ready to deliver the results of their 
career. GoCardless is a place for anyone who 
wants to add some big achievements to their 
CV.

CONTACTS

Talent Manager Renāte Maskale, 
• rmaskale@gocardless.com 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

See our open roles here: https://boards.green-
house.io/gocardless
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“Par iespēju pievienoties uzņēmumam Ilva uzzināja no Havas Latvia kolēģiem. 

Ilva savu karjeru sāka 2018. gada jūnijā kā Pasažieru reģistrācijas aģents.

Tā paša gada augustā viņa kļuva par pasažieru apkalpošanas aģenti un bija 

atbildīga kā par pasažieru reģistrāciju, tā arī par pasažieru sēdināšanu 

lidmašīnā. Ilva ātri mācās un 2019. gada februārī Ilva pieteicās Ielidošanas 

servisa aģenta amatam un ieguva iespēju pierādīt sevi šajā pozīcijā.

2020 Ilva ieguva paaugstinājumu, un uzsāka darboties kā Ielidošanas servisa 

maiņas vecākā pozīcijas izpildītaja. Būdama ļoti lojāla un centīga, 2022. gada 

februārī Ilva saņēma paaugstinājumu pasažieru apkalpošanas maiņas vecākās 

pozīcijā un tagad ir atbildīga par komandas vadīšanu maiņas laikā ar visiem

ar pasažieru apkalpošanu saistītajiem uzdevumiem.”







Ignitis Renewables

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Ignitis Renewables is an international green 
energy company operating in the three Baltic 
states and Poland. Team, united of high-level 
renewable energy experts from all Europe, are 
ready to implement historical offshore and 
onshore wind energy projects. Project scope 
varies from wind to solar energy, biomass, and 
waste-to-energy projects. Our vision is to 
transform for a more sustainable world that a 
generation which will come after us would find a 
planet greener and more energy smart. Use 
your knowledge to build a renewable future!

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Each day we develop energy that works ever 
better, smarter and more conveniently. Our 
values unite, motivate and inspire us:
Responsibility. Care. Do. For Earth. Starting with 
myself.
Partnerships. Diverse. Strong. Together.
Openness. See. Understand. Share. Open to the 
world.
Growth. Curious. Bold. Everyday.

CONTACTS

For all recruitment questions please contact: 
andzelika.kairyte@ignitis.lt
agne.miezlaiskyte@ignitis.lt
www.ignitisrenewables.com
www.ignitisgroup.lt

NUMBER OF EMPLOYEES

In Ignitis Group 4100+ employees
In Ignitis Renewables 100+ employees

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

4GW is our goal to reach by 2030 via green 
generation.
Team of Ignitis Renewables are doubling every 
year - feel the spirit of start-up.
Challenges you would face here are unique and 
has importance for whole region.
The benefits package are flexible and adaptable 
to your needs.
Internal career opportunities with no limits.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Latvia, Lithuania, Estonia, Poland

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

We can offer full-time contract or internship 
opportunities.

91



92



Industry Service Partner SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA “Industry Service Partner” ir vadošais indus-

triālā un ēku servisa uzņēmums Latvijā. 
Uzņēmums sniedz industriālo iekārtu un ēku 
uzturēšanas, remontu un pārbūves pakalpoju-

mus. 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
- metālapstrādes uzņēmumi
- kokapstrādes uzņēmumi
- papīra un iepakojuma ražošanas uzņēmumi
- siltumelektrostacijas, hidroelektrostacijas, 
siltumcentrāles
- lielas sabiedriskās ēkas
- lidostas
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

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Saliedēta komanda ir mūsu panākumu atslēga! 
Uzņēmums nepārtraukti attīstītās, pieņemot 
darbā aizvien jaunus darbiniekus, kuru skaits 
pārsniedz 165 cilvēkus. 
Mūsu darbiniekos īpaši vērtējam:
- zinātkāri, kas ļauj nemitīgi pilnveidoties, gūt 
jaunu pieredzi un sekot industrijas jaunumiem; 
- godpratīgumu, jo tikai godprātīga attieksme 
pret darbu un klienta uzticēto īpašumu spēs 
patiesi iekarot klienta uzticēšanos un iegūt 
lielāku atdevi no padarītā;
- mērķtiecību, jo tikai apņēmīgi virzoties uz 
precīzi nospraustu mērķi, iespējams nonākt pie 
vēlamā rezultāta.
Savā komandā aicinām enerģiskus, iniciatīvas 
pilnus ar inženiertehniskajām zināšanām 
apveltītus studentus, kuri vēlas strādāt un 
pilnveidot savas prasmes.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

ISP tika iekļauts 2021. gada Eiropas TOP 1000 
visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā pēc 
Financial Times datiem.
ISP ATBALSTĪJIS:
- RTU zinātkāres centra "Futurimo Rīga" izveidi 
2022. gadā;
- RTU Lielo izlaidumu 2017-2021;
- RTU Zinātnieku nakts aktivitātes kopš 2015. 
gada;
- RTU Akadēmiskās izcilības gada balvas 
ģenerālsponsors 2018-2021;

- RTU Inženierzinātņu vidusskolas atbalsta 
kampaņu 2016-2020;
- RTU Inženierzinātņu vidusskolas kāpnēs 
iemūžināts ISP vēstījums topošajiem 
inženieriem.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

165 darbinieki 
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UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• G.Zemgala gatve 85, Rīga, LV 1039
• 28899454
• info@ispartner.lv
• www.ispartner.lv
PERSONĀLA DAĻA
• olga.ormane@ispartner.lv

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Sadarbībā ar RTU Attīstības fondu, aktīvi 
pieņemam praksē studentus, kur tie, pieredzē-

jušu speciālistu vadībā, var apgūt jaunas 
prasmes un ilgtermiņā kļūt par mūsu uzņēmu-

ma darbiniekiem. 

Jēkabs Zeimuls, 
Projektu vadītājs ēku servisa nodaļā
Savu karjeru SIA Industry Service Partner sāku bakalaura programmas 
“Enerģētika un elektrotehnika” apgūšanas laikā. Uzņēmums, sadarbībā 
ar RTU attīstības fondu, piedāvāja labi apmaksātu  prakses vietu  
komercēku inženiertehnisko sistēmu apkalpošanā, kas bija atbilstoša 
studijās iegūto zināšanu pielietošanai. Uzsākot gaitas uzņēmumā, biju 
pārsteigts par inženiertehnisko sistēmu daudzveidību un procesiem, 
kādi veicami, lai nodrošinātu dažādu ēku darbību. Prakses ietvaros 
apguvu daudzpusīgas zināšanas un prasmes tādu ēku inženiertehnisko 
sistēmu apkalpošanā, kā elektroapgāde, ēku vadības automātikas 
sistēmas, ventilācija, gaisa kondicionēšana, apkure u.c. Jau uzsākot 
praksi uzņēmumā, patīkami pārsteidza jauno kolēģu attieksme un iekļaušana savā kolektīvā, kas lika 
justies nevis kā praktikantam, bet gan, jau, kā pilnvērtīgam darbiniekam, ļaujot sevi pierādīt un maksimāli 
iesaistot ikdienas darba procesos. Kolēģu zināšanas un atbalsts, strauji ļāva attīstīt karjeru. Uzreiz pēc 
prakses pabeigšanas, tika piedāvāta darba vieta, kas pēc, sākotnēji, tiešas iesaistes iekārtu remontdarbu 
un uzturēšanas procesu veikšanā, īsā laikā attīstījusies jau par dažāda veida darbu organizēšanu, 
uzņēmuma darbinieku un praktikantu vadību, kā arī tiešas komunikācijas uzturēšanu ar klientiem, pildot 
projektu vadītāja pienākumus. 
Ir patīkami apzināties, ka atrodos nozarē, kuras darbību nespēj ietekmēt dažādie mūsdienu pasaules 
satricinājumi, ko pierāda nepārtraukta SIA Industry Service Partner attīstība un ar vien jaunu kolēģu 
uzņemšana uzņēmumā. 

VEIKSMES STĀSTS
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Innovative Travel Solutions

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Innovative Travel Solutions (ITS) unites 
ambitious and highly motivated travel and sales 
professionals providing five-star level services 
to an international client base. ITS is a part of 
Trevolution Group, that sells over 50,000 air 
tickets and package holidays every month, has 
direct distribution contracts with 60+ airlines, 
unites 3000 employees globally. Our values are: 
Responsibility for Decisions and Actions, Contin-

uous Innovation, True Value for clients, Taking 
charge, Courage to continue, Team is a Force. 

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Ambition, 
Willingness to learn and motivation for self-de-

velopment, 
Communication and negotiation skills,
Interest in sales, 
English language skills. 

CONTACTS

• careers@itslatvia.lv
• 25909485
• https://www.instagram.com/its_corporation

NUMBER OF EMPLOYEES

300 employees

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

First possibility to get promoted already after 6 
months; 
Gamification platform - earn points for daily 
tasks and trade them for valuable gifts of your 
choice - starting from 
vouchers up to a company paid trip; 
The most popular flight route of our customers 
of 2022 were LA-Manila, LA-Paris; 
In 2022 our team members successfully provid-

ed service to almost 80 000 customers;
Fun activities every month - sports events, 
competitions, tasty treats;
Masterclasses and other trainings; 
Special recognition for top performers every 
month;
Part of a global company uniting more than 
3000 people in 9 countries; 
Truly international environment - more than 10 
nationalities represented in the office; 
Average age at the company - 27 years; 
Work with customers from all over the world; 

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

ITS is a part of Trevolution group, 
operating in 8 countries
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INNOVATIVE TRAVEL SOLUTIONS

It's your time to BE more, ACHIEVE more and EARN 

more! Join our team and jumpstart your career.

No experience? No problem!

WHAT WE DO:

Our professional Sales 

Consultants accept 

incoming calls to provide 

travel product information 

about international flights, 

hotels and suggest 

appropriate solutions for a 

global customer base.

ITS is is a part of 

Trevolution Group, 

incorporating travel 

businesses in 50 countries 

globally and focusing on 

agency sales of airline 

tickets and travel services 

to both retail and 

corporate clients as well as           

online sales. 

Trevolution Group 

unites 3,000 travel 

agents globally and 

has direct distribution 

contracts with 60+ 

airlines selling over 

50,000 air tickets and 

package holidays 

every month.



Join our team and work in the exciting travel 

industry. Form relationships with new and existing 

customers by helping to find the best routes and 

prices for their journeys. 

Join ITS and don't limit your 

possibilities! Apply now by sending 

your resume. We appreciate all 

applicants, but only second-round 

candidates will be contacted. 

Recruitment will be 

performed in English in 

several stages with a 

specific evaluation process. 

Junior Sales consultant  

With ITS you will:

Earn guaranteed base 

salary 900€ gross      

+ plus bonuses



What we offer:

€1500 gross 

average income

Paid initial    

training

Social 

guarantees 

Health  

insurance 

Special 

recognition 

Social events 

Bonuses

Additional rewards

No cold calling 

Modern office in 

the city center 

Fresh fruit and 

delicious treats 

Tea & coffee

Company sports 

events 

Continuous    

training and career 

development 

International team 

and client base 

Referral program 

Night transport 

Why join ITS?

Growth

International Travel Solutions (ITS) will teach 

you how to grow as we will be growing with 

you. We started with a small team, and now 

we have grown to 300 employees. We 

continue our focus on each person’s 

individual professional development. With 

ITS you will be in charge of your career and 

success. You may start small, but together 

with us, you’ll reach the stars and get where 

you are meant to be.

Appreciation

Making you feel appreciated in your 

workplace is our main goal. We will pay you 

more with the help of motivating 

performance bonus scheme. We will give 

you more so that you can become financially 

independent and earn what you deserve. 

High expectations lead to high returns.

Loyalty

We want you to be in this for the long 

run and we’ll do everything to make 

sure you are. The longer you work with 

us, the more perks you will receive. 

Our Loyalty Program is designed to 

ensure work-life balance and that you 

get more than just a paycheck.

Learning

We want you to never stop learning and 

challenging yourself. We will provide you 

with high-class training, masterclasses, and 

all the tools you need to fulfil your potential. 

Being good at sales is a talent, growing in 

your role and becoming the best version of 

yourself is hard work.



One of the most important aspects of working at INTEXSYS is 

communication. Being able to balance friendly jokes and 

business discussions is important to me in my current position 

and helped me to improve my work in many ways.

info@intexsys.lv

www.intexsys.lv

Working at INTEXSYS, I constantly learn new things because 

the projects are big and different solutions are used. 

The company fosters a supportive work environment that 

encourages collaboration and professional growth, making 

daily work a truly fulfilling experience. INTEXSYS also has an 

excellentwork-life balance.

I like INTEXSYS for the great, friendly, and supportive team I 

have a chance to work with, the atmosphere, and the products 

we are building together. For opportunities to grow as a 

professional and develop my skills every day.

Alexander
Senior Software Architect

Emils
Junior Software Engineer

Aleksandra
Senior Manager

OUR EMPLOYEES SAY:

@intexsys



INTEXSYS is a Riga-based, modern software-development company. We
specialize in large-scale E-commerce and Business Automation (ERP, CRM) 

projects for customers from the United States and Eastern Europe.

Utilizing Agile methodology and cutting-edge technologies, we design, deliver, 
and support the most-complicated projects for the top players on the market.

Employing over 80 industry professionals, we provide the best work
conditions, and never-boring projects, as well as great opportunities to learn 

via internal knowledge-sharing, participating in open-source projects,

attending conferences, and more.

DevOps

ABOUT US

TECHNOLOGIES

WE USE

Data

info@intexsys.lv

www.intexsys.lv

@intexsys

Backend

Frontend Mobile



UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA Karcher (pārdošana)
• Gustava Zemgala gatve 71, Rīga; 
• Mūkusalas iela 41, Rīga; 
• info.lv@karcher.com

SIA Karcher Technology Latvia 
(ražošana) 
• Langervaldes iela 5, Raubēni, Cenu pag., 
Jelgavas nov.; 
• hr.ktl@municipal.kaercher.com

Kärcher

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Kärcher ir līderis tīrīšanas sistēmu, produktu un 
pakalpojumu tirgū, iestājoties par kvalitāti, 
inovācijām un ilgtspēju. Šos panākumus mēs 
esam guvuši pateicoties mūsu darbiniekiem, 
kas katru dienu apņēmīgi darbojas mūsu 
uzņēmuma un mūsu produktu labā. Pastāvīgi 
ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, kvalitātē, 
mārketingā un dizainā padara uzņēmumu par 
labi pazīstamu zīmolu un pievilcīgu darba 
devēju, kur iespējams attīstīt savu karjeru. Vai 
vēlies būt daļa no izaugsmes stāsta?

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Kärcher ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 
1935. gadā un ko joprojām pārvalda Kärcher 
ģimenes pārstāvji.
Globāli uzņēmums 2021. gadā apgrozīja vairāk 
kā 3 miljardu euro, kas ir augstākais rādītājs 
uzņēmuma vēsturē.
Kultūras atbalsta programmā uzņēmums ir 
notīrījis un atjaunojis vairāk kā 160 
pieminekļu visā pasaulē kopš 1980. gada.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Latvijā ap 200 darbinieku (pārdošana + ražoša-

na), globāli - tuvu 15 000.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs, prakse

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Kärcher nodarbina 14 400 cilvēku vairāk kā 150 
uzņēmumos 80 dažādās valstīs



AICINĀM KOMANDĀ

Mēs piedāvājam gan darba, gan 
prakses, gan sezonas darba iespējas.

Īpaši aicinām mūsu komandai 
pievienoties studentus un absolventus, 
kas studējuši:

 informācijas tehnoloģijas;
 inženierekomomiku un vadību;
 loģistiku;
 cilvēkresursu vadību;
 ekonomiku.

PAR MUMS

AS “Kesko Senukai Latvia” ir straujāk augošais uzņēmums tā sauktajā “do it yourself” 
(DIY) jeb dari pats veikalu segmentā Latvijā. Uzņēmums vada un attīsta “K Senukai” 
veikalus Latvijā ar konceptu “No padoma līdz risinājumam”. Šobrīd Latvijā darbojas 
vienpadsmit “K Senukai” veikali Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Liepājā, Cēsīs, Madonā, 
Rēzeknē un Daugavpilī, kopējais nodarbināto skaits 
ir apmēram 1000 darbinieku dažādās profesijās.

Vēlamies, lai mūsu klienti dzīvotu sakārtotā, skaistā vidē, tāpēc piedāvājam 
būvniecības, dārza, saimniecības un mājas labiekārtošanas preces, plašu sadzīves 
tehnikas un sadzīves preču klāstu, kā arī dažādus pakalpojumus un mūsu profesionāļu 
konsultācijas.

Vienmēr priecājamies par darbiniekiem, kuri patiesi interesējas par savu darbu. 
Gaidām  cilvēkus, kuri novērtēs iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā ar iedvesmojošiem 
vadītājiem, elastīgu darba grafiku, pārdomātu bonusu sistēmu, veselības 
apdrošināšanu, profesionālās un vispārējās apmācības un īpaši zemas cenas 
uzņēmuma veikalos.

VIDEO

https://youtu.be/G9xrenWYmRQ

KONTAKTI

AS KESKO SENUKAI LATVIA

cv@keskosenukai.lv

+371 25480160, +371 67810189



Kinetics Nail Systems SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Kinetics Nail Systems ir Latvijas kosmētikas 
ražotājs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Kinetics 
ražo gan nagu lakas, gan UV staros cietējošos 
nagu pārklājumus jeb želejlakas, kā arī nagu un 
roku kopšanas kosmētiku. Katru gadu tiek 
radītas vismaz 4 jaunas nagu laku kolekcijas un 
nepārtraukti norisinās darbs pie esošo formulu 
uzlabošanas un jaunu produktu radīšanas. Ir 
pierādījies, ka mūsu panākumu atslēga ir 
profesionāla attieksme, pētniecisks gars, 
izaicinošs temps un draudzīga vide. Mūsu 
galvenais virzītājspēks ir mūsu aizraušanās. Un 
mēs mācāmies visu laiku, jo lielāko daļu 
zināšanu mūsu nozarē nevar apgūt ne skolā, ne 
universitātē.
Mēs lepojamies, ka mums ir:
- 900 dažādi produkti;
- Vairāk kā 10 000 krāsu receptūru;
- Mērķtiecīga 130 cilvēku komanda;
- 42 pasaules valstīs pārstāvēti produkti;
- Kinetics Zinātnes fonds;
- Ģimenei draudzīgas darba vietas statuss;
- Bijuši 20 zinātkāri praktikanti 2022.gadā. 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Kinetics Zinātnes fonds ir tilts starp uzņēmumu 
un augstskolām, lai atbalstītu jaunos nozares 
profesionāļus un jau studiju laikā viņus iepazīsti-
natu ar darba vidi un karjeras iespējām polimē-

ru ķīmijā, kosmētikas ķīmijā, kvalitātes 
pārvaldībā un ražošanā.
Ik gadu piedāvājam:
- 10 stipendiju vietas;
- Lekcijas 200 studentiem;
- Meistarklases 240 studentiem;
- Sadarbību ar 4 vadošajām universitātēm.
Stipendiju veidi:
- Izcilības, 1000 EUR;
- Pētniecības, 2400 EUR;
- Prakses, 400 EUR mēnesī. 

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

130 darbinieki

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Dažādas prakses iespējas, Pētnieciskā darba 
izstrāde, Darba iespējas.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

- Profesionālu attieksmi un godīgumu;
- Pētniecisku garu; 
- Motivāciju un aizrautību;
- Atvērtību un draudzīgumu; 
- Vēlmi mācīties un attīstīties.

Plašāku informāciju par stipendiju konkursa 
norisi vari iegūt RTU attīstības fonda mājaslapā: 
https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds/prak-

su-un-stipendiju-konkursi 

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

HR speciāliste Vanesa Elva Millere
• 26264447
• hr@kineticsbeauty.com
R&D ķīmiķe, Kinetics zinātnes fonda vadītāja 
Zane Grigale-Soročina
• 28323467
• zane.grigale@kineticsbeauty.com

• 20436655
• Kurzemes prospekts 3K, Rīga, LV-1067
• info@kineticsbeauty.com
• www.kineticsbeauty.com
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KPMG Latvija

DESCRIPTION OF THE COMPANY

KPMG is a global organization of independent 
professional services firms providing Audit, Tax, 
Legal and Advisory services. Together we 
support businesses in their journey to fit for a 
sustainable and secure future. 
Our power is a wide range of integrated 
services:
- Audit (review of financial statements, Internal 
Audit);
- Tax (Indirect and Corporate Taxation, Transfer 
Pricing, Personal Taxes, Tax Compliance);
- Deal Advisory (Transaction Services, Valua-

tions, Mergers & Acquisition);
- Risk Consulting (Financial Risk Management, 
Anti-Money Laundering, Enterprise Risk 
Management, Compliance);
- Management Consulting (Strategy, Opera-

tions and ESG);
- IT and technologies (Technology Transfor-
mation, Cyber Security, Data & Analytics, IT 
Audit).

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

- You take up responsibility and 
accountability, and have high work ethics
- You have a desire for continuous improvement 
and ambition to deliver quality;
- You are bold enough to step outside of your 
comfort zone;
- You are a team-player and have good 
communication skills, and a positive mindset;
- You strive to create a positive change around 
you;
- You are fluent in Latvian and English.

CONTACTS

• Roberta Hirša iela 1, Rīga (VERDE office 
building)
• www.kpmg.lv
• cv@kpmg.lv
• www.kpmg.lv/careers

NUMBER OF EMPLOYEES

Over 265,000 partners and employees working 
in member firms worldwide. In Latvia we are 
more than 270 employees occupied in different 
business areas.

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

We operate in 143 countries and territories 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Flexible working hours (incl. part-time arrange-

ment), permanent positions and internships. We 
work in a hybrid way – you have the opportunity 
to work 1-2 days in the office, and other days 
remotely, as preferred.





UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Baltijas personāla vadītāja Santa Levica
• Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
• personals@latvenergo.lv
• 29351273

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

• Prakses un Darba iespējas
• Vairāk info - www.latvenergo.lv > KARJERA > 
KONKURSI UN STIPENDIJAS

VEIKSMES STĀSTS

Produktu vadītāja Elīna Červinska
Baltijas elektrotransporta uzlādes funkcija, Rīgas 
Tehniskās universitātes absolvente, Maģistra 
grāds, Vides inženierija

Latvenergo AS

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Latvenergo koncerna darbības segmenti ir 
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, 
elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, un 
mūsu mājas tirgus ir Baltija, kur mūs pazīst ar 
zīmoliem Latvenergo un Elektrum. Mūsu mērķis ir 
augt – ne tikai paplašinot tirgus, bet arī 
piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu, 
atbildot globālajiem izaicinājumiem un arī 
turpmāk stabili saglabājot līderpozīcijas Baltijā 
ilgtspējīgu enerģētikas risinājumu ieviešanai – 
saules un vēja enerģijas izmantošanai mūsu 
zaļās enerģijas portfelī, kā arī solāro risinājumu, 
elektroauto uzlādes tīkla izveide un apkalpoša-

na. Vienlaikus neaizmirstam par mūsu enerģēti-
kas pamatu – hidroenerģiju un termoelektro-

staciju enerģiju, kur ik dienas strādājam ar esošo 
tehnoloģisko resursu pilnveidošanas augstāku 
ražošanas jaudu un videi draudzīgāku risināju-

mu ieviešanu. Vai Tevi aizrauj šādi tehnoloģiskie 
izaicinājumi, kas iet roku rokā ar Eiropas enerģē-

tikas attīstības kursu? Jau vairāk nekā 80 gadu 
Latvenergo ir spējis sevi apliecināt arī 
profesionālās zinātības un enerģētikas 
ekspertīzes jomā, tāpēc arī turpmāk viens no 
mūsu dzinējspēkiem būs padziļināta nozares 
tehniskā un stratēģiskā pārvaldība, kuras 
dzinējspēks ir nākotnes enerģētikas līderi.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija (Rīga, Līči, Acone, Valmiera, Daugavpils, 
Aiviekste, Jelgava , Liepāja, Ķegums, Aizkraukle), 
Lietuva, Igaunija

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

1342 darbinieki

Enerģētika ir nākotnes nozare, tā ir nozare, kas 
jau tagad apvieno speciālistus ar pieredzi 
dažādās jomās un plašā specializācijā, bet mūs 
visus vieno vīzija par nākotnes enerģiju. Ar savu 
darbību Mēs sniedzam enerģiju sabiedrības 
attīstībai! Mēs strādājam:
- Ar sirdi - Esam atvērti un aizrautīgi
- Ar prātu - Darām pēc būtības un nepārtraukti 
mācāmies
- Ar enerģiju - Esam drosmīgi un mērķtiecīgi
- Ar domām par nākotni - Darām labu klientam 
un sabiedrībai
Esam lielākais enerģētikas koncerns Baltijā, kas 
jaunajā stratēģiskajā periodā izvirzījis drosmīgus 
mērķus, kuru sasniegšanai mēs meklējam 
zinošus, aizrautīgus un izaicinājumus 
atbalstošus kolēģus.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

• 60% enerģijas tiek saražota no atjaunīgajiem 
resursiem. 
• Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls ir 
izaudzis līdz 193 pieslēgvietām Latvijā. 
• Vairāk nekā 80 gadu pieredze enerģētikā.







Daugavpils

Rīga

CILVĒKS

Mums ir atvērtas un savstarpēji uzticamas 

attiecības ar cilvēkiem gan uzņēmumā, 

gan ārpus tā.

KVALITĀTE

Mēs pastāvīgi pieņemam jaunus 

izaicinājumus, lai pilnveidotu produktu 

kvalitāti.

PANĀKUMU ATSLĒGAS

AS “LATVIJAS MAIZNIEKS” ir 

tirgus līderis maizes tirgū 

Latvijā ar ražotni Daugavpilī 

un 55 gadu uzņēmuma 

attīstības vēsturi. 

Uzņēmuma misija ir 

nepārtraukti attīstīties ieviešot 

inovācijas it visā ko darām.

latvijas_maiznieks

latvijasmaiznieks

latvijas_maiznieks

www.maiznieks.lv

ATTĪSTĪBA

Mēs neapstājamies pie sasniegtā, pastāvīgi 

meklējam jaunas izaugsmes iespējas, 

apgūstam un ieviešam jaunākās tehnoloģijas.

RŪPES

Mēs uzskatām, ka panākumi 

uzņēmējdarbībā ir atkarīgi ne tikai no 

profesionālajām iemaņām, bet arī no 

sociālās atbildības.



Produkcijas sortimentu veido vairāk kā 8 maizes šķirnes, kā arī konditorejas 
izstrādājumi, tostarp, kūkas, un smalkmaizītes.

Jaunākās tehnoloģijas apvienojumā ar labākajām Latvijas maizes cepšanas 
tradīcijām ļauj produktiem saglabāt nemainīgi labu garšu un kvalitāti.

Mūsu produkcija tiek eksportēta uz Lietuvu, Igauniju, Poliju, Zviedriju, Norvēģiju, 
Moldovu, Vāciju, Nīderlandi, Īriju, Apvienoto karalisti, Izraēlu un ASV.

AS „LATVIJAS MAIZNIEKS” –  tirgus 

līderis maizes tirgū Latvijā un

TOP Darba devējs Latgales reģionā 
pēdējo 8 GADU LAIKĀ.

Esam LIELĀKAIS 
NODOKĻU MAKSĀTĀJS

Latgales reģionā
8 GADUS pēc kārtas.

MAIZE

 Analītisku domāšanu

 Tiekšanos pēc sasniegumiem

 Vēlmi strādāt dinamiskos darba 
 apstākļos

 Radošumu, kreativitāti

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS
NOVĒRTĒ

DARBINIEKU SKAITS
UZŅĒMUMĀ 



AS „LATVIJAS MAIZNIEKS” turpinot 

mērķtiecīgu izaugsmi kā viens no 

lielākajiem un mūsdienīgākajiem 

uzņēmumiem Latgalē, mums ļoti 

svarīgs ir jautājums par jaunu speciālistu 

piesaisti un sagatavošanu. 

Piedāvājam ekskursijas uzņēmuma 

ražotnē Daugavpilī, ar mērķi 

iepazīstināt studentus ar ražošanas 

procesiem un tehnoloģijām. 

IESAISTĪŠANĀS

IESPĒJAS

PRAKSES un

DARBA IESPĒJAS

Aicinām pievienoties mūsu komandai 

studentus un absolventus no 

fakultātēm:

Mašīnzinības

Elektrotehnika un vides 

inženierzinātnes

Ražošanas inženierzinības

Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija 

Inženierekonomika un vadība

Datorzinātne un informācijas 

tehnoloģijas 

SĀC VEIDOT

SAVU KARJERU

KOPĀ AR MUMS

Tev būs iespēja Daugavpilī, AS LATVIJAS MAIZNIEKS ražotnē, īstenot savas nākotnes 

izaicinājumu, karjeras veidošanu kādā no ražošanas nozares profesijām mūsu 

uzņēmuma nodaļās – Tehniskajā, Ražošanas, Kvalitātes vai Ekspedīcijas un loģistikas 

nodaļā vai Mārketinga nodaļas Rīgas ofisā pielietot savas teorētiskās zināšanās 

praksē un kļūt pat lielisku papildspēku mārketinga komandā!



MĒS

PIEDĀVĀJAM

latvijas_maizniekslatvijasmaiznieks latvijas_maiznieks www.maiznieks.lv

RAŽOTNE UN PERSONĀLA DAĻA

Adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, 

LV-5404

Tālr.: 65476281

E-pasts: info@maiznieks.lv

MĀRKETINGA NODAĻA

Adrese: Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082

Tālr.: 67617261

E-pasts: marketings@maiznieks.lv

KONTAKTI

1. Iespēju veidot karjeru starptautiskā
 uzņēmumā

2. Stabilu atalgojumu

3. Sociālās garantijas

4. Mūsdienīgu darba vidi

5. Profesionālu un draudzīgu kolektīvu

6. Apmaksātu mācību atvaļinājumu

7. Paplašinātu veselības apdrošināšanu

8. Optikas kompensāciju

9. Dzīvesvietu  Daugavpilī

10. Apmācības kvalifikācijas celšanai

Apskati aktuala
s

vakances seit
-



Inga Šteingolde, LNA Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta direktore: "Mana 
karjera ir veiksmes stāsts, jo ar RTU ķīmijas 
maģistra grādu konservācijas un restaurācijas 
tehnoloģijā, - arhīvā radu atbalstu iegūtās 
zināšanas pārvērst par prasmēm papīra, 
pergamenta, ādas izpētē un restaurācijā, iegūt 
pieredzi, sadarbojoties ar Eiropas arhīvu 
restaurācijas speciālistiem, papildināt 
zināšanas starptautiskās konferencēs. Latvijas 
Nacionālā arhīva bagātais dokumentārā 
mantojuma krājums rada iespēju iniciēt arvien 
jaunas tēmas materiālmācībā un saglabāšanā. 
Šādi vairāku gadu garumā no studentes esmu 
kļuvusi par vadītāju un eksperti kultūras manto-
juma saglabāšanas jautājumos."

Latvijas Nacionālais arhīvs

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Latvijas Nacionālais arhīvs ir mūsdienīga un 
starptautiski aktīva valsts pārvaldes iestāde, 
pievilcīgs darba devējs un nozares līderis, kas 
sadarbībā ar citiem nozares sadarbības 
partneriem sekmē ilgtspējīgu un dinamisku 
nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, 
saglabāšanu un izmantošanu visas sabiedrības
interesēs.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Latvijas Nacionālais arhīvs
• Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija
• www.arhivi.gov.lv
• lna@arhivi.gov.lv

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Latvijas Nacionālais arhīvs strādā ar vairāku 
gadsimtu gaitā uzkrātiem dokumentiem - 
krājumā ir gan 13. gadsimta pergamenti, gan arī
21. gadsimta elektroniskie dokumenti. Darbs 
arhīvā piedāvā visplašākās iespējas zinātniskai 
pieejai un pētījumiem - vēsturniekiem, 
kultūrvēsturniekiem, restauratoriem, ķīmiķiem, 
digitalizētājiem, tekstu mašīnlasīšanas 
inženieriem, studentiem un pētniekiem.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības 
atrodas visā Latvijā - četras struktūrvienības 
Rīgā, desmit - reģionos.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Šobrīd Latvijas Nacionālajā arhīvā strādā 396 
darbinieki. 
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IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Katru gadu Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā 
prakses iespējas studentiem, kā arī iesaista 
jaunos speciālistus pētniecībā. Dokumentārā 
mantojuma restaurācijā esam līderi Latvijā, kas 
ievieš un pielieto pasaulē atzītas konservācijas 
un restaurācijas metodes, veic mikroskopisko 
izpēti un sadarbojas ar augstskolu izpētes 
laboratorijām.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Latvijas Nacionālais arhīvs darbiniekos augstu 
novērtē kompetenci, neatlaidību un spēju 
strādāt gan ar vēsturiskiem dokumentiem, gan 
arī ar modernām tehnoloģijām, kas sniedz 
vēsturiskajiem dokumentiem jaunas izman-
tošanas iespējas - digitalizāciju un optisko 
teksta atpazīšanu, kā arī profesionālu spēju 

īstenot vēsturisko dokumentu materiālu sagla-
bāšanu, uzkrāšanu, kā arī restaurāciju un laika 
radīto izaicinājumu risinājumus.

VEIKSMES STĀSTS





At the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL), we are proud 
to celebrate our 45th anniversary in 2023. Our focus on conducting cutting-edge 
research and delivering innovative solutions to meet industrial needs has been a  
constant since our inception.

As a premier destination for students seeking hands-on research experience, the ISSP 
UL provides a range of opportunities for students to work alongside our highly-skilled 

doctors of science and contribute to the advancement of knowledge in a range of areas, 
including:

� Functional materials for electronics and photonics

� Nanotechnologies, nanocomposites, and ceramics

� 

� Theoretical and experimental research of material structure and properties

Through our partnership with the Faculty of Physics, Mathematics, and Optometry at 

the University of Latvia, a master’s degree program designed to build the  
knowledge and industrial competitiveness of young individuals for the future.

It is al

many researchers from abroad who work in our laboratories.

You  at Bachelor’s, Master’s or Doctor’s 

degree in one of these study directions:
� Electrical engineering, electronics and telecommunications

� Environmental engineering and biology

� Materials science and applied chemistry

� Manufacturing engineering

� Mechanical engineering and aeronautics

� Physics and optometry

The ISSP UL recognizes the value of collaboration and partners with over 100  

 

Centre of Excellence in Advanced Material Research and Technology Transfer (CAMART²) 



Latvijas Valsts
koksnes ķīmijas institūts

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūts" (LVKĶI) ir Izglītības un 
zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts 
zinātniskais institūts, kurš darbojas saskaņā ar 
"Zinātniskās darbības likumu" un "Atvasinātas 
publiskas personas "Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts"" nolikumu. LVKĶI nodarbojas ar 
zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritu-
mu tehnoloģiju izstrādi konkurētspējīgu 
materiālu un produktu ieguvei no koksnes un 
citas biomasas:
- koksnes un koksnes materiāli ar uzlabotām 
īpašībām būvniecībai;
- biorafinēšana kā metode, lai iegūtu ķīmiskos 
savienojumus un gala produktus;
- zaļās ķīmijas produktu un polimēru ieguve no 
koksnes un augu valsts biomasas.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Arnis Kokarevičs
• 29473753
• arnis.kokorevics@kki.lv

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

120 darbinieku 

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Iniciatīvu, analītisku domāšanu, komunikācijas 
prasmes, tiekšanos pēc sasniegumiem, 
praktisko pieredzi, līderības spējas un starptau-
tisko pieredzi 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

LVKĶI piedāvā prakses vietas, pilnas un nepilnas 
slodzes darbu, sadarbību diplomdarbu tēmas 
izvēlē un izstrādē.
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Lieliska vieta attīstībai un 
jauniem zinātniskiem 

atklājumiem!

Kvalifikācijas darbi
Iespējams izstrādāt zinātniski 
pētnieciskos (ZPD), bakalaura, maģistra 
un doktora darbus

Moderna infrastruktūra
Nepārtraukti attīstamies ar modernām 
iekārtām, kā arī labiekārtojam institūta 
vidi

Starptautiski pētījumi
Institūtā noris Eiropas un pasaules

līmeņa pētījumi ar partneriem no 
dažādām valstīm

Izcili prāti
Esam viens no vadošajiem institūtiem 
Latvijā biomasas pētniecības un 
izmantošanas jomā, kas apvieno kopā 
plaša spektra speciālistus

Studentu padome
Aktīva studentu iesaiste institūta 
zinātniskajā un akadēmiskajā vidē, kā 
arī ikdienas dzīvē

Bioinženierijas
laboratorija

Biorafinēšanas
laboratorija

Celulozes 
laboratorija

Koksnes 
bionoārdīšanās un 

aizsardzības 
laboratorija

Lignīna ķīmijas 
laboratorija

Polimēru 
laboratorija

Šķidruma 
hromatogrāfijas 

centrs



78
miljoni euro 

pamatkapitāls

kapitāldaļu īpašnieks SIA
“Latvijas Mobilais 

telefons”

Spied šeit un
uzzini vairāk par

darbu LVRTC

1+4
starptautiskie

savienojumi

5000+
kilometru gara optiskā 

tīkla trase

29+5+1
datu centri

Droša, jaudīga
un iekļaujoša
digitālā Latvija

Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 
(jeb LVRTC) gādā, lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja droši
un ātri saņemt un pārraidīt informāciju.

Nodrošinām TV un radio apraidi, kā arī eParaksta un e-Identitātes, 
datu centru, kiberaizsardzības un mākoņpakalpojumus, kā arī 
uzturam un piedāvājām klientiem savas plašās sakaru 
infrastruktūras iespējas – torņus un mastus, optiskās 
šķiedras tīklu, datu tranzīta pakalpojumus.

ATBILDĪBA /

ATTĪSTĪBA /

ATVĒRTĪBA

23%

11
deleģējumi IKT

pārvaldībai

280
darbinieki

30
torņi un masti







darbslidosta.lv
Aktuālās vakances 

NĀC STRĀDĀT
LIDOSTĀ!



Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls,

kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas 

galamērķiem. Apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas tautsaimniecībā,

lidosta “Rīga” attīsta ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties

par darbiniekiem un apkārtējo vidi, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu.

Tev ir iespēja veidot karjeru stabilā un dinamiskā aviācijas nozares uzņēmumā,

kas piedāvā izaugsmes iespējas un plašu bonusu klāstu.

darbslidosta.lv

PILNAS 
SLODZES 
DARBS

DARBA APĢĒRBS
UN APAVI

IZAUGSMES
IESPĒJAS

BEZMAKSAS STĀVVIETA UN
BEZMAKSAS AUTOBUSS
Ārpus sabiedriskā
transporta darba laika

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
Pēc pārbaudes laika 
(iekļauta zobārstniecība un 
sports)

PASĀKUMI
DARBINIEKIEM
Tai skaitā kopā ar
ģimenes locekļiem

SEZONAS 
DARBS PRAKSE

PILNA LAIKA 
MAIŅU DARBS

KARJERAS LIDOJUMS
SĀKAS LIDOSTĀ!

PIEDĀVĀJAM:

ATRODI SAVU AICINĀJUMU
KĀDĀM NO ŠĪM JOMĀM:

BONUSI:

ATLAIDES
AVIOBIĻETĒM
Tai skaitā kopā ar
ģimenes locekļiem

DROŠĪBA ENERĢĒTIKA UN 
ELEKTROTEHNIKA

IEKĀRTU TEHNISKĀ 
UZTURĒŠANA 

(MAŠĪNZINĪBAS)

BŪVNIECĪBA LIDLAUKA 
UZTURĒŠANA



@







Hey, we’re Magebit – one of the leading 

eCommerce companies in Latvia. We’ve created 

hundreds of online stores of all sizes – for brands 

across the whole world.

HERE ARE JUST A FEW OF THEM:



Our Awards 

We’re constantly moving toward 

being recognized as one of the best 

companies to work with and for. 

Start your 
IT career at 
Magebit

We offer all kinds of engaging 

opportunities to join the immersive IT 

industry.

▪ Student part-time jobs

▪ Internships

▪ Entry-level positions

▪ Full-time jobs

For students & graduates, specialized 

in IT, STEM, and all majors

Why join Magebit?

At Magebit, we’re more than just 

an eCommerce company. We’re 

a backed–by-each-other team of 

young, passionate, and dedicated 

individuals who are changing 

the game in the world of digital 

commerce.



Benefits & Opportunities 

▪ Flexible working hours

▪ Hybrid/remote work

▪ Health insurance

▪ Regular sports activities, language 
courses & team building events

▪ Fully-equipped, wow-styled office

▪ Corporate library & paid 
professional training

▪ Thought-off supervision & 
on-boarding

▪ A career at the international 
company 

Magebit events

We know how to build great projects 

– and know how to have fun. Join us 

and become part of our weekly sports 

activities, fun quizzes, huge summer 

and winter celebrations, and small 

seasonal events like wakeboarding, 

golfing, cycling, and more. 

Magebit is a regular participant in IT 

career events at universities, giving 

students and soon-to-be graduates 

the direction and opportunity to start 

their tech careers.

Opportunities for 
your future 

We believe in providing our 

employees with opportunities to grow, 

both professionally and personally. 



Apply 
your talent

Scan and explore our open positions!

Stop doubting whether to apply or 

not. We value true motivation and the 

desire to learn on the go because this 

is what IT is about.

Even if you don’t have the necessary 

experience, good basic coding skills 

in HTML, CSS, JS, and PHP are 

enough to give it a try. Apply and our 

super-friendly recruiters will get back 

to you.

Don’t overthink and don’t let any 

doubt into the cockpit. Apply today!

Send us your CV to email 

work@magebit.com and start 

building your tech-focused career 

today!





PAĀTRINI SAVU
IZAUGSMI AR MAXIMA!



Personāla atlases daļa personals@maxima.lv

SAZINIES AR MUMS

Darbu starptautiskā, strauji

augošā un dinamiskā uzņēmumā

Apmācības un karjeras

izaugsmes iespējas

Iespēju pieteikties mācību

stipendijai

Veselības apdrošināšanu

pēc nostrādātiem 3 mēnešiem

Darbu modernā birojā biznesa

centrā “Akropole Rīga”

Profesionālus kolēģus

Komandas saliedēšanas

pasākumus un iespēju svinēt 

uzvaras kopā

Elastīgs darba laiks

7000+
darbinieku

240+
profesiju

20+ 300 000+ 170+
veikalu

Biznesa analītika un finanses

Iepirkumu vadība un loģistika

Mārketings

Būvniecība, enerģētika,

nekustamo īpašumu pārvaldība

Grāmatvedība

vakances.maxima.lv80000088 darbs@maxima.lv



Ja cilvēkam ir ambīcijas un vēlmes, uzņēmuma ietvaros paveras 
daudzas iespējas! Man patīk pieturēties pie šī principa: “Ja es gribu, 
tad man vajag, un ja es negribu, tad nevajag nevienam”. Šeit ir vide 
un kolēģi, kas iedvesmo un pateicoties kuriem, uzņēmums top 
spēcīgāks.

Darbs MAXIMA komandā ir darbs, kur ir iespējams attīstīt jebkuru 
jaunu ideju, kur var paļauties uz līdzīgi domājošu kolēģu atbalstu 
un kur var iegūt vienreizīga mēroga pieredzi.

Pie mums ir atsaucīgi un zinoši kolēģi, un esmu bezgala priecīga 
būt daļai no tik liela uzņēmuma, veidojot savas izaugsmes iespējas 
tieši šeit!

Strādāt MAXIMA ir forši, jo katra diena nes jaunus, interesantus 
izaicinājumus, tādēļ saglabājas ikdienas dinamika un neiestājas 
rutīna.

Kopā ar kolēģiem esam radījuši lielisku darba atmosfēru, kas rada 
prieku, dodoties uz darbu!

MAXIMA – tie ir lieliski kolēģi, mūsdienīgs ofiss un garda kafija! 
Viss nepieciešamais veiksmīgam karjeras startam.



MĒS ESAM PATIESI

VEIKSMĪGI
TIKAI

KOPĀ!



Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs gādā, 
lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja 
droši un ātri saņemt un pārraidīt informāciju. 
Veidojam un uzturam atvērtu, uzticamu un 
ilgtspējīgu elektronisko sakaru vidi, lai 
nodrošinātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem būt 
informētiem, brīviem un neatkarīgiem savos 
lēmumos.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• https://www.lvrtc.lv/kontakti/

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

270 darbinieku 

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Atbildību, atvērtību un attīstību.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Studenti var pieteikties praksei (tostarp arī 
apmaksātai) un arī pastāvīgam darbam 
(amatos, kuros nav prasīta būtiska iepriekšējā 
pieredze).

Ik gadu LVRTC praksē atnāk ap 20 studentu 
(lielākā daļa – no RTU). Liela daļa praktikantu 
paliek, kļūstot par jauniem kolēģiem, izaug par 
pieredzējušiem kolēģiem, kļūst par vadītājiem... 

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 
pirmsākumi ir saistīti ar radio vēsturi Latvijā, kas 
aizsākās 1924. gadā, kad Satiksmes ministrijas 
Pasta un telegrāfa virsvaldes sastāvā tiek 
izveidota Radiocentrāle. 
Kopš uzņēmuma pirmsākumiem tā darbinieki 
kopuši un krājuši zinātību, kas palīdzējusi valstī 
ieviest radio un televīzijas apraidi, bet pēdējā 
desmitgadē – attīstīt un stiprināt uzņēmuma 
kompetenci gan datu pārraides, gan datu 
centru, uzticamības pakalpojumu un 
kiberaizsardzības jomās.  Mūsu speciālistu 
zināšanas, vēsais prāts, zinātkāre un radoša 
degsme, kas virzījusi uzņēmuma tehnoloģisko 
attīstību, bijis arī stabils balsts LVRTC klientiem 
un partneriem. 
LVRTC ir vienīgais Latvijā reģistrētais uzticamais 
sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un nodroši-
na droša elektroniskā paraksta pakalpojumu 
fiziskām un juridiskām personām.

VEIKSMES STĀSTS

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija
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Pievienojies MikroTik un esi
daļa no globāla skata nākotnē!

#teirdarbs

Pieredzējuši

kolēģi

Veselības

apdrošināšana 

Profesionālā

izaugsme 

TOP darba

devējs 

DušaAuto stāvvieta

http://darbs.mikrotik.com

Baltijas valstīs 

lielākā iekštelpu 

kāpšanas siena

Apmaksātas 

siltas pusdienas 

un dzērieni

Ceturtdienās - 

picu ballīte



Severīns Dudeničs
(RTU, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte: Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā)

Izstrādes elektronikas inženieris

Moto: Izkāpiet no savas komforta zonas, lai sasniegtu jaunas virsotnes!

Karjeras gaita: Darbu MikroTīklā uzsāku 10.2020 – 06.2021. kā Elektronikas inženieris. Pamatpienākumi 

bija garantijas gadījumu izvērtēšana, labošana un testēšana, kā arī iekārtu labošanas instrukciju izstrāde, 

komunikācija ar iekārtu rūpnīcu labošanas nodaļām. 07.2021. – pašlaik. Elektronikas izstrādes inženieris. 

Digitālo un analogo shēmu projektēšana un regulēšana, iekārtu un komponenšu izstrāde un testēšana. 

Sertifikācijas un ražošanas problēmu izpēte un risinājumu izstrāde.

Padoms RTU studentiem: Neviena universitātes studiju programma neiemācīs un neļaus patiešām izjust 

reālo iekārtu projektēšanas un masveida ražošanas procesus. Tā kā MikroTik ir pasaulē pazīstams 

uzņēmums, man ir neaprakstāma sajūta un patiess gandarījums redzot sava darba augļus sociālajos tīklos, 

cilvēku veiksmes stāstos un apkārtējā vidē. Tāpēc iesaku pamēģināt sevi pasaulslaveno tīkla iekārtu 

izstrādes procesos. Varētu būt grūti, bet būs tā vērts!

Sergejs Boginskis
(RTU, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte: Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās)

Tehniskā atbalsta nodaļas vadītājs

Moto: Vienmēr palikt mazliet izsalkušam pēc jaunām zināšanām.

Karjeras gaita: Es uzsāku strādāt MikroTīklā, kad sāka ražot pašu pirmo produktu.  Pašlaik mums ir vairāk 

nekā 500 aktīvi produkti, mūsu programmatūru nu lieto gandrīz katrā pasaules valstī.

Padoms RTU studentiem: Vienmēr ir iespēja attīstīties un strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī redzēt 

un sataustīt darba rezultātus - produktus. MikroTīkls ir inženieru kompānija!

Anta Štāle
(RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte: Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās)

Sertifikācijas speciāliste

Moto: Entonija Robinsa vārdiem: “Nekad nemēri sevi ar citu cilvēku uzvarām. Mēri 

savu veiksmi ar savu potenciālu un spējām. Mērot sevi ar citu panākumiem, Tu tikai 

pazemināsi to, ko sagaidi no sevis.”

Karjeras gaita: MikroTik komandai pievienojos pirms gada, par ko esmu pateicīga katru dienu. Mana ikdiena 

ir piepildīta ar dažādu veidu izaicinājumiem, sākot ar mūsu pašu saražoto produktu atbilstības nodrošināšanu 

dažādu reģionu prasībām, beidzot ar produktu īso instrukciju izveidi. Caur jaunu zināšanu gūzmu novērtēju, 

ka man apkārt ir tik daudz viedu, mērķtiecīgu un dzīves bagātu kolēģu, kas pozitīvi iespaido arī mani. Paralēli 

darba pienākumiem, ir iespēja pagozēties starmešu gaismā un būt daļai no jauno produktu izsludināšanas 

video formātā, ko vari atrast MikroTik Youtube kanālā.

Padoms RTU studentiem: Ja Tu kādreiz esi apšaubījis savas spējas, lai pievienotos mums, tad nešaubies un 

dari! Šī ir īstā vieta, lai veicinātu savu izaugsmi kopā ar MikroTik. Nekas nav neiespējams; vien debesis ir limits!



Develop 
your future!

mitigate.dev/careers

team members

12
years in the market

30
average age of

 the team

70

What 
is in it for 
you?

# paid sports activities # do internship while studying

# mentors# real projects # flexible work arrangement

# opportunity to continue work after internship

Build 
Apps

Create 
Software 

Design 
UI/UX

Mitigate career@mitigate.dev@mitigate.dev

+371 20001073www.mitigate.dev Mitigate-dev



Mitigate
team

Artūrs Cibulis
Software developer

Our colleague Arturs started his Mitigate journey as an 

intern and learned Ruby basics. Now he has been a 

full-fledged Mitigate employee for two years already, and 
this is how he feels about his time at Mitigate: “On my 
regular working day I am a part of a huge project - an ERP 
system maintenance and development. I get to commu-

nicate actively with the project manager and develop 
functionality that’s important to the client. I see the work 
I do exciting and valuable. If I may recommend something 
to you, then it would be to gain strong knowledge in 
different basic concepts and, if possible, find an 
internship that will help you to expand your horizons of 
the industry and grow your technical skills even better.”

Success 

story

Team
Side by side within team, company and with clients

Growth
Each individual and professional growth influences 
overall performance and inspires others

Communication
We listen, share and find consensus

Responsibility
Being responsible from A to Z

Web developer (Ruby and Ruby on Rails)

Mobile developer 

Internship

Involvement opportunities

Participate in live programming sessions and learn 

from the best. Totally for free - become a member 

of Mitigate for two weeks in August 2023, and maybe 

more. More information coming soon.

Mitigate Akadēmija

The Values we trust in

70
81%

of our team members believe they can gain 
new skills and grow professionally at Mitigate

80%
agrees that employee well-being is 
considered important at Mitigate

88%
of Mitigate team members agrees that 
their workload is reasonable

39%
are in 
their 20s 24%

are 
Female

team 
members

Mitigate career@mitigate.dev@mitigate.dev

+371 20001073www.mitigate.dev Mitigate-dev



“MODULS ENGINEERING” IR 1994. GADĀ DIBINĀTS 
UZŅĒMUMS UN 2023. GADS IR UZŅĒMUMA 29. DARBĪBAS 
GADS. UZŅĒMUMA SPECIALIZĀCIJA IR IEKŠĒJO UN ĀRĒJO 
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU RISINĀJUMU PROJEKTĒŠANA, 
IERĪKOŠANA UN SERVISA APKALPOŠANA.

“Moduls Engineering” pakalpojumi:
• zaļās tehnoloģijas ilgtspējīgiem un energoefektīviem risinājumiem; 
• kompleksi elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu risinājumi;
• ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
• apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu risinājumi;
• inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas apkalpošana un remonts.

“Moduls Engineering” ierīkotās inženierkomunikāciju sistēmas ēkā nodrošina  
 mūsdienīgu un ergonomisku vidi, kas var tikt integrēta arī vēsturiskos interjeros un  
 ēkās ar kultūras pieminekļa nozīmi.
“Moduls Engineering” ir AS “MN Holding” grupas uzņēmums.

DARBINIEKI

DAŽĀDU JOMU 

SPECIĀLISTI

“Moduls Engineering” strādā 122 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 interesanti,  aizraujoši un sportiski 
komandas saliedēšanas un atpūtas pasākumi, kā arī darbinie-
kiem ir iespēja attīstīt un pilnveido savas profesionālās zinā-
šanas, specializētos nozares semināros, izstādēs un konfe-
rencēs. Uzņēmums veicina darbinieku profesionālo izaugsmi, 
atbalstot darbinieku centienus apvienot mācības ar darbu.



“Moduls Engineering” veica Ādažu vidussko-
las A un B korpusa energoefektivitātes 

uzlabošanu, piegādājot un uzstādot 
mūsdienīgu ventilācijas iekārtu ar 

LVS CR 1752:2008 standartam 
atbilstošu gaisa apmaiņu.

“Moduls Engineering” projekta ietvaros veica būvprojekta 
izstrādi un autoruzraudzību, iekštelpu remontu, kas ietvēra 
visu ēkā esošo inženiertīklu atjaunošanu un ierīkošanu no 

jauna, lifta izbūvi, ēkas fasādes, jumta, cokola siltināšanu un 
atjaunošanu, jauna pārseguma izbūvi sporta zālē.

Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas atjaunošana 

Built with expertise™

“Moduls Engineering” projekta ietvaros  izglītības 
iestādēs un pašvaldības sociālās aprūpes centru 
koplietošanas telpās uzstādīja 14 000 CO2 gaisa 
kvalitātes mērītājus.

CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana

2022. GADA
NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

“Moduls Engineering” darba kvalitāti apliecina ISO 9001 un ISO 14 001 sertifikāti.
Uzņēmums aktīvi līdzdarbojas profesionālajās asociācijās - Latvijas Tirdzniecības un 
Rūpniecības kamerā, Latvijas Būvuzņēmēju apvienībā, Latvijas Elektroenerģētiķu un 
Energobūvnieku asociācijā.

Uzņēmuma 28 darbības gados ir saņemtas atzinības nozares profesionālajos 
konkursos gan Latvijas Būvniecības gada balvā, gan arī realizētie projekti ir novērtēti 
Latvijas Arhitektūras gada balvā.

Ādažu vidusskolas ventilācijas
sistēmu piegāde un izbūve



OTO STŪRIS

SIMONA BIRZGALE

KONTAKTI

KARJERAS/IZAUGSMES STĀSTI

“Pašreiz esmu SIA “Moduls Engineering” Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs, kā 
arī pildu projekta vadītāja pienākumus.
Kopumā uzņēmumā strādāju jau aptuveni 10 gadus. Uzsāku kā Vājstrāvu sistēmu 
elektromontieris un šajā amatā nostrādāju piecus gadus. Paralēli turpināju mācības 
un ieguvu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Manas karjeras nākamais 
solis uzņēmumā bija Būvdarbu vadītāja palīga amats, kurā pierādīju sevi kā profesio-
nāls speciālists un bija iespēja turpināt attīstīt savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā 
virzienā. Tiklīdz ieguvu Būvspeciālista sertifikātu, sāku strādāt par Inženierkomunikā-
ciju būvdarbu vadītāju. Ar laiku paralēli sāku pildīt arī projektu vadītāja pienākumus. Ir 
jāiziet visi šie soļi, lai kļūtu par labu būvdarbu vadītāju!
Izvēlējos strādāt “Moduls Engineering”, jo bija iespēja darbu apvienot ar mācībām un 
apgūt visas praktiskās zināšanas, lai profesionāli augtu un attīstītos.
“Moduls Engineering” ir viens no nozares līderiem, kurā strādā pieredzējuši speciālisti, 
no kuriem var daudz mācīties.”

“Mans karjeras ceļš SIA “Moduls Engineering” sākās pirms pieciem gadiem, kad 
atnācu strādāt par Būvdarbu vadītāja asistenti. Uzņēmums man jau bija zināms, jo 
studiju laikā RTU, kā savu prakses vietu izvēlējos ar “Moduls Engineering” saistītu 
uzņēmumu. 
Divu gadu laikā, strādājot un profesionāli augot, apliecināju sevi kā līderi, uz kura 
profesionalitāti var paļauties un tiku paaugstināta amatā par Būvdarbu vadītāju 
asistentu nodaļas vadītāju. Šis darbs mani aizrauj un piepilda, liek kustēties un vir-
zīties tālāk. Ikdienā redzu, ka uzņēmums dod iespēju darbiniekiem darbu apvienot 
ar mācībām, kolēģi atbalsta visus centienus augt un attīstīties savā profesionālajā 
karjerā. Arī es tajā aktīvi piedalos, piesaistot jaunos talantus, apmācot un ievadot 
ikdienas darbā. Uzņēmumā valda patīkama atmosfēra, ir atbalstoši un profesionāli 
kolēģi, varu teikt, ka man patīk tas, kur es esmu un ko es daru!
Lai dzīvē gūtu panākumus vajag mērķēt augstāk un tad viss izdosies!”

Skanstes iela 50,

Rīga

Tel.: +371 670 70 101  

E-pasts: info@moduls.lv 

www.moduls.lv



MSC Shared Service 

Center Riga

DESCRIPTION OF THE COMPANY

MSC Mediterranean Shipping Company is a 
global leader in container transportation, a key 
market player in Latvia. The MSC Family consists 
of more than 150.000 family members in 155 
countries. The sense of family reflects the way 
we build, develop and harness positive relation-
ships with our customers. We strongly believe 
that dedicated personnel resources are the key 
to our commercial success. MSC Shared Service 
Center Riga provides remote business support 
to MSC’s offices worldwide and offers opportuni-
ties to work in an ever-evolving industry. MSC 
Shared Service Center Riga supports MSC 
offices in more than 50 countries.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 

EMPLOYEES

We at MSC value dedication, being positive and 
willing to learn new skills.

CONTACTS

� Uriekstes 2A-22, Riga, LV-1005
� 29393505
� scr-careers@msc.com
� msc.com

NUMBER OF EMPLOYEES

270 employees

INTERESTING FACTS ABOUT THE

COMPANY

We are proud of our latest awards and acknowl-
edgements:
- Riga City Council award “Riga Thaler 2022” 
Entrepreneur of the Year 2022 in Riga in the 
Global Business Services Sector
- Silver diploma Acknowledgement from State 
Revenue Service (2021)
- Fontes Equal Pay Award 2022 3rd place 
- 35 students finished internship at MSC Shared 
Service Center Riga in 2022, more than half of 
them stayed as employees;
- 37% of our staff have been promoted during a 
year - both horizontally and vertically in 2022.

COUNTRIES OR REGIONS THE 

COMPANY WORKS IN

Europe, Asia, Africa, North and South America

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Internship from 3 to 6 months Employment
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Anastasija Voiskovica, Acting Team Leader of Cost Control Team, shares her opinion: 

“What helped me to become a Success Story of MSC Shared Service Center Riga? 

After finishing bachelor’s degree I was willing to experience new things, develop 

knowledge and skills. I was open to opportunities and challenges MSC provided me, 
which also helped me to gain self-belief. 
TOP 3 reasons I like MSC? 

Transparent company culture and healthy work environment. It was the first thing 
I noticed when I started to work at MSC. Colleagues are very welcoming and 
supportive in all departments. 

Recognition. We all love to be recognized for our hard work and in MSC manage-

ment always notices, encourages and motivates employees for their job 
performance. 

Opportunities. MSC provides a lot of possibilities for young people even without 
professional background. MSC will give you the opportunity to learn, grow and achieve success together with the 
company.

Anastasija in June 2021 - Student of RTU, intern at MSC Shared Service Center Riga, in Finance and Logistics 

Department. Later Anastasija was -> Cost Control Junior Specialist -> Cost Control Senior Specialist
Anastasija in January 2023 - Cost Control Acting Team Leader in the Finance and Logistics Services Department.

SUCCESS

STORIES

Vjaceslavs Matvejevs, IT Solution Developer, shares his opinion: 

“What helped me to become a Success Story of MSC Shared Service Center 

Riga? Those are hard work (yes, that's a cliché, but for a reason), luck (I think that 
the team and managers I worked with from the beginning in MSC, are the most 
suitable for my willingness to 'try everything and keep working on the most promis-

ing' attitude) and planning skills (optimization, risk management and problem 
solving to be effective in non-routine work). 
TOP 3 reasons I like MSC? 

Culture: MSC is an employee-centered company, which results in high quality 
working conditions and friendly relations within teams and even international 
communication with other MSC units. That makes MSC a close to perfect place for 
learning and growing professionally. 
Curiosity: I am very grateful that in MSC Shared Service Center Riga the bottom-up 

initiatives are supported even when ratio is not promising, because project's outcome as 'learning' is always (almost) 
considered as a benefit, which may be valuable in long term. 
Big picture: MSC operates in every world region, it is inspiring to contribute to something big, stable, and full of opportuni-
ties. MSC Shared Service Center Riga supports many MSC Agencies globally, so it's an unlimited source of experience in 
international business.” 
Vjaceslavs in September 2020 - Student of RTU, intern at MSC Shared Service Center Riga, supported Power BI environ-

ments for MSC Agencies. Later Vjaceslavs was BI and Data Analyst in the IT Department doing analysis of transactional and 
operational data. 

Vjaceslavs in December 2022 - Solutions Developer within the Internal Automation & Research Team of the IT Department 
working on development of data products, such as: reports, dashboards, automations, apps and predictive models based 

MSC Shared Service 

Center Riga
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IZVĒLIES PROFESIONĀLO DIENESTU UN KĻŪSTI PAR:
• speciālistu sakaru, informācijas sistēmu vai telekomunikācijas jomā;
• strēlnieku, snaiperi vai bruņumašīnas apkalpes locekli;
• matrozi, ūdenslīdēju vai jūras novērošanas sistēmas speciālistu;
• gaisa telpas novērošanas speciālistu;
• artilērijas ieroču sistēmu speciālistu;
• kaujas tehnikas ekspluatācijas vai apkopes speciālistu;
• un vēl vairāk nekā 180 pieejamās specialitātes.
Tagad Tev ir iespēja dienēt arī:
Vidzemē – Valmierā un Gulbenē
Latgalē – Lūznavā un Daugavpilī

NBS Rekrutēšanas un atlases centrs 

Adrese: Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006
Tālrunis 1840
e-pasts: rekrutesana@mil.lv
tīmekļvietne: www.klustikaravirs.lv

MILITĀRĀ KARJERA IR:

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA:
• atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas;
• izdienas pabalsts ik pēc pieciem nodienētiem gadiem pēdējo 3 mēnešalgu apmērā;
• ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, sākot no 30 dienām gadā. Ik pēc pieciem

nodienētiem gadiem atvaļinājuma dienu skaits palielinās par 3 dienām;
• Karavīram ir tiesības uz valsts izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz 80% apmēru no pēdējos

piecos dienesta gados saņemtā vidējā atalgojuma;
• optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija reizi gadā;
• Karavīra bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs;
• Karavīri var saņemt valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai (ALTUM).

• stabilitāte;
• motivējoša atlīdzība un piemaksas, sākot no 1250 eiro pēc nodokļu nomaksas;
• izaugsmes un karjeras iespējas;
• bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās;
• plašas sociālās garantijas, tai skaitā bezmaksas veselības aprūpe.
Tā ir iespēja gan tiem, kuri ir ieguvuši tikai pamatizglītību, gan tiem, kuri ieguvuši vidējo, augstāko
vai arodizglītību.

KĀ KĻŪT PAR KARAVĪRU:
1. Aizpildi pieteikuma anketu www.klustikaravirs.lv/pieteikties
2. Saņem informāciju no atlases speciālista par turpmāko rīcību
3.  Nokārto atlasi (medicīnisko un fiziskās sagatavotības pārbaudes, psiholoģisko izpēti)
4. Paraksti līgumu un uzsāc profesionālo dienestu



CONTACTS

Zaiga Seflere
� RigaStudentsGroup@netcracker.com 
� LV-1082, Latvia, Riga, 8b Gunara Astras street, 
“Astras Biroji” Business Center, 5 floor
• www.netcracker.com

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Join Netcracker to work for the software compa-
ny of the future in providing mission-critical 
solutions to service providers around the globe.
Advantages of Working at Netcracker:
Working with international customers
Modern technologies
Reliable employer
International team
Education and growth
Flexible working hours for students

NetCracker Latvia SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Netcracker is a software technology company 
that provides the mission-critical solutions of 
the future to CSPs around the globe. 30 years of 
industry expertise, continual innovation and 
proven E2E deliveries make Netcracker a trusted 
strategic partner for over 250 service providers 
worldwide. Our market-leading portfolio of 
cloud BSS/OSS products conforms to the 
highest industry standards, global security 
requirements and transparency guidelines. We 
provide a vast range of professional services so 
that customers can successfully address their 
business challenges for any network, service, 
business model or industry.
Netcracker was founded in 1993 and is a wholly 
owned subsidiary of NEC Corporation, one of the 
largest software and technology vendors in the 
world. Netcracker develops telecom software 
and services as a major NEC subsidiary for 
BSS/OSS, the cloud, analytics, biometrics, smart 
cities, 5G networks and orchestration.

INTERESTING FACTS ABOUT THE

COMPANY

Netcracker helps over 250 customers worldwide 
create value through innovation. Our customers 
include T-Mobile, Vodafone, Telefonica, Rakuten, 
Singtel, AT&T, Verizon, América Móvil, NTT Group, 
Deutsche Telekom, A1 and other.
Our innovation-focused approach creates 
lasting partnerships to help customers 
transform, innovate and grow in the face of 
intense competition and continuous change.
Our technology helps manage telecommunica-
tions network functions for billing, customer 
care, accounts receivables, data warehousing 
and more. We also manage vital information to 
support all of the key functions for service 
providers, including network management, 
trouble ticket reporting, service provisioning and 
inventory management.

The main software solution is based on the 
full-stack technology of Java EE / Spring, and 
microservices architecture provides the 
functionality of solutions in IaaS / BaaS / SaaS.

COUNTRIES OR REGIONS THE 

COMPANY WORKS IN

Netcracker has over 50 locations around the 
world in North America, Latin America, Europe, 
South Africa, the Middle East and the Asia-Pacif-
ic region. Our headquarters is located at 
Waltham, Massachusetts in the United States.
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OLIMPS SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA «OLIMPS» - ir daudzprofilu augstākā līmeņa 
inženieru komanda ar starptautisku pieredzi
un zināšanām, kas aptver plašu darbības jomu 
un pakalpojumu klāstu.
Mūsu darbības jomas:
- Gāzes uzglabāšanas un transportēšanas 
objekti;
- Naftas un naftas produktu uzglabāšanas un 
transportēšanas objekti;
- Kravu uzglabāšanas un pārkraušanas 
termināļi;
- Transporta infrastruktūras objekti;
- Enerģētikas un vides infrastruktūras objekti;
- Ražošanas un civilie objekti;
Mūsu pakalpojumi:
- Pilna cikla projektēšana – visu disciplīnu inženi-
eru komanda,
- Automatizācija – industriālās automatizācijas 
sistēmu risinājumi no A līdz Z;
- Būvniecība – kritiskās infrastruktūras objektu 
būvniecība.
Mūsu pasūtītāji – AS “Conexus Baltic Grid”, AS 
“GASO”, AS “Latvenergo”, AS “Rīgas Siltums”, AS 
“RB Rail”, LR Aizsardzības ministrija, NATO Support 
and Procurement Agency, SIA “Ventspils nafta” 
termināls, SIA “Neste Latvija” un citi.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Lietuva, Igaunija, Ukraina, Kazahstāna, 
Gruzija 

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Latvija
• 67045670
• olimps@olimps.lv
• www.olimps.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Jaunajos darbiniekos mēs augsti novērtējam 
radošumu, zinātkāri, atbildības sajūtu, drosmi un
spēju strādāt komandā.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs
Līgumdarbs vai pusslodze
Prakse
Darbs pēc mācībām
Darbs speciālistiem un studentiem no Ukrainas 
(Work for specialists and students from 
Ukraine)

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

- Uzņēmums dibināts 1991. gadā
- Pie mums strādā vairāk nekā 100 kvalificētu 
speciālistu
- Vairāk kā 1000 īstenotu projektu Eiropā un NVS 
valstīs
- Pēdējo 10 gadu laikā uzņēmuma vidējais gada 
apgrozījums ir vairāk nekā 10 miljoni eiro
- Uzņēmums jau daudzus gadus iekļauts 500 
Latvijas vadošo uzņēmumu reitingā
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Lokomotīvju 

brigāžu darbinieki
Tehniskie 

darbinieki

Klientu apkalpošanas 

darbinieki
Administrācijas 

darbinieki

20% 35% 36% 10%

Uzņēmuma apraksts

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” ir valstij piederošs uzņēmums, kas sniedz 

videi draudzīgus iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumus pa dzelzceļu 

un veic ritošā sastāva remontu.  Komandas atbildīgais darbs palīdz uzņēmumam 

nodrošināt augstu vilcienu kustības precizitāti, pārvietošanās drošību un 

pakalpojuma kvalitāti.  To apliecina klientu atzinīgais novērtējums ikgadējās 

apmierinātības aptaujās un 1. vieta starp pasažieru pārvadājumu veicējiem 

Latvijas Mīlētāko zīmolu topā 2022.

Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus, piekļūstamus un nepārtrauktus 

pasažieru pārvadājumus, veicināt iedzīvotāju uzticību dzelzceļa sabiedriskajam 

transportam, padarot to par apzinātu un racionālu izvēli sniegto pakalpojumu 

ērtuma un kvalitātes dēļ. To tiecamies sasniegt, veidojot motivējošu, iesaistošu un 

atbildību, sadarbību un attīstību veicinošu darba vidi. 

Interesanti fakti par uzņēmumu

Valstis vai reģioni, kuros darbojas uzņēmums

Latvija, tomēr stratēģiskais mērķis ir veidot un attīstīt pasažieriem ērtus, 

pieejamus un konkurētspējīgus pakalpojumus Baltijas reģionā.

Darbinieku skaits uzņēmumā

 

pērn “Pasažieru vilciens” izpildīja vairāk nekā 90 000 reisu

veica vairāk nekā 6 miljonus vilcienu kilometru

pārvadāja 15,7 miljonus pasažieru

laikā izpildīja 98,8% reisu

Zaļākais zīmols pasažieru pārvadājumos Latvijā

uzņēmumā ir nodarbināti 970 darbinieki 

46% sieviešu, 54% vīriešu



Uzņēmums darbiniekos novērtē

Atbildību, sadarbību un virzību uz attīstību. Noteiktību darbībā, iniciatīvu un 
precizitāti uzdevumu izpildē, lai kopā sasniegtu uzņēmuma mērķus. Mūsu 
kopīgās vērtības ir sadarbība, attīstība un atbildība.

Iesaistīšanās iespējas

Prakses vietas, pilna laika darbs, darbs saskaņā ar darba grafiku, atbalsts pētījumu 
veikšanā. 

Mums ir nepieciešami motivēti un kvalificēti darbinieki ne tikai dzelzceļa jomā, 
bet arī IT, projektu vadībā, finanšu jomā, kvalitātes un risku vadībā, nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanā, mārketingā, personāla vadībā, iepirkumu jomā. 

Veiksmes stāsts 

27895684, 27895999
www.pv.lv/vakances
https://www.facebook.com/PasazieruVilciens
https://twitter.com/PVilciens
https://www.linkedin.com/company/as-pasazieru-vilciens/ 

Andrejs Semjonovs ir “Pasažieru vilciena” Jauno projektu 
realizācijas vadītājs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi 
būvniecības nozarē. Viņš ir absolvējis RTU Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāti. “Pasažieru vilcienā” Andrejs 
strādā ar tādiem vērienīgiem projektiem kā jaunā servisa 
centra izveide un “Škodas” elektrovilcienu ieviešana. 
Viņš sevi dēvē par koordinācijas centru, kurš rūpīgi vada, 
lai projektu informācija sasniedz īsto adresātu un tam 
seko rezultatīvs darbs. 

Tēlaini runājot, Andrejs ir kā Dziesmu svētku virsdiriģents, kurš vada gan kora 
dalībniekus “Pasažieru vilcienā”, gan vietējos un starptautiskos piegādātājus, 
gādājot, lai rezultātā būtu nevis kakofonija, bet gandarījums par sasniegtiem 
projektu mērķiem. Viņš novērtē, ka darbs ir interesants, jo vide ir dinamiska, 
mainīga, un sadarbība ar dažādiem kolēģiem un partneriem disciplinē, uztur 
modru un mērķtiecīgu. Tas nodrošina iespēju ieviest Latvijā starptautiskas 
vēsmas un sekmēt “Pasažieru vilciena” konkurētspēju.

AS “Pasažieru vilciens”



Pētersona patents, 
AAA Law SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW, SIA  specializē-
jās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā. 
Mūsu profesionāļu komanda sastāv no preču 
zīmju, dizainparaugu un patentu patentpilnvar-
nieku profesionāļiem visās Baltijas valstīs.
Mēs esam snieguši pakalpojumus intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā vairāk nekā 3000 
uzņēmumiem, kas darbojas farmācijas, ķīmijas, 
tehnoloģiju, pārtikas ražošanas un citās nozarēs. 
Nepilnu 30 gadu laikā mēs esam ieguvuši izcilu 
pieredzi intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā Latvijā un pasaulē, pārstāvot un 
aizstāvot mūsu klientu intereses valsts adminis-
tratīvajās iestādēs, Rūpnieciskā īpašuma 
apelācijas padomē, tiesvedības procesos 
Latvijas tiesu instancēs, kā arī Eiropas un 
pasaules intelektuālā īpašuma organizācijās 
(EUIPO, WIPO, EPO).

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• petpat@petpat.lv
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CONTACTS

• Aspazijas Bulvaris 20, Riga, LV-1050, Latvia
• Phone: +371 26653525
• info-lv@prime-force.com

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Projects with international major corporations, A 
state-of-the-art working environment with 
exciting prospects, Regular exchange visits and 
company events with our colleagues at home 
and abroad, The chance to take on responsibili-
ty and actively shape growth in a dynamic 
company

Prime Force Group

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Prime Force is an agile IT consulting company 
networked throughout Europe. It offers compre-
hensive consulting in enterprise content 
management (ECM), web content manage-
ment (WCM) and e-commerce. Prime Force 
supports its customers in all steps of complex IT 
projects: selecting the right system, design, IT 
development and implementation, test 
management and maintenance or operation of 
IT systems. 

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

We offer a state-of-the-art working environ-
ment, local and international events for employ-
ees as well as focues on individual training and 
development.
At Prime Force we love:
• State of the art server less infrastructure (like 
AWS & Azure)
• Innovative Frontend Frameworks (like Vue3 & 
React)
• Enterprise-grade Java based systems (like 
AEM & Nuxeo)

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Germany, 
Latvia, Poland, Serbia, Sweden, Switzerland

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

At Prime Force we are passionate about helping 
our customers to realize their digital transfor-
mation goals.
• You work independently, but also collabora-
tively in a team
• You are reliable and highly motivated
• You are willing to learn and enthusiastic about 
new technologies
• You are willing to travel
• You are goal-orientated

NUMBER OF EMPLOYEES

150 - 200 emplyees

159









q.beyond SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

q.beyond Riga ir Vācijā bāzēts IT uzņēmums, kas 
Latvija tika dibināta 2020. gada aprīlī. Mūsu 
spēcīgā komanda, kurā ir vairāk kā 1000 izcilu 
speciālistu, droši un uzticami pavada klientus 
visā viņu digitālajā ceļojumā. q.beyond ir 
visaptverošas zināšanas cloud, SAP un SaaS 
jomā, un ar sertificētiem datu centriem tas ir 
viens no Vācijas vadošajiem IT pakalpojumu 
sniedzējiem. 
Latvijā esam jau 40 cilvēku liela komanda, un, ja 
vēlies sākt savu karjeru un strādāt kopā ar 
labākajiem IT speciālistiem no Vācijas un 
Latvijas, tad ir pienācis laiks pievienoties 
q.beyond Riga komandai!

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Vācija, Spānija, Latvija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Ieva Muceniece
• riga@qbeyond.de

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

q.beyond lielākais birojs atrodās Hamburgā, uz 
kurieni arī mūsu darbiniekiem ir iespēja 
aizbraukt komandējumā un pagājušajā gadā 
tur norisinājās vasaras festivāls, kuru apmeklēja 
vairāk kā 700 darbinieki no Vācijas, Latvijas un 
Spānijas.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

36 darbinieki Latvijā un 1000 darbinieki Vācijā 

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Atvērtību, spēju piedāvāt jaunus risinājumus, 
elastību, vēlmi mācīties un tieksmi uz izaugsmi



TRANSPORTS UN
LOĢISTIKA

r g r u p a . l v

VISS SĀKĀS AR PAREIZO ENERĢIJU!

         - viens no lielākajiem     
 mežsaimniecības nozares uzņēmumiem
Latvijā, nodrošinot mūsdienīgus un
daudzveidīgus pakalpojumus meža
apsaimniekošanas un kokmateriālu
ražošanas jomā. Uzņēmuma galvenie
darbības virzieni ir: īpašumu iegāde,
mežu apsaimniekošana, cirsmu izstrāde,
enerģētiskās koksnes ražošana un
tirdzniecība, loģistikas pakalpojumi un
eksports. Zināšanas, kas uzkrātas 20
gadu laikā, ir ļāvušas sevi pierādīt kā
stabilu un uzticamu nozares spēlētāju
gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

PAR STIPRU MEŽU!

EKSPORTSZAĻĀ ENERĢIJA

R  G R U P A



R GRUPA SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Mežs ir Latvijas nacionālais dabas resurss. R 
GRUPA uzņēmuma misija ir nodrošināt 
profesionālu un inovatīvu meža apsaimnie-
košanas ciklu, tādējādi palielinot Latvijas mežu 
vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas 
mežu saimnieks. Mūsu uzņēmuma pamat-
vērtības ir: ZINĀŠANAS, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

- Mācību un kvalifikācijas prakses
- Atvērto durvju dienas
- Ēnu dienas

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Vidējais gada apjoms:
1,000,000 MWh - saražotā enerģija, 300,000 m3  
- saražotā koksne, 170,000 - iestādīti jauni koki.
Uzņēmuma R GRUPA darbības un produkcijas 
kvalitāti apliecina starptautiski atzīti un prestiži 
mežsaimniecības nozares sertifikāti:
- Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest 
Stewardship Council) sertifikāts apliecina, ka 
produkta ražošanā izmantota koksne ir iegūta 
no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un 
process ir izsekojams visos ražošanas un 
tirdzniecības posmos – no meža apsaimnie-
kotāja līdz gala patērētājam.
- PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification) sertifikāts, kas apliecina 

uzņēmuma atbilstību PEFC Meža apsaimnie-
košanas sertifikācijas standartam PEFC LV 
MDS01. Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu, paaugstināt 
mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo 
atbildību, tādējādi radot konkurētspējas 
priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Mikus Frīdmanis ir ieguvis profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdar-
bības loģistikā un loģistikas struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju Rīgas 
Tehniskajā universitātē 2015.gadā. Mikus 2021.gadā sāka darbu SIA “R 
GRUPA” kā loģistikas speciālists un 2022.gadā kļuva par SIA “R GRUPA” 
loģistikas daļas vadītāju.
"Zināšanas ir lieliska personīgā investīcija, kuru iegūstot, neviens vairs 
nevar atņemt. Un tad pienāk brīdis, kad ar zināšanām ir vērts dalīties.”
/Mikus Frīdmanis, SIA “R GRUPA” loģistikas daļas vadītājs/

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Personāla daļas vadītājs Artūrs Graudiņš
• vakance@rgrupa.lv
• arturs.graudins@rgrupa.lv
• 26656795
• 67271303

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

152 darbinieki 

VEIKSMES STĀSTS
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CONTACTS

HR Coordinator Leanne Middleton
• leanne.middleton@reachsubsea.com

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Visit our stand during the Career Day to speak 
with some of our existing Latvian employees and 
our HR team, to learn more about the role. 

Reach Subsea

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Reach Subsea is a provider of IMR, ROV, Survey, 
Construction Support and Decommissioning 
Services. The Group’s business concept is to 
offer subsea services as subcontractor and/or 
directly to end clients. The Group’s objective is to 
be a preferred subsea partner and full-service 
provider of subsea operations for clients, among 
others by having focus on safety, environment, 
financial solidity and profitability. The Reach 
Subsea - Survey Division works within the 
company to deliver safe, effective and reliable 
high-quality survey services. The business lines 
include seabed survyes, offshore cable opera-
tions, marine construction and rig & mooring. 
Essential to our service is to recruit and develop 
world-leading offshore survey personnel.

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

The company was established in 2008 in 
Norway, to provide Remote Operated Vehicle 
(ROV) services to the offshore industry. The 
company has expaned since and in 2022 
acquired iSURVEY and Octio, companies 
specialising in hydrograhpic survey and 
geophysical data management. 

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Worldwide

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

Reach Subsea - Survey Division are seeking 
graduates with a background in geomatics, 
geodesy, land survey, electronics, etc. to join our 
growing team of offshore surveyors. 
We are looking for candidates who are passion-
ate about learning and developing new skills, 
who can work both independently and as part of 
a team to solve complex issues. 
A good level of English is required as that is the 
main operating language offshore.

NUMBER OF EMPLOYEES

250 emplyees
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UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

� personals@rnparvaldnieks.lv

� prakse@rnparvaldnieks.lv 

� www.rnparvaldnieks.lv 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Nodrošinām gan neapmaksātu praksi, gan 
praksi ar atlīdzību.

Rīgas namu pārvaldnieks SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ir lielākais namu 
pārvaldīšanas uzņēmums Latvijā un Baltijā. 
Pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 
(RNP) tika izveidots 2010.gada 29.decembrī, 
apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes. 
Uzņēmums tika nodibināts, lai nodrošinātu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
pēc vienotiem principiem un uzlabotu 
pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti 
dzīvojamo māju pārvaldīšanā.
Uzņēmums apkalpo ap 160 000 klientu un mūsu 
pārvaldīšanā ir ap 4000 dzīvojamo māju ar 
kopējo apsaimniekojamo platību gandrīz 8 milj. 
kvadrātmetru.
Veicamie pārvaldīšanas darbi, ko nodrošina 
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks":
- dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
- siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu nodrošināšana;
- sadzīves atkritumu izvešana;
- elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās 
mājas kopīpašumā esošajai daļai;
- komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un 
kārtējais remonts.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rīga

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mūsu pamatvērtības: 
Attīstība – esam orientēti uz attīstību un 
inovatīvu risinājumu izmantošanu;
Atbildība – esam motivēti piedāvāt kvalitatīvus 
pakalpojumus un nodrošināt labu uzņēmuma 
reputāciju;
Sadarbība un savstarpējā cieņa – esam laipni 
un atsaucīgi;
Kompetence – mums ir motivēti un uz rezultātu 
orientēti darbinieki ar atbilstošām zināšanām, 
prasmēm un darba pieredzi;
Pieejamība – esam pieejami un pretimnākoši 
klientu priekšlikumu uzklausīšanai un izskatīša-

nai;
Stabilitāte – salīdzinot ar nelielajiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
uzņēmumiem, sniedzam drošību par pakalpoju-

mu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, kā arī finanšu 
stabilitāti.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" strādā 76 Rīgas 
Tehniskās universitātes absolventi.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Vidēji 2000 darbinieku (atkarīgs no sezonas).
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Rīgas satiksme RP SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

RP SIA „Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldības 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta 
2003. gada 20. februārī, Uzņēmuma pamatdar-
bība ir nodrošināt sabiedriskā transporta 
pakalpojumus Rīgas pilsētas nozīmes maršrutu 
tīklā un apsaimniekot Rīgas pilsētas 
pašvaldības autostāvvietas. Vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir sniegt videi draudzīgus, 
drošus, integrētus un efektīvus mobilitātes 
pakalpojumus Rīgā un tās metropoles areālā un 
piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruk-

tūras uzturēšanā un attīstīšanā. 

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija, Rīga

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Personāla pārvaldības daļa
• 67104751 vai 22007367
• Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035 
• personals@rigassatiksme.lv
• www.rigassatiksme.lv

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Atbildību, attīstību un sadarbību. Lojalitāti. 
Iesaistīšanos un iniciatīvu. 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas vai daļējas slodzes darbs. Obligātā 
kvalifikācijas prakse vai piedaloties nodibināju-

ma "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds" organizētajos prakšu un stipendiju 
konkursos.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

RP SIA "Rīgas satiksme" apsaimnieko vairāk kā 
6400 autostāvvietas un īpašumā ir vairāk nekā 
270 būvju dažādās Rīgas vietās. Ārpus Rīgas 
pilsētas robežām Rīgas satiksme noteiktā 
maršruta daļā nodrošina sabiedriskā transporta 
pakalpojumu Mārupes, Ropažu, Salaspils un 
Ķekavas novados. Kopumā transportlīdzekļi 
(tramvaji, trolejbusi, autobusi) gadā veic ap 45 
miljoniem kilometru un pārvadā ap 140 miljoni-
em pasažieru. Saņemtas sudraba godalgas 
"Ilgtspējas indekss" 2021 un 2022. Sudraba 
godalga “Drošākais uzņēmuma autoparks” 2021.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Apmēram 3500 darbinieki 
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VEIKSMES
STĀSTS

Rīgas satiksme RP SIA

Jānis Šņore, Elektrosaimniecības vadītājs
Darba gaitas RP SIA “Rīgas satiksme” uzsāku kā gaisvadu līniju elektromontieris un paralēli studēju RTU 
Būvniecības fakultātē, kur ieguvu profesionālo bakalaura grādu transportbūvē. Pēc četriem gadiem šajā 
amatā, īsā laika periodā, izveidojās veiksmīga karjera - tiku paaugstināts par vecāko gaisvadu līniju 
elektromontieri,  pēc gada par kontakttīklu iekārtu elektroinženieri. Izlēmu, ka nepieciešamas papildus 
zināšanas un iestājos RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakutlātē, kur ieguvu profesionālo bakalaura 
grādu elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikāciju. Vadība novērtēja manu izglītību, ieguldīto darbu un 
lojalitāti un paaugstināja par Elektrosaimniecības vadītāja vietnieku. Tagad jau gadu esmu Elektro-

saimniecības vadītājs un esmu atbildīgs par 120 cilvēku lielu kolektīvu, tramvaju un trolejbusu elektroap-

gādes infrastruktūras (kabeļu tīkls, vilces apakšstacijas, kontakttīkls) uzturēšanu un būvniecības proce-

sus, jaunu projektu ieviešanu. Attiecībā uz jauniem projektiem, kas nozīmē gan inovācijas elektoietaisēs 
(jaunas iekārtas, automatizācija, televadība, kontakttīkla mezgli), gan pilsētas elektrotransporta 
infrastruktūras paplašināšanās plānus, Elektrosaimniecībā ir jūtama nepieciešamība pēc jauniem 
drosmīgiem inženieriem, svaigām idejām, mūsdienīgas pieejas. 
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Rīgas ūdens SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

SIA “Rīgas ūdens” ir lielākais ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs mūsu valstī ar 400 gadu 
senu vēsturi. “Rīgas ūdens” kopumā nodrošina 
53% no pakalpojumu klāsta Latvijā šajā jomā. 
Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība 
darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, jo ūdensap-

gāde un notekūdeņu attīrīšana ir pilsētas dzīvot-
spējas viens no stūrakmeņiem. 

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Rīgas administratīvajā teritorijā, bet pakalpoju-

mus nodrošina arī Pierīgā: Baltezerā, Garkalnē, 
Berģos, Maksteniekos, Langstiņos, Upesciemā, 
Krustkalnos, Valdlaučos, Dreiliņos, Rumbulā, 
Ulbrokā un daļā Garkalnes pagasta

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga
• 67088429 
• vakances@rigasudens.lv
• personals@rigasudens.lv   
• www.rigasudens.lv/lv/vakances

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Tālais 1620. gads ir uzskatāms par Rīgas ūdens-

vada dzimšanas gadu. No 1617. līdz1620. gadam 
no Strasbūras pieaicināts būvmeistars ierīkoja 
pirmo ūdensskunsti pie Smilšu grāvja.  Attīstība 
turpinājās no gadsimta uz jaunu gadsimtu, 
tagad Rīgai 822 gadi, Rīgas ūdensapgādei 403 
gadi, pilsētas notekūdeņu vienotai savākšanai 
150 gadu.  Pirms 119 gadiem atklāja tvaika sūkņu 
staciju Baltezerā. Šis  industriālā mantojuma 
objekts ir viens no ievērojamākajiem ūdensap-

gādes vēstures lieciniekiem Eiropā. Te 
apskatāmi arī senās Rīgas ūdensapgādes koka 
cauruļu fragmenti un citi intriģējoši eksponāti - 
mašīnu zāle ar tvaika sūkņiem, spara ratiem, no 
ķeta atlietajiem sifonvadiem un spiedvadiem.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

Rīgas ūdens ir darba vieta  750 
darbiniekiem – ģimenei draudzīgā uzņēmumā. 

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Prakses
Ja Tu mācies un studiju programmas 
(augstākās vai vidējās profesionālās izglītības) 
ietvaros Tev ir paredzēts iziet praksi ūdens-

saimniecības pakalpojuma jomā – esi laipni 
gaidīts pie mums praksē!
Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fondu ik gadu izsludinām prakšu un 
stipendiju konkursus. Seko un piesakies RTU 
Attīstības fonda mājaslapā!
Pirmā darba vieta 
Santehniķiem, ārējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu montētājiem u.c.

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Svarīgi, lai jaunajam darbiniekam bez 
profesionālajiem sasniegumiem sakristu 
vērtības (ilgspēja, atbildība, drošība, efektivitāte 
atklātība un godīgums, stabilitāte) un uzskati ar 
mūsu Sabiedrību. No studenta sagaidām 
entuziasmu, aizrautību, atbildību, humora izjūtu, 
enerģiskumu un vēlmi šeit darboties ne tikai 
prakses laikā, bet, iespējams, arī nākotnē.
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Rimi Latvia SIA

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Rimi Latvia ir viens no vadošajiem mazumtir-
gotājiem Latvijā. Mēs esam daļa no ICA 
Gruppen, kas ir vadošā mazumtirdzniecības 
organizācija Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu 
veikalos un birojā ir pieejami vairāk nekā 130 
dažādi amati, kas dod daudz iespēju Tavai 
izaugsmei. Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka mēs 
visi – lai arī ļoti dažādi – esam uzticīgi trīs 
kopīgām vērtībām: vienkāršībai, aizrautībai un 
uzņēmībai. Ja tās ir arī Tavas vērtības, šeit Tu 
sastapsi daudz līdzīgi domājošu un draudzīgu 
kolēģu. Lai arī kas Tevi pamudinātu izvēlēties 
Rimi, mēs cienīsim tavu izvēli. Pievienojies Rimi 
kolektīvam un kopā mēs padarīsim katru mūsu 
klientu dienu mazliet vieglāku.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Latvija

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

Linda Ozola, Kristīne Grīsle
• personals@rimibaltic.com
• 20007676

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mērķtiecīgu un uz rezultātu orientētu personību;
Vēlmi mācīties un augt kopā ar uzņēmumu;
Ļoti labas komunikācijas prasmes.

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Pilnas slodzes darbs; 
Iespēja apvienot darbu ar mācībām; 
Prakses iespējas.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Mēs veidojam nākotnes iepirkšanās pieredzi.
Mēs atbalstām veselīgas un ilgtspējīgas izvēles, 
kas ietekmē līdzcilvēkus un sabiedrību.
Mēs darām to katru dienu un esam pārliecināti, 
ja katru dienu domāsim kā savu ikdienu padarīt 
mazliet vieglāku un mazliet labāku – kopā mēs 
radīsim ko īpašu. 

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

5499 darbinieki 
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MĒS CIENĀM
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RTU Zinātnes un inovāciju centra
Dizaina fabrikas

Nāc prototipēt, saņem konsultācijas, stājies praksē!

TheLab – atvērta tipa darbnīca, kurā RTU studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem (un 

jebkuram citam interesentam) ir iespēja materializēt savus izgudrojumus, izmantojot 3D 

printēšanas, lāzergriešanas un gravēšanas, ploterēšanas (uzlīmes), lielformāta drukas, 

termopreses (ar sublimācijas papildmetodi) un citu palīgrīku sniegtās tehnoloģiskās iespējas.

Ik gadu uzņemam internus, kuri iziet apmācības un kļūst par daļu no mūsu kolektīva! 

Interesenti aicināti rakstīt uz thelab@rtu.lv.

Šobrīd darbojas divi «theLAB»:

   GroundLab Arhitektūras fakultātes pagrabstāvā Ķīpsalas ielā 6 

(lauris-peteris.vejs@rtu.lv; +371 20 086 624)

   SkyLab Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 2.stāvā (250. telpa) Ķīpsalas ielā 6A 

(linards-reinis.rozitis@rtu.lv; +371 24 908 461)

Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 14 līdz 18.30 vai pēc vienošanās.

Iespējas studentiem

Studentu inovāciju grantu programmas (www.idejubanka.lv):

   Radošuma un uzņēmējspēju attīstības nodarbības Creative Tuesdays 

(facebook.com/c2days; matijs3@gmail.com)

   Biznesa ideju pirmsinkubators IdeaLab 

(kristiana.karklina@rtu.lv)

   Prototipa izveidei – Produktu attīstības programma 

(elina.mikelsone@rtu.lv)

   Darbībai ilgtermiņa pētniecībā – Vertikāli integrēts projekts 

(viprojekts@gmail.com)

   Industriālais mentorings doktorantūras studentiem Co.Lab 

(artis.cicens@rtu.lv)

   Programma “Industriālais doktors” sadarbībā ar industriju 

(ieva.ose_2@rtu.lv)

   Universitāšu inkubators “UniLab” zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstībai 

(alina.dolmate@rtu.lv)

ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»

IESPĒJU KOSMOSS
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sestdienās piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas studiju programmas – 
būvniecības inženierzinātņu, elektronikas, enerģētikas un spēka elektronikas, 

kā arī mašīnzinību, siltumenerģētikas un transporta jomā.

RTU NEKLĀTIENES UN VAKARA STUDIJU DEPARTAMENTS

Nepilna laika neklātienes studiju formas studentiem 

nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās. 

Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās.

→ Darba tirgū pieprasīts diploms inženierzinātnēs

→ Iespēja apvienot studijas ar pilnas slodzes darbu un rūpēm par ģimeni 

→ Daudzpusīgas e-studiju iespējas

→ Elastīgs kursa saturs un metodes

→ Individuāla pieeja

→ Aktīva sociālā dzīve un sportiskās aktivitātes

→ RTU ir darba devēju ieteiktākā augstskola

Pievienojies RTU neklātienes studentu saimei un pārvērt 
savas zināšanas inovatīvos produktos!

KĀPĒC STUDĒT RTU NEKLĀTIENĒ?

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments
■ Rīga, Paula Valdena iela 5, 5.01. un 2.04. kab. 

■ Tālr.: 67089413, 67089014 

■ laura.uzule@rtu.lv 

■ rtu.lv/neklatiene

Būvniecība 5 gadi 1800 eiro

Ģeomātika 5 gadi 1800 eiro

Transportbūves 5 gadi 1800 eiro

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 6 gadi 1800 eiro

Viedā elektroenerģētika 5 gadi 1650 eiro

Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 gadi 1650 eiro

Adaptronika 6 gadi 1650 eiro

Mašīnu un aparātu būvniecība 5 gadi 1650 eiro

Autotransporta inženierija 5 gadi 1650 eiro

Siltumenerģētika un siltumtehnika 5 gadi 1650 eiro

Bakalaura studiju
programmas

Studiju gada maksa
(2022. gads)

Studiju
ilgums

Maģistra studiju
programmas

Studiju gada maksa
(2022. gads)

Studiju
ilgums

Elektrotehnoloģiju datorvadība 2000 eiro1 vai 2 gadi



PIESAKIES ERASMUS+

MOBILITĀTEI
RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa sniedz iespēju
studentiem piedalīties Erasmus+ mobilitātes programmā,
saņemot Erasmus+ stipendiju. Studenti var iegūt starptautisku
pieredzi un zināšanas, īstenojot studiju vai prakses periodu kādā
no uzņēmumiem vai augstākās izglītības iestādēm Eiropā.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Pabeigts vismaz bakalaura līmeņa 1.
semestris

 
Vidējā svērtā atzīme vismaz 6.25

 
Labas angļu, vācu vai kādas citas ES

valsts valodas zināšanas

20. septembris
20. februāris

31. oktobris
31. marts 

CV;
RTU atzīmju izraksts;
Motivācijas vēstule.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi

apmaiņas studijām

Praksei:

PIESAKIES 
tiešsaistes platformā
OutgoingExchange.rtu.lv

Tev būs jāpievieno:

Vari vienlaicīgi iesniegt abus

pietiekumus Erasmus+ apmaiņas

studijām un praksei, kā arī izvēlēties

iesniegt tikai vienu no tiem.

Meklē atbildes mājaslapā:

rtu.lv/erasmusstudijas
rtu.lv/erasmusprakse

 
Sazinies ar koordinatori

Sintiju Sadovsku

Sintija.Sadovska@rtu.lv

Mob.: 22411922

Āzenes iela 12, 213. telpa

ERASMUS+ STIPENDIJA

Apmaiņas studijas

790-850 EUR/mēn.

 
Prakse 

690-850 EUR/mēn.

 
Erasmus+ stipendijas apjoms ir

atkarīgs no izvēlētās valsts.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Meklē apmaiņas studiju galamērķus
rtu.lv/en/partners, ņemot vērā savu
studiju jomu un līmeni. 

Meklē prakses vietu piedāvājumus
OutgoingExchange.rtu.lv vai sazinies
ar uzņēmumiem.

ERASMUS+ GALAMĒRĶI

PIETEIKŠANĀS PROCESS



RTU Tālākizglītības 
programma

UZŅĒMUMA APRAKSTS

RTU Tālākizglītības nodaļa nodrošina kvalitatīvu 
mūžizglītības piedāvājumu, lai veicinātu 
izaugsmi dinamiskas attīstības apstākļos 
atbilstoši katra interesenta profesionālajām 
vajadzībām un personiskajām interesēm. 
RTU Tālākizglītības nodaļa sniedz iespēju 
pilnveidot sevi daudzpusīgā un plašā kursu 
un programmu piedāvājumā:
- Tālākizglītības kursu piedāvājums;
- Atsevišķu studiju kursu apguve Klausītāja 
statusā;
- Dalība projektos “Mācības 
pieaugušajiem”, u.c.;
- Profesionālās pilnveides izglītības programmu 
piedāvājums;
- Individuāli izstrādātas mācību programmas 
uzņēmumiem.
Mācies svarīgo sev ērtā laikā!

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

RTU Tālākizglītības nodaļa
• Āzenes iela 12/130, Rīga
• 67089439
• talakizglitiba@rtu.lv
• zane.viskere@rtu.lv
• https://www.rtu.lv/lv/studijas/
talakizglitiba

IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Jebkurš interesents

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Tālākizglītības nodaļa darbojas jau 15 gadus un 
šajā laikā mācības uzsākuši vairāk nekā 23 000 
dalībnieki.
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That’s what data
geeks look like

Roberts Veics,
BI consultant 

at Scandic Fusion 

You can
become
one too



scandicfusion scandicfusion.com

ABOUT SCANDIC FUSION

� Full-range data analytics (data warehouses 
(DWH), business intelligence (BI), AI) service 
provider

� Founded in 2007

� Team of more than 70 professionals
(more than a quarter of them – your
fellow RTU people)

� Hundreds of projects implemented for 
clients in 7 countries

� Working with world-leading technologies 
developed by Microsoft, Google, SAP,
Oracle, and many more

� Projects in a wide range of industries 
(banking, insurance, manufacturing,
energy, retail, wholesale, and others)

CULTURE AT SCANDIC FUSION

� We view data as art, we care for quality
and competence at every step of the way, 
and we always got each other’s back

� We love learning, as well as sharing
our knowledge and experience

� We work hard and strive for top-tier 
outcomes, but we respect work-lifebalance. 
Besides, our parties are legendary

WHAT YOU’LL ENJOY
WORKING WITH US

� Intelligent, professional,
and super-friendly team

� Chance to learn and work with
various world-leading tools

� Opportunity to experience how
different industries and businesses operate

� Flexible working hours and
hybrid work model

� A lot (and we mean it) of events
and celebrations

� Premium health insurance
and a few other benefits

Your gateway
to the world of data

[ and your dream job ]

Intelligent decisions
for business



We can provide internships to all students 

who are ready to join the eCommerce journey. 

 

Mandatory requirement - confident English 

skills and confirmation that approves your 

student status.

 

The internship can be organized online and 

not for less than a month.

 

After a successful Internship, we offer 

employment positions to continue your 

growth with scandiweb..

scandiweb is an eCommerce agency that started its journey in Latvia with two 

entrepreneurs sitting in a small room. 

Until now, many companies worldwide have chosen our eCommerce solutions - 

Jaguar, New York Times, Walmart, AirBaltic, Buff, The Met Museum, BMW, Puma, 

McLaren, and many others.

Internship

We are the #1 eCommerce Agency in 

the world, and it takes a lot to push the 

boundaries and stay ahead! 

Join us and be part of the ambitious 

journey!



scandiweb is no ordinary company. We truly believe in talents with passion in what 

they do.

 

If you have no previous work experience but have the nudge to grow in the 

eCommerce development field, we are open to giving you a chance!

Work placement - online-first! Mandatory requirements are a strong internet

connection so that you can work from anywhere within a 6-hour time zone

difference from Riga, Latvia.

Animals are allowed! We are 

welcoming your pets to join us in 

the offices as well. 

 

Interesting facts

careers.scandiweb.com

Crowdbonus - once per month, all employees in scandiweb 

can say a monetary “thank you” for an accomplished deed.

Global team events, visiting colleagues in the 

Georgian office, celebrating project launch, and the 

biggest festival for scandiweb employees - 

scandifest.

  scandiweb Academy to ease 

your start with the company and 

prepare you for the work 

environment



IESAISTĪŠANĀS IESPĒJAS

Aicinām pēdējā kursa studentus pievienoties 
Schneider Electric Rīgas rūpnīcas kuplajam 
kolektīvam ražošanas procesu inženiera vai 
kvalitātes inženiera specialitātēs.

VALSTIS VAI REĢIONI, KUROS
DARBOJAS UZŅĒMUMS

Visa pasaule

Schneider Electric

UZŅĒMUMA APRAKSTS

Schneider Electric ir globāls līderis enerģijas 
pārvaldībā un automatizācijā - mājokļiem, 
ēkām, datu centriem, infrastruktūrai un 
ražošanas uzņēmumiem. Sākot no vienkāršiem 
slēdžiem līdz pat sarežģītām pārvaldes 
sistēmām - mūsu tehnoloģijas, programmatūra, 
lietotnes, kā arī pakalpojumi uzlabo un maina 
ikdienu cilvēkiem visā pasaulē. Mūsu saistītās 
tehnoloģijas pārveido praktiski visas nozares, 
transformē pilsētas un bagātina iedzīvotāju 
dzīves. Schneider Electric mēs to saucam - 
Life Is On.

UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

• Schneider Electric Rīgas rūpnīca, Krustpils iela 
35A, Rīga.
• iveta.sakne@se.com

UZŅĒMUMS DARBINIEKOS NOVĒRTĒ

Mēs darbiniekos novērtējam vēlmi mācīties, būt 
atvērtiem jaunām idejām un iespējām, kā arī 
spēju pieņemt lēmumus un rīkoties kā 
saimniekiem.

INTERESANTI FAKTI PAR UZŅĒMUMU

Schneider Electric ir dibināts 1836. gadā Francijā. 
Latvijā ir pārstāvēti trīs Schneider Electric grupas 
uzņēmumi: Schneider Electric Latvija, Schneider 
Electric Rīgas rūpnīca un Schneider Electric 
Baltijas loģistikas centrs, kas kopumā veido 500 
cilvēku lielu komandu.
2023. gadā 135 000 mūsu darbinieku apkalpos 
klientus vairāk nekā 100 valstīs, palīdzot pārvaldīt 
energoapgādi un automatizāciju droši, uzticami, 
produktīvi un ilgtspējīgi.

DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ

500 Latvijā, 135 000 visā pasaulē.
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Scoro Software OÜ

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Scoro is a work management software. We 
enable collaborative teams to work more 
efficiently and make decisions based on action-
able data. We shape the way people work.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 
EMPLOYEES

The most important thing about Scoro is our 
unique company culture, which is based on five 
key pillars – concepts which are important to us 
and shape the way we work.
 - We are reasonable - We appreciate people 
who are pragmatic and easy to work with. 
- We are structured - Time is the most valuable 
asset we have.
- We are a team - We may be able to achieve a 
lot as individuals, but we can accomplish much 
more when we work together. 
- We are innovative - We have global ambitions 
about improving the way businesses work. 
- We are high-performing - We run by the 
highest possible standards in everything we do. 

CONTACTS

https://www.scoro.com
https://www.scoro.com/careers/ 

Contact person: Estere 
26966549
estere.ergle@scoro.com 

NUMBER OF EMPLOYEES

Today we have 150 employees (50% girls – 50% 
boys) across the Baltics, UK and USA, while the 
average age is between 25-34 years.

INTERESTING FACTS ABOUT THE
COMPANY

- We have a 4-day work week. All Scorers enjoy 
the benefits of a shorter work week with no 
compressed hours and a change in salary. It 
means everybody working in Scoro has an extra 
40-42 free days each year. 
- The software industry has been historically 
male-dominated, but Scoro is a company that 
has achieved a gender balance of 50/50 
among its global employees, with a significant 
number of women holding leadership positions. 

COUNTRIES OR REGIONS THE 
COMPANY WORKS IN

Scoro is headquartered in London, with 
additional offices in Tallinn, Riga and Denver. 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Full time job, Internship 
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Scoro is a work management software. We enable 

collaborative teams to work more efficiently and make 

decisions based on actionable data.

scoro.com/careers

@teamscoro

Want to shape 
the future 
of work?
Join us!

Mo Tu We Th FrFree

4-Day Work Week



Tech programmu

Youth LAB



 

Tech Program

Youth LAB

ar starptautisku pieredzi. 
Expand your knowledge from international experience.





 



LAUNCH YOUR

JOIN THE SMART TEAM!

The “Uber” of Aviation 

EasyJet DHL Express

 

WE ARE GLOBAL 

cabin crew team

74+ nationalities

employees

A320

A321

A330

B737 MAX8

A321F

65 AIRCRAFT 
in summer 2023

 



REACH NEW
CAREER HEIGHTS! 
 

For many, the sky is the limit, but for us, the sky is our natural habitat. There's no other place

Get ready for your career take-off!

MERRIN
Material Controller

 

MARTINS

 

LILIJA
Deputy VP Technical

 



 

www.southwesternadvantage.eu

APBALVOT  STUDENTU  

VASARAS PROGRAMMA 

Kop  1868. gada uz mums Southwestern Advantage pied v  

programmu, kas dod iesp ju augstskolu studentiem nopeln t naudu 

studij m, ieg t darba pieredzi, uz m jdarb bas prasmes un veidot 

raksturu, kas ir vajadz gs, lai sasniegtu savus dz ves m r us.  

Katru vasaru aptuveni 1500 studenti no vair k nek  200 da d m 

pasaules augstskol m p rdod izgl tojo u gr matu un tie saistes 

materi lu sist mu amerik u un kan die u imen m.  

Southwestern Advantage universit u studentiem sniedz resursus, 

apm c bas un kou ingu, kas tiem ir nepiecie ams, lai veidotu savus 

uz mumus, un ieg tu v rt gas dz ves prasmes.  

Zane Kalni a  

Arhitekte un dizainere 

SWA programma ir paredz ta tiem, kuri v las iziet 

rpus savas komforta zonas. Tiem, kuri v las augt, 

att st t savu person bu, un ir ieinteres ti dz v . Vi i 

neuzskata sasniegumus par pa saprotamiem; vi i 

zina, ka ir j iegulda darbs, lai tos ieg tu.



www.southwesternadvantage.eu

K  veidot labu karjeru? 

Izdevu s karjeras pamat  ir ne tikai veiksme, bet ar  

nep rtraukti centieni k pt pa karjeras k pn m. Pr ts 

Suitsleps pied v  3 idejas, k  to izdar t:. 

Dar t mazliet vair k nek  no jums tiek pras ts  

Tas pal dz s jums izcelties uz p r jo fona un 

par d s j s no lab k s puses. T s var b t 

pavisam mazas lietas, piem ram, pabeigt 

atskaiti agr k vai nos t t patiec bas zi u 

klientam. 

Papla in t savu kontaktu loku 

Lai ieg tu labu amatu vai labu komandu 

darbam, ne vienm r pietiek ar prasm m, svar gi 

ir ar  paz t cilv kus. Parasti lab k s darba vietas 

neizdosies atrast darba bir s, bet gan no 

cilv kiem, kas paz st citus cilv kus. 

B t labi organiz tiem 

Lai labi paveiktu visus pien kumus, jums ir j b t 

organiz tiem. Iepl nojiet laiku, lai sapl notu 

savu n kamo ned u, n kamo dienu. Izveidojiet 

uzdevumu sarakstu un iev rojiet savu gra ku. 

Pr ts Suitsleps ir vado ais person la atlases speci lists un partneris 

uz mum  “ThinkingAhead”, kas ir “Southwestern Family of 

Companies” biedrs.

1

2

3







Tietoevry
[geimčeindžeri]
Pārmaiņu virzītāji uz labu!

Mēs, Tietoevry komanda – esam [geimčeindžeri]. Pasaule 
nepārtraukti mainās, bet mēs ar IT risinājumu un tehnoloģiju 
palīdzību šīm pārmaiņām iedodam virzienu – uz labu! 

Vairāk nekā 1100 talantīgi speciālisti Latvijā, kas rada IT sistēmas, 
attīsta maksājumu risinājumus un finanšu tehnoloģijas visā pasaulē. 
Latvijas komanda transformē nozares – no būvniecības un banku 
sektora līdz enerģētikai un bibliotēkām. Mūsu redzeslokā ir arī 
sabiedrības, īpaši pusaudžu un jauniešu mentālā labbūtība.

Un pasaulē? Mūsu globālo komandu veido gandrīz 24 000 

[geimčeindžeru], nodrošinot inovācijas tūkstošiem organizāciju 
vairāk nekā 90 valstīs.

tietoevrylv

tietoevrylv

company/tietoevry

gamechangers.lv



Kļūsti par [geimčeindžeri]
un kopā virzīsim
pārmaiņas uz labu!

Tietoevry –
nākotne uz labu

Arī mēs paši maināmies uz labu! Šobrīd Latvijas 
Tietoevry komanda darbojas trīs uzņēmumos: 
Tietoevry Latvia, Tietoevry Banking Latvia un 
Tietoevry Connect Latvia.

Tietoevry Latvia vairāk nekā 500 [geimčeindžeru] 
sastāvā veido programmatūras, kam piemīt ātrums, 
kvalitāte un drošība. No idejas līdz īstenošanai 
optimizē biznesa sistēmas, tās izstrādā, integrē, 
īsteno, kā arī ievieš “Oracle” un “Microsoft” produk-
tus. Vienlaikus mūsu komanda specializējas finanšu 
un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā 
Tietoevry grupai, ko nodrošina Rīgā esošais 
Tietoevry Globālais Finanšu Pakalpojumu Centrs. 

Tietoevry Banking Latvia komandu veido aptuve-
ni 400 maksājumu un finanšu [geimčeindžeri]. 
Vairāk nekā 16 gadu pieredze un kompetence 
spēlē būtisku lomu globālajos projektos un 
procesos, kas saistīti ar maksājumu kartēm, tirgotā-
ju norēķinu vadības sistēmām, e-komercijas 
risinājumiem, zibmaksājumu infrastruktūru un 
“Open Banking”.

Tietoevry Connect Latvia ar 240 [geimčeindžeru] 
komandu koncentrējas uz konkrēta pakalpojuma 
sniegšanu mātesuzņēmumam, sniedzot IT pakalpo-
jumus valsts sektorā, komunālajos pakalpojumos, 
kā arī mazumtirdzniecībā un loģistikā norvēģu, 
zviedru, dāņu un angļu valodās.

Mūsu vērtību kodu veido empātija, nepārtraukta 
attīstība un sasniegumi. Mēs turpinām augt 
profesionāli - kā individuāli, tā sadarbībā uzmeklē-
jot klientu biznesiem vislabākos risinājumus. Mūsu 
sasniegumus veido multikulturāla, atvērta un 
empātiska vide, ikdienā sadarbojoties ar kolēģiem 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, 
Ukrainas, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Uzbeki-
stānas un ASV.

Mūsu vadības komandas prioritāte #1: ik dienu 
rūpēties par katru, kurš izmaina neskaitāmus 
spēles noteikumus pasaulē. 

Kļūsti par daļu no [geimčeindžeriem] un saņem 
karjeras izaugsmes iespējas, profesionālās apmācī-
bas, kā arī atmiņā paliekošus komandu vienojošus 
pasākumus. Ik dienu rūpējamies par darbinieku 
labbūtību veicinošām praksēm, to skaitā veselības 
apdrošināšanu ar iekļautām sporta nodarbībām un 
mentālās veselības konsultācijām, kā arī sniedzam 
iespēju darbiniekiem un viņu bērniem izmantot 
Virtuālās terapijas laboratorijas pakalpojumu. 
Turklāt maini pasauli uz labu no Tev ērtākās darba 
vietas - biroja Rīgā un Liepājā vai attālināti.

Tietoevry –
vērtības uz labu

Tietoevry –
karjera uz labu







VISMA LABS SIA

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Visma is the Nordic region's leading supplier of 
business software and services to enterprises of 
all sizes. Visma Labs provides software solutions 
that cover HRM, Talent Management and Payroll 
solutions with a diverse customer portfolio.  

CONTACTS

� Sporta Street 11, Riga, LV-1011
� 67116211
� yourjob@visma.com
� www.visma.lv/vakances

NUMBER OF EMPLOYEES

Visma Labs is a team of more than 290 talented 
professionals in Latvia. We develop, test and 
support business systems, as part of an interna-
tional organisation. The company has various 
talents like Developers, Technical Quality Assur-
ers, DevOps, System Analysts, Project Managers, 
IT Consultants, finance professionals, marketing 
specialists, etc. Visma professionals have a 
chance to work with .NET, Java, Python as well as 
AI and ML technologies. If you thrive in a 
fast-paced, international environment that 
offers unique challenges and the opportunity to 
be a player in the success of a new organisation, 
consider bringing your talents to Visma! 

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

We are looking for full-time and part-time 
employees, and we are offering paid internship 
opportunities.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 

EMPLOYEES

We value our employees and we are
helping them to grow and achieve the
best versions of themselves through our
values - entrepreneurial, responsible, dedicated, 
inclusive.

Jevģenijs Novickis
In RTU I studied bachelor Information Technology program and professional masters Information 
Technology program. When I was in the 2nd year of my bachelor's studies I was happy to receive a 
message that I have been accepted in Visma Labs internship program. I still continue my work here since 
then. During internship I was trained for a technical test engineer position. I learned about the quality 
assurance process, project lifecycle, development processes and how to work and communicate in 
teams. After the internship period was over Visma Labs offered me a contract which I gladly accepted. I 
continued to work as a technical test engineer and had the opportunity to work with several types of 
projects, which were very different from each other. Recently I stepped into the Team Lead position of 
development team and additionally to that working as a security engineer for our project. What I like 
about Visma Labs is the environment which was built in the company. Very often I think of it not as a 
workplace but as a place where I can do what I enjoy doing. I would absolutely recommend everyone to 
join us, because it’s a great place to work.

VEIKSMES STĀSTS
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WHY IS IT COOL TO BE PART OF OUR TEAM:

JOIN 

VISMA LABS

Covered mobile phone bills
Shortened working hours on
Fridays
Company holiday apartments
in Spain and France
...and many more

APPLY NOW

WWW.VISMA.LV/VAKANCES

Social events 
(monthly brunches, team

buildings, parties,
marathons etc.)

Remote work options and
modern A-class offices on

both sides of Riga

Professional growth and internal
development hubs
Competitive remuneration
Health insurance, massages in
the office



Worldline

DESCRIPTION OF THE COMPANY

We are shaping a new world of payments and 
trusted transactions. With our advanced 
payments technology, local payments expertise 
and solutions customised for hundreds of 
markets and industries, we are helping millions 
of businesses of all sizes to realise their 
ambitions – faster, simpler and more securely.

WHAT THE COMPANY VALUES IN ITS 

EMPLOYEES

We live our values. 
Innovation - we bring great ideas to life.
Cooperation -  we build long-lasting relation-
ships on the journey towards a trusted world.
Excellence - we set ambitious targets, deliver-
ing on our commitments.
Empowerment - we are: Trusted. Supported. 
Accountable.

CONTACTS

� anastasija.kovalova@worldline.com
� Dzirnavu iela 37, Riga, Latvia, LV–1010
� worldline.com

NUMBER OF EMPLOYEES

18,000+ talents

INTERESTING FACTS ABOUT THE

COMPANY

- #1 payments technology company in EU and 
#4 worldwide 
- Certified as a Great Place to Work 
- In the top 1% of most sustainable companies 
worldwide

COUNTRIES OR REGIONS THE 

COMPANY WORKS IN

40+ countries all around the world

INVOLVEMENT OPPORTUNITIES

Open vacancies within the Worldliners team:
� IT (DevOps, Developers, QA, Cybersecurity, IT 
Support Specialist, System Administrators)
� Operational roles (Customers Support 
Specialists, Cash Management Specialists, POS 
Technicians) with the opportunity to work/study
� Business Development roles
� Administrative roles
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SIMPLIFY
WORK LIFE.
ACHIVE MORE.

About Us

Everyone 

Matters

Aiming 

High

Team 

Spirit

Zalaris, recognised by leading industry

analysts as one of Europe’s leading HR &

payroll solutions and services providers,

who have demonstrated excellence in the

industry by achieving exceptionally high

client net promoter scores and benefitting

from over two decades of uninterrupted

growth.

Apply for Zalaris Tech Boot Camp: More Information:
trainee@zalaris.com www.zalaris.com

Join Zalaris Tech Boot Camp

and achieve more!



Programming in SAP 

SAP systems

Programms:

1.

      With focus on SAP ABAP programming

1.

     With focus on SAP HCM modules set up                           

When: July / August 2023

Duration: 5 days

Where: Zalaris Riga office

Participants: 10 persons per program 

Applicants: students with basic knowledge of

selected field and good English

Zalaris Tech Boot Camp

Interesting facts about Zalaris

Founded by current CEO in year 2000

Local service centers in 14 countries

Office in Riga established in 2007

SAP Golden Partner

More than 370 clients, such as CircleK,

Porsche, SAS, Nordea Bank, etc.

1.5 million people served monthly

Headquartered in Oslo, Norway

Listed in Oslo Stock Exchange since 2014

Gunāra Astras street 1C, Riga, LV-1084

(+371) 26680090

trainee@zalaris.com

www.zalaris.com

SIA "Zalaris HR Services Latvia"

Benefits for our empoyees

Competitive salary

International working environment

Friendly & supporting colleagues

Modern and cozy office premises

Platinum level health insurance

Lunch compensation

Team building events

Training & development 

Coffee, tea, fruits and other supplies 

Flexible working conditions

Hybrid work 

and Zalaris Solutions



PIE
VIE
NO
JIES IT izstrādes 

profesionāļu 
komandai

Apmaksāta prakse

Mentora atbalsts darba uzsākšanai

Birojs Rīgas centrā vai iespēja strādāt attālināti

Veselības apdrošināšana un atbalsts sportam

Atbalsts mentālai labsajūtai

Apmaksāti kursi, semināri, konferences

Komandu saliedēšanās pasākumi

Apmaksātas mācības starptautiskiem sertifikātiem

Kūka par sertifikātu

ZZ Dats

darbs@zzdats.lv



IT RISINĀJUMU 
IZSTRĀDE

mēs risinājumi

ZZ Dats ir vieta, kur 
sastopas zināšanas, 
idejas un tehnoloģijas, 
lai radītu sabiedrībai 
nozīmīgus IT 
risinājumus.

darbinieki

Vienotā pašvaldību 
sistēma, Digitālais 
Covid-19 sertifikāts, 
manavakcija.lv, e-lieta, 
epakalpojumi.lv, u.c.

Studenti par 
praksi ZZ Dats

ZZ Dats vieta, kur augt. 
Interesants darbs un 
ikdienas izaicinājumi. 
78% darbinieku atkārtoti 
pieteiktos darbā ZZ 
Dats un 68% ieteiktu 
uzņēmumu kā darba 
devēju citiem.

Programmētājs 
par darbu ZZ Dats

ZZ Dats

darbs@zzdats.lvwww.zzdats.lv

100% Latvijas uzņēmums ar vairāk nekā 27 gadu pieredzi 

digitālās Latvijas veidošanā



Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar mums:

67089025 
karjera@rtu.lv


