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LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
facebook: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Twitter @brivdabasmuzejs
www.youtube.com/user/OpenAirMuseumLatvia
Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas
muzejam ir plašas iespējas piedāvāt
praksi dažāda vecuma jauniešiem ar
dažādām interesēm, savienojot gan
kultūras tūrisma praktisko darbību, gan
latvisko dzīves ziņu, amatniecības
zinības, gan mūsdienu iestādes darbu.
Kopš prakses programmas uzsākšanas
esam uzņēmuši un iemīļojuši 12
praktikantus!
Praktikantu pienākumi - no maija
beigām līdz jūlija vidum ar brīvdienām.
-Pirmkārt un galvenokārt Brīvdabas muzeja centrālais gada pasākums - Gadatirgus (Latviešu tautas lietišķās
mākslas darinājumu Gadatirgus). 2020.gadā tas notiks 50.reizi! Pēdējos gadus Gadatirgū piedalās ap 800
meistaru un tirdzniecības metru skaits ir teju 3 km!
Šogad Gadatirgus laikā notiks IOV (International Organization of Folk Art) Eiropas konference. Mēs sagaidām
tautas mākslas speciālistus no visas pasaules. Konferencē būs teorētiskā daļa un Gadatirgus apmeklējums.
Plānotie uzdevumi - sagatavošanas darbi – Gadatirgum - vietu iezīmēšana teritorijā, vēlāk vietu ierādīšana
amatniekiem. Gadatirgus laikā - darbs informācijā - kas kur atrodas, ko šeit var dabūt, kā palīdzēt. Konferencē
– dalībnieku sagaidīšana. Būs nepieciešami palīgi, kas palīdzētu mūsu ārvalstu viesiem orientēties Rīgā un
pavadītu viņus uz Brīvdabas muzeju un Gadatirgu.
Gadatirgus notiks 6. un 7. jūnijā, kas ir sestdiena, svētdiena. IOV konference – 5.,6.,7.jūnijs.
Nākamās 2 dienas brīvas - cilvēki ir pelnījuši izgulēties!
21.jūnijā mēs visus prakses jauniešus gaidām Brīvdabas muzeja lauku filiālē Vītolniekos (Rucavas novads,
Liepāja), kur notiks Līgo svētku svinēšana atbilstoši senajām tradīcijām. Protams, pirms pašiem svētkiem ir
vajadzīgas palīdzīgas rokas sētas sapošanai, rotāšanai, vainagu pīšanai.
27. jūnijā Brīvdabas muzejā norisināsies Kokļu diena Pēteros. Šo pasākumu Brīvdabas muzejā organizē mūsu
sadarbības partneri - Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Plānojam dalībniekus no visas Latvijas. Būs
nepieciešama palīdzība orientēties plašajā muzeja teritorijā un māju saimniecēm – sētās.
Jūlija pirmajā nedēļas nogalē jau tradicionāli norisināsies ASV Neatkarības dienas pikniks Brīvdabas muzejā.
Lai pasākums noritētu raiti, muzejs sniedz atbalstu organizatoriem.
Pēc svētkiem un starp svētkiem darbs Rīgā ar muzeja krājumu - vēdināšana, atputekļošana - mazi, rūpīgi un
ļoti vajadzīgi darbi. Tā ir lieliska iespēja pašiem iepazīties ar oriģinālām lietām, kas ir savulaik bijušas latviešu
sētās. Būs jāpalīdz arī sētu saimniecēm – seno eksponātēku uzraudzēm, ikdienas darbos, komunikācijā ar
ārvalstu tūristiem.
Jauniešiem, kurus interesē muzeja arhīvs un foto negatīvu arhīvs, piedāvājam darbu tur.
Labprāt izmantosim praktikantu zināšanas un iemaņas, lai Brīvdabas muzejs kļūtu vēl pievilcīgāks un
interesantāks jebkuram apmeklētājam no jebkuras pasaules malas.
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1932. gadā apmeklētājiem tika atvērta pirmā
brīvdabas ekspozīcija Baltijā - Vidzemes sēta, kaut
lēmumu par Brīvdabas muzeja dibināšanu
toreizējais kultūras ministrs Jānis Rainis parakstīja
jau 1924.gada 2.februārī.
Patlaban muzejs aizņem 87,66ha lielu platību
priežu mežā Juglas ezera krastā. Uz muzeju
pārvestas, uzstādītas un iekārtotas 118 senas
celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem
– Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales no
17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu
otrajai pusei. Muzejā izveidotas latviešu zemnieku,
amatnieku un zvejnieku sētas. Visās apskatāma
pastāvīgā ekspozīcija – sadzīves un darba
priekšmeti, interjera iekārtojums –, kas raksturo laika posmu, novadu un mājas saimnieku nodarbošanos.
Muzejā strādā amatnieki, rosās saimnieces. Tiek svinēti latviešu gadskārtu ieražu svētki, uzņemti viesi, Izstāžu
zālē var skatīt tautas lietišķās mākslas studiju un muzeja krājuma materiālu izstādes. Muzeju gadā apmeklē
vairāk nekā 130 tūkstoši cilvēku no visas pasaules.
Brīvdabas muzejs atrodas tikai pusstundas brauciena attālumā no Rīgas centra un ir ērti sasniedzams ar
satiksmes autobusu.
Uz tikšanos Brīvdabas muzejā 2020. gada vasarā!

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA
http://www.lka.edu.lv/
http://www.lka.edu.lv/lv/prakse/prakses-iespejas-lka/
https://www.instagram.com/lkakademija/
https://www.facebook.com/LKAkademija/
Akadēmijas studiju daļa, 31.kabinets (Ludzas iela 24)

PRAKSE LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ
(ALA projekta dalībniekiem)
Latvijas Kultūras akadēmija ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija,
kas dibināta 1990.gadā. Tās galvenie darbības virzieni ir studiju
nodrošināšana humanitārajās un sociālajās zinātnēs, teātra,
audiovizuālajās un horeogrāfijas mākslās, starpkultūru sakaru jomā, kā arī
veikt pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs un īstenot
māksliniecisko jaunradi. Tā ir viena no trim Mākslas augstskolām Latvijā.
LKA ir maza, studentiem draudzīga, radoša augstskola, kuras galvenie
raksturlielumi ir laikmetīgums, kvalitāte, atvērtība (L K A).
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LKA ne tikai organizē izglītības procesu, bet ieņem respektablu lomu un aktīvi darbojas kultūras pētniecībā,
organizē radošus pasākumus (piemēram, konkurss vidusskolēniem “Kultūras kanons”), seminārus,
festivālus (piemēram, “Patriarha rudens”) u.c. Akadēmijas pasniedzēji ir profesionāļi un autoritātes
kultūras jomā.
Īstenojot praksi Akadēmijā, jaunietim ir iespēja attīstīt latviešu
valodas prasmes, iepazīt Latvijas cilvēkus, būt klātesošam
kultūras notikumu organizācijā, kā arī iegūt vairāk informācijas
par Latvijas Kultūras akadēmiju. Dalība LKA īstenotajos
pētniecības un kultūras menedžmenta projektos palīdzētu gūt
gan profesionālās, gan sociālās iemaņas. Šajos projektos
diasporas jaunieši strādātu kopā ar vienaudžiem, kas,
domājams, atvieglinātu to integrāciju latviešu kopienā un dotu
iespēju iegūt draugus un kolēģus.
Vislabākais prakses laiks Akadēmijā būtu aprīlis vai maijs. Ja
praktikants vēlas darboties jūnijā, jārēķinās ar mazliet citādu
piedāvājumu no LKA (tas saistīts ar augstskolas darba specifiku
konkrētos gada periodos). Tieši pavasaris ir aktīvais periods: LKA
notiek noslēguma darbu nodošana un aizstāvēšana, filmu skates,
izrādes, zinātniskās konferences un dažādi citi pasākumi. Taču
tikpat aktīvs laiks ir septembris vai oktobris, kad notiek dažādi
jauno studentu iepazīšanās pasākumi, kā arī teātra festivāls
“Patriarhu rudens”. Katru gadu notikumi LKA mainās un attīstās, tādēļ arvien spējam piedāvāt ko jaunu.
LKA piedāvā sekojošas iespējas praktikantam:
 Iespēja apmeklēt LKA lekcijas1;
 Iespēja vērot bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšanas procesu, t.sk. bez maksas skatīties teātra
izrādes, dejas performances un audiovizuālos darbus, kurus veido LKA studenti (ja tādi notiek
konkrētajā periodā);
 Iespēja apmeklēt (arī piedalīties) ar pētniecību un zinātni saistītus pasākumus, piem., ikgadējās
konferences, diskusijas u.tml.;
 Iespēja iesaistīties Studiju departamenta darbā, veicot administratīva rakstura darbu (komunikācija
ar studējošajiem, palīdzība studiju darba organizācijā utt.);
 Iespēja iesaistīties Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta darbā, piem.,
palīdzot tulkot informatīvos materiālus, komunicēt ar ERASMUS studentiem u.tml.;
 Iespēja palīdzēt organizēt pasākumus, kas atrodas Studējošo pašpārvaldes pārziņā;
 Iespēja palīdzēt organizēt pasākumus, producēt studentu izrāžu skates Latvijas Kultūras akadēmijas
Radošās darbības centrā;
 Iespēja apmeklēt un strādāt Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā filmu skolā, piem., veidojot
subtitrus studentu filmām;
 Iespēja apmeklēt un strādāt Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejā, piem., palīdzot
reģistrēt krājuma priekšmetus;
1

Praktikants izvēlētos 1-3 sev interesējošas lekcijas, kuras apmeklētu sava prakses perioda ietvaros kā klausītājs. Akadēmija
piedāvā lekciju kursus kultūras teorijā, socioloģijā, mākslas vēsturē, valodu apguvē, semiotikā, filozofijā, menedžmentā, mākslas
teorijā utt. Piedāvājums neattiecas uz praktiskām nodarbībām (piem., deja). Praktikantam nebūtu nekādu akadēmisku saistību –
jāpiedalās pārbaudījumos utt. Ar lekciju klāstu aktuālajā semestrī var iepazīties šeit: http://www.lka.edu.lv/lv/akademijasstudentiem/lekciju-saraksti/

4

 Iespēja apmeklēt un strādāt Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā,
piem., palīdzēt administrēt tur notiekošos pasākumus;
 Iespēja strādāt Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā, palīdzot dažādu
pētniecisku projektu īstenošanā;
 Cits ieguldījums, ko praktikants spēj un vēlas sniegt. 
Prakses programma praktikantam tiek precizēta, izstrādāta un saskaņota katrā individuālajā
gadījumā, saskaņā ar prakses laiku, aktuālajām norisēm un praktikanta vēlmēm, zināšanām un
interesēm. Praktikants izvēlas daļu no piedāvātajām iespējām, kombinējot tās attiecīgi savam un
Akadēmijas notikumu laika grafikam.
Jo laicīgāk praktikants pieteiksies, jo ātrāk varēsim saplānot un saskaņot grafiku. Gaidīsim aprakstu
par praktikantu un viņa zināšanām, vēlmēm un motivāciju darboties tieši pie mums.
Par mūsu iepriekšējo ALA projekta praktikantu pieredzi varat izlasīt šeit:
http://www.lka.edu.lv/lv/prakse/prakses-iespejas-lka/

LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS
https://www.arhivi.gov.lv/
Bezdelīgu iela 1a

Arhīvs ir gan informācijas un
dokumentu kopums, gan iestāde,
kur tie glabājas.
Latvija Nacionālais arhīvs (LNA) ir
valsts arhīvs. Tam ir
20 struktūrvienības visā Latvijā.
Arhīva galvenais uzdevums ir savākt,
sakārtot un saglabāt sabiedrības
radītos dokumentus un padarīt tos
pieejamus publikai. Arhīva uzkrāto
informāciju iespējams iepazīt gan
arhīva lasītavās, gan attālināti,
izmantojot pieejamās datu bāzes.
Latvijas Valsts arhīvs (LVA) ir viena
no Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām. LVA nodrošina par Latvijas vēsturi (no 1940. gada) uzkrāto
dokumentu saglabāšanu un izmantošanu. Tas ieskaita Latvijas un ārvalstu personu fondus, trimdas latviešu
organizāciju arhīvus, Latvijas PSR un Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju un citu iestāžu,
Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentus. Arhīvā glabājas arī Latvijas
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Sociāldemokrātijas, Latvijas Komunistiskās partijas, Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti par
politiski represētajām (politically repressed) personām.
Personu fondi
Personu fondi ir daudzveidīgi dokumentu
kopumi, kas uzkrājušies sabiedriski
nozīmīgu personu darbības, arī ģimenes
vai dzimtas pastāvēšanas laikā. Personu
dokumenti ir ne vien tradicionālā
formāta papīra dokumenti, bet arī
fotogrāfijas, fotofilmas, gleznas, skices,
ex libris, diplomi, rokraksti u.c.
dokumenti. Latvijas Valsts arhīvs uzkrāj
Latvijas, kā arī ārvalstīs dzīvojošo ar
Latviju saistīto politisko, sabiedrisko,
zinātnes, kultūras un mākslas darbinieku
dokumentus un kolekcijas.

Ārvalstu dokumenti
Lielākā daļa no ārvalstu dokumentu klāsta ir latviešu trimdas
organizāciju dokumenti, sākot ar laika periodu pēc II Pasaules kara, kad
Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs sāka
veidoties latviešu kopas, biedrības, apvienības un draudzes. Dokumenti
liecina par latviešu trimdas organizāciju darbību Latvijas neatkarības
idejas uzturēšanā, nacionālās identitātes, valodas un kultūras
stiprināšanā. Latvijas Valsts arhīvs turpina uzkrāt ārvalstu latviešu
organizāciju dokumentus arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
Prakses ietvaros praktikantam būs iespēja iepazīties ar arhīvista darbu
Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts arhīvā strādājot Personu
fondā un ārvalstu dokumentu nodaļā. Ņemot vērā, ka arhīva
dokumentu kolekcijas aptver ne tikai Latvijas valsts iestāžu, bet arī
trimdas organizāciju, gan privātpersonu visdažādāko jomu darbību,
praktikantam paveras ļoti plašas iespējas interesantam pētniecības
darbam. Ļoti būtu vēlama interese par vēsturi, arī svešvalodu (angļu,
vācu, krievu u.c.) zināšanas noderēs. Konkrēti darba pienākumi būs
atkarīgi no praktikanta iepriekšējās pieredzes un zināšanām.
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LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA
https://www.lnb.lv/
Mūkusalas iela 3

Nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes un izglītības centrs Bibliotēka dibināta 1919. 29. augustā
Krājums - vairāk kā 4 miljoni vienību
Misija - veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi.

Jauniešu vasaras prakses iespējas LNB:





Bibliotēkas iepazīšana stāvu pa stāvam,
Darbs bibliotēkas lasītavās,
Grāmatu un citu bibliotēkas krājuma materiālu izzināšana un apstrāde,
Dalība Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas “Zudusī Latvija” veidošanā.

Bibliotēkā iespējams piedalīties kultūras dzīves norisēs - izstādēs, lekcijās un koncertos. Iepazīt
grāmatniecības vēsturi un izzināt Folkloras krātuves kultūras bagātības.
Aicinām jauniešus piedalīties lielākās valsts bibliotēkas ikdienas darbos!
Ar savu darbu Jūs palīdzēsiet augt bibliotēkai un bagātināsiet savu latviskumu!
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LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS (LNMM)
Galvenā ēka
http://www.lnmm.lv/lv/lnmm
Jaņa Rozentāla laukums 1
Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs ir lielākā
profesionālās mākslas
krātuve un viens no
apmeklētāju
iecienītākajiem muzejiem
Latvijā. Muzejam ir
nozīmīga loma Latvijas
kultūras vērtību
uzkrāšanā, saglabāšanā,
pētniecībā un
popularizēšanā Latvijā un
ārvalstīs. Šobrīd Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrā ietilpst tā galvenā ēka Jaņa Rozentāla laukumā,
Mākslas muzejs "Rīgas Birža", Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas
muzejs un izstāžu zāle Arsenāls. Muzejs regulāri rīko mākslas izstādes, piedalās starptautiskos projektos, gatavo
muzeja izdevumus, organizē zinātniskās konferences, dažādus mākslas un kultūras pasākumus. Paralēli ekspozīciju
un izstāžu darbībai muzejs veic intensīvu izglītojošu darbu. Apmeklētājiem tiek piedāvātas muzeja darbinieku
vadītas ekskursijas un speciālas izglītības programmas.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā prakses iespējas
LNMM galvenajā ēkā Komunikācijas un izglītības nodaļā. Prakses
laikā ir iespēja paplašināt izpratni par muzeja darbības
principiem, gūstot iemaņas un prasmes personības un
profesionālās karjeras pilnveidošanai. Praktikanti bez maksas
var apmeklēt visu LNMM muzeju pastāvīgās ekspozīcijas un
izstādes, kā arī to organizētos pasākumus.

Prakses pienākumos
ietilpts:
 Muzeja apmeklētāju apkalpošana un konsultēšana LNMM
Informācijas punktā (informācijas sniegšana par aktualitātēm muzejā,
mobilo audio gidu, Ģimenes somu izsniegšana);
 Asistēšana komunikācijas speciālistiem un izglītības programmu
kuratoriem pasākumu organizēšanā (lekcijās, koncertos, izstāžu
atklāšanās, radošajās nodarbībās pieaugušo un bērnu auditorijām u.c.);
 Pēc nepieciešamības iesaiste LNMM izstāžu kuratoru un krājumu glabātāju, kā arī citu LNMM struktūrvienību
komunikācijas speciālistu un izglītības programmu kuratoru ikdienas darbā.

Ņemot vērā muzeja darba laika specifiku, prakses darba laiks (pēc iepriekš saskaņota grafika) var būt arī nedēļas
nogalēs. Prakses pienākumi var tikt precizēti, vadoties pēc individuālajām prasmēm, interesēm un aktualitātēm
muzejā.
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LATVIEŠI PASAULĒ (LaPa)
http://www.lapamuzejs.lv/
Mūkusalas iela 3 (atrodās Nacionalā bibliotēkā)

Par mums
Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un
pētniecības centrs” ir privāta, bezpeļņas
organizācija, dibināta 2007. gadā, ar biroju,
krātuvi, bibliotēku un darbiniekiem Rīgā, un
aktīvu valdi un biedriem Latvijā un ārzemēs.
“Latvieši pasaulē” veido ceļojošās izstādes,
publikācijas, filmas un citus projektus par
latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un
devumu Latvijai un pasaulei.
“Latvieši pasaulē” muzeja tēma ir izceļošanas
vēsture no Latvijas pēdējo 200 gadu laikā – zemes meklētāji 19. gadsimtā, baptistu izceļotāji uz
Dienvidameriku, 1905. gada revolūcijas un Pirmā pasaules kara bēgļi, trimdas gaitās devušies ļaudis Otrā
pasaules kara laikā, mūsdienu izbraucēji un citi.
“Latvieši pasaulē” krāj priekšmetus, kuri atspoguļo
daudzveidīgos izbraukšanas iemeslus un pieredzi un
liecina par ārzemju latviešu pastāvīgo dzīvi, kopienām un
identitātes uzturēšanu ārpus Latvijas no dažādiem
redzespunktiem. Muzeja krātuve un birojs atrodas Rīgas
centrā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pagrabstāvā. 2019.
gadā muzejs sāka rīkot īpašu projektu skolas
bērniem: "Escape room" par bēgļu tēmu. Muzeja
praktikantam būs iespēja palīdzēt muzeja darbiniekiem ar
"Escape room" ekspluatāciju.
Praktikantam piedāvājam darbu "Latvieši pasaulē krātuvē", Latvijas Nacionālā bibliotēkā. Prakses pamatā
būtu tehniski darbi, kas saistīti ar krājuma apstrādi: dokumentu, fotogrāfiju skenēšana un priekšmetu
fotogrāfēšana, iegūto attēlu apstrāde, informācijas ievadīšana datu bāzē, precizējošas informācijas
meklēšana dažādos vēsturiskos avotos. Tāpat meklējam palīgu komunikācijas un izglītības jomā, saistībā ar
darbu pie muzeja izstādēm. Precīzāki darba pienākumi būs atkarīgi no praktikanta spējām un
interesēm. Darbs būtu uz pusslodzi, t.i., 2 vai 3 dienas nedēļā.
Lūdzam pieteikties praktikantus ar labām latviešu valodas zināšanām, un pieredzi, zināšanām vai interesi
par muzejnieku, kuratoru, bibliotekāru, arhivāru, vēsturnieku, antropologu, sociologu, filologu, fotogrāfa
u.c. saistītu jomu darbu.
Mēs priecāsimies, ja Tu:
 vēlies mācīties,
 proti darboties patstāvīgi,
 esi ar iniciatīvu,
 latviski lasi un raksti labi.
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LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
www.saeima.lv
www.facebook.com/Jekaba11/
www.twitter.com/Jekaba11
www.instagram.com/Jekaba11
www.flickr.com/Saeima
www.youtube.com/SaeimaSAB
Jēkaba iela 11, Rīga
Saeima ir Latvijas Republikas parlaments. Tas sastāv
no 100 tautas priekšstāvjiem – deputātiem. Saeimu
ievēlē uz četriem gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās,
tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.
Saeimai ir vairākas funkcijas, bet tās galvenais
uzdevums ir pieņemt likumus.
Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti
Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē, bet
iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Saeima
izstrādājusi sev Kārtības rulli.
Saeima darbu organizē rudens, ziemas un pavasara
sesijās. Tādēļ ieteicams prakses laiku Saeimā plānot
un organizēt laikā no septembra sākuma līdz jūnija vidum.

Saeimas darba valoda ir latviešu valoda, tāpēc praktikantam jābūt pēc iespējas labākām latviešu valodas zināšanām.
Jo labākas praktikanta latviešu valodas zināšanas, jo vairāk iespēju aktīvi iesaistīties Saeimas darbā – līdzdarboties
pasākumu un vizīšu organizēšanā, neoficiālo dokumentu tulkošanā, apmeklēt izglītībai un interesēm atbilstošās
Saeimas komisiju sēdes.
Uzsākot prakses organizēšanas procesu Saeimā, praktikantam jārēķinās ar savlaicīgu prakses līguma slēgšanu, kā
arī drošības procedūrām. (Background check)
Ja nepieciešams, Saeima var izmitināt praktikantu Saeimas Prezidija rezidencē Jūrmalā. No Jūrmalas uz Rīgu ērti var
nokļūt ar elektrovilcienu vai mikroautobusu aptuveni 30 minūtēs.
Par praktikantu atbildīgais Saeimas darbinieks prakses programmu izstrādā un precizē saskaņā ar prakses laiku,
aktuālajām norisēm Saeimā un praktikanta izglītību, interesēm un vēlmēm. Darba laiks Saeimā ir no pirmdienas līdz
piektdienai no pulksten 8.30 līdz 17.00, tādējādi nepieciešamās 160 prakses stundas iespējams izpildīt 20 darba
dienās.
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LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA
https://www.mfa.gov.lv/
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga LV-1395

Par Ārlietu ministrijas izveides datumu
tiek uzskatīts 1919.gada 29.jūlijs, kad
ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics
izdeva pirmo pavēli par četru vadošo
darbinieku iecelšanu amatos Ārlietu
ministrijā.
Neskatoties uz smago militāro un
iekšpolitisko situāciju valstī, Latvijas
diplomātiem izdevās paveikt svarīgāko
uzdevumu – 1921. gada 26. janvārī
pasaules lielvalstis atzina Latviju de iure.
Latvijas ārlietu dienests ir vienīgā Latvijas Republikas institūcija, kas bez pārtraukuma darbojusies kopš valsts
dibināšanas. Latvijas diplomāti vienmēr ir strādājuši Latvijas valsts un tautas interesēs. Ārlietu dienests
nodrošina Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un drošas valsts attīstību.
2019. gadā Latvijai ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības visā pasaulē: 37 vēstniecības, 7
pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti, 1 konsulārās nodaļas kanceleja.
Ārlietu dienestā Rīgā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs valsts un valstspiederīgo intereses pārstāv vairāk
nekā 600 darbinieku.
Ārlietu ministrijas galvenie uzdevumi:



Izstrādā un īsteno valsts ārpolitiku, lai aizstāvētu Latvijas un tās valstspiederīgo intereses pasaulē
Gatavo likumus un dokumentus, lai Latvija varētu veiksmīgāk sadarboties ar ārvalstīm un ārvalstu
organizācijām
Rūpējas par Latvijas valsts starptautisko drošību un stabilitāti
Veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi
Nodrošina ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo drošību un tiesību aizsardzību





Ārlietu ministrija praktikantiem piedāvā:





Iegūt pieredzi valsts pārvaldē
Izpratni par Ārlietu ministriju un tās darbību
Iespēju attīstīt kompetences un zināšanas
Iespēju piedalīties dažādos pasākumos, kā arī apmeklēt mācības un seminārus

Prakse tiks nodrošināta kādā no ministrijas centrālā aparāta struktūrvienībām.
Praktikanta uzdevumi:




Palīdzēt organizēt divpusējās vizītes
Runu, dokumentu, vēstuļu sagatavošana amatpersonām
Viesu sagaidīšana
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Informācijas atjaunošana ministrijas mājas lapā
Pamatprasmju līmenī diplomātiskās sarakstes sagatavošana
Sanāksmju organizēšana
Sekot līdzi politiskajām aktualitātēm
Tulkošanas darbi u.c.

Vēlamais prakses laiks: maijs – jūlijs.
Latviešu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī, vēlamas citu svešvalodu zināšanas (franču, spāņu, vācu
u.c.).
Prakses kandidātam jāņem vērā, ka pirms prakses uzsākšanas būs nepieciešams iesniegt izziņu no ASV
sodu reģistra un iziet drošības pārbaudes Latvijā. (Background check)
Prakses vieta, veicamie pienākumi un prakses darba laiks tiks saskaņots ar prakses vadītāju un katru
praktikantu individuāli.

DELNA
https://delna.lv/lv/
Citadeles iela 8
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir sabiedriskā labuma biedrība, kas dibināta 1998.gadā kā starptautiskās
pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un
demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, privātajā sektorā un personu
savstarpējās attiecībās.
Delna pilda sabiedrības interešu
sargsuņa lomu un tās galvenās
aktivitātes aptver sabiedrības, valsts
pārvaldes un uzņēmēju informēšanu un
izglītošanu, tiesībsargājošo institūciju
uzraudzību, trauksmes celšanas
veicināšanu un trauksmes celšanu par
novērotiem pārkāpumiem. Delnas
eksperti piedalās Latvijas rīcībpolitiku un
likumdošanas izstrādē un līdzdarbojas
Transparency International starptautiskā tīkla aktivitātēs, tajā skaitā Eiropas Savienības līmeņa politikas ietekmēšanā,
tāpat ikdienā konsultē trauksmes cēlējus, organizē informatīvos pasākumus un apmācības un veic pētniecisko darbu.
Delna analizē Saeimas darbu, uztur vienīgo deputātu reputācijas datu bāzi www.deputatiuzdelnas.lv (šobrīd
atjaunošanas procesā) un mērķtiecīgi iestājas par valsts pārvaldes datu pieejamību atvērtā formātā. Viens no Delnas
virzieniem ir darbs ar jauniešiem, izglītojot viņus par korupciju, labu pārvaldību, lēmumu pieņemšanas un budžeta
veidošanas procesu, kā arī pilsoniskās līdzdalības iespējām.
Delna piedāvā neapmaksātas prakses vietas bakalaura, bet, galvenokārt, maģistra programmu studentiem, kuri vēlas
iegūt pieredzi darbā nevalstiskajā sektorā un attīstīt praktiskas zināšanas pretkorupcijas un labas pārvaldības
jautājumos. Līdzšinējie praktikanti kopumā atzīst, ka Delnā guva vērtīgu profesionālo pieredzi un iespējas iesaistīties
interesantos pasākumos.
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Vēlams, lai praktikants pārstāvētu kādu no sekojošām jomām: finanses, ekonomika, tiesības, sociālās zinātnes.
Prakses laikā būs iespēja izmantot angļu un krievu valodas zināšanas, kā arī datorzināšanas, iemaņas maketēšanā,
dizainā un multimedijos. Uzticēsim analizēt, zvanīt, rakstīt, domāt, organizēt un priecāties par paveikto!
Sagaidām gatavību mācīties, nopietnu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem, analītisku domāšanu un spēju
latviešu valodā argumentēt viedokli. Esi gatavs izaicinājumiem? Piesakies un audz!

LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS
www.fonds.lv
Kr. Barona 49-24

LU fonds ir lielākā, prestižākā filantropijas organizācija starp universitātēm Baltijā. LU fonds ik gadu strādā
ar vairāk kā 450 stipendiātiem un administrē dažādus attīstības projektus vairāk kā 800 000 eiro vērtībā.
Vēl no administratīvajiem darbiem ir šādi uzdevumi:
- jāpārskata, vai visi stipendiāti ir iesnieguši pavasara atskaites,
- jāpārskata, vai mājas lapā ir atjaunota informācija par mecenātu stipendiātiem, kas jau ir absolvējuši
Latvijas Universitāti, darbs ar absolventiem, saziņa ar
viņiem, lai šo informāciju atjaunotu,
- jāpārskata mecenātu ziedojumu līmeņi. Iespējams, ka
vairāki mecenāti iegūst augstāku ziedotāja līmeni un LU
fonda www šī informācija ir jāatjauno.
Vēl kādi uzdevumi, kurus iepriekš grūti paredzēt.
Praktikants iegūs uzlabotas latviešu valodas zināšanas,
gandarījumu par labi paveiktu darbu un jaunas zināšanas
par Latvijas Universitāti un tās mecenātiem,
stipendiātiem, absolventiem un jauno universitātes
pilsētiņu Torņakalnā.
LU fonds aicina pieteikties LU fonda izpilddirektores asistentu, kuram būtu jābūt ar augstu atbildības
sajūtu, precizitāti, komunikablam un godprātīgam. Sagaidām arī no praktikanta skatu no malas par LU
fonda komunikācijas mehānismiem. Priecātos ja pieteiktos kāds, kas plāno savu darba dzīvi saistīt kādā PR
un/vai mārketinga aģentūrā.
LU fonda lietvedības dokumentācija atrodas "mākonī", tāpēc darbošanās varētu būt arī kādā no LU ēkām,
piemēram jaunajā LU Dabaszinātņu centrā vai LU Botāniskajā dārzā, ja to atļaus laika apstākļi. LU fondam ir
svarīgi laikā un izcilā kvalitātē pabeigti darbi.
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Nodarbinātības valsts aģentūra
www.nva.gov.lv
https://twitter.com/NVA_gov_lv
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
https://www.youtube.com/user/TheNVA
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir labklājības ministra pārraudzībā iestāde, kuras misija ir sekmēt
bezdarbnieku un darba meklētāju nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos
darbiniekus. Tā ir mūsdienīga, uz klientu un attīstību orientēta valsts institūcija, kas savieno darba
meklētāju ar darba devēju.
NVA darbiniekiem, kuri ik dienu strādā ar klientiem, nepieciešamas ne vien perfektas profesionālās
zināšanas, bet arī komunikācijas prasmes, uzmanīga attieksme pret katru cilvēku, spēja uzklausīt un izprast,
tolerance. Lielu uzmanību NVA pievērš individuālajam darbam ar klientiem, jo tikai izzinot katra klienta
vēlmes un vajadzības, noskaidrojot konkrētam cilvēkam nepieciešamo pakalpojumu klāstu, ir iespējams
efektīvs atbalsts.
NVA piedāvā divas prakses vietas:
1) EURES tīkls Latvijā (kopš 2004.gada, iestājoties Eiropas Savienībā, NVA ir kļuvusi par Eiropas
Nodarbinātības dienestu tīkla dalībnieci; vairāk par EURES vari noskaidrot mājas lapā
http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=1 ) meklē cilvēku, kurš būtu atbildīgs par mūsu
projekta piedāvāto pakalpojumu veiksmīgu virzīšanu un atpazīstamības veicināšanu interneta vidē;
2) Darba meklēšanas atbalsta nodaļa nodrošina darba meklētāju un darba devēju apkalpošanu. Darba
devēji var reģistrēt savas brīvās vakances CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/ )
un saņemt dažādus NVA pakalpojumus darbinieku atrašanai. Nodaļa nodrošina darba devējiem
sniedzamo pakalpojumu izstrādi un pilnveidošanu (gan elektronisko, gan klātienes), pakalpojumu
popularizēšanu un izmantošanas veicināšanu.
Galvenie darba pienākumi, prasmes un
darba specifika:
- Tava ikdiena tiks pavadīta, izstrādājot un
īstenojot digitālā mārketinga stratēģiju
konkrētu pasākumu un pakalpojumu
atpazīstamības veicināšanai interneta
vidē;
- Tavs uzdevums ir radīt sniegto
pakalpojumu mērķauditorijas interesi un
tās vēlmi piedalīties mūsu rīkotajos
pasākumos, jāuzrunā un jāieinteresē
arvien lielāks dalībnieku skaits, veidojot
pasākuma plakātus, bannerus un ierakstus
-

sociālajos medijos;
Tavas komunikācijas prasmes lieliski noderēs, veidojot un uzturot komunikāciju ar NVA klientiem un
sadarbības partneriem;
Tev jāpiemīt pakalpojumu vizuālā noformējuma prasmēm un radošumam, veidojot reklāmas tekstus
un saukļus;
Tavs darbs būs saistīts ar ideju ģenerēšanu komunikācijai ar klientiem un sociālo mediju mārketingu;
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-

Palīdzēsi izstrādāt aktivitātes, ar kurām NVA var sasniegt potenciālos darba meklētājus, kas devušies
strādāt prom no Latvijas;
Tev jābūt sociālo mediju lietpratējam, kuram piemīt komunikācijas prasmes un kreativitāte, kā arī
zināšanas par mārketingu un pakalpojumu dizainu un virzību;
Esi gatavs izbraukumiem uz mārketinga aktivitāšu vietām un saskarsmei ar dažādu organizāciju
pārstāvjiem.

Praktizējot NVA, Tu iegūsi:
- Profesionālu darba pieredzi, strādājot ar pakalpojumu dizainu un pakalpojumu mārketingu;
- Iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā Rīgas centrā;
- Zināšanas par Latvijas darba tirgu un tā izaicinājumiem.

FESTIVĀLS "SUMMER SOUND"
https://summersound.lv/
https://www.instagram.com/summersoundlv/
https://www.facebook.com/summersoundlv/
Birojs: Brīvības gatve 226 k-2, Rīga, LV-1039
Festivāls: Jūrmalas parks, Liepāja
Festivāls "Summer Sound", kas aizvadītajā vasarā jau devīto gadu norisinājās Liepājā, ir kļuvis par lielāko festivālu
Latvijā un ir viens no nozīmīgākajiem vasaras brīvdabas notikumiem Baltijā. Piedāvājot bagātīgu mūzikas un
izklaižu programmu, tas
pagājušogad pulcēja 32
tūkstošus apmeklētāju.
2020. gada 24. un 25. jūlijā
notiks jau desmitais
"Summer Sound" festivāls,
kas divas dienas piedāvās
aktuālākās Baltijas mūzikas
zvaigznes, vairākus pasaules
mēroga vārdus un pulcēs
tūkstošiem mūzikas fanus Liepājas pludmalē.
Prakses laikā darba vieta ikdienā būs Rīga, bet festivāla uzbūves laikā, kas ir nedēļu pirms festivāla, darbs
norisināsies Liepājas pilsētas pludmalē. Darbs pārsvarā būs jāveic patstāvīgi, par paveikto atskaitoties prakses
vadītājai.
Darba laiks:
Praktikantam nebūtu noteikts strikts darba laiks. Vairums darba uzdevumu būtu veicami patstāvīgi ārpus biroja,
ierodoties uz sapulcēm un atsevišķi atrunātām tikšanās reizēm. Izņēmums būtu festivāla norises nedēļa, kad darbs
notiktu Liepājas pludmalē.
Kas Tev būtu jādara?
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Tavi darba pienākumi būs atkarīgi no Tavas pieredzes un zināšanām mūzikas un kultūras pasākumu organizēšanā.
Tavi darba pienākumi varētu būt šādi:
Asistēšana festivāla organizatoru darbā;
Festivāla grupu pavadīšana (hosting);
Iesaistīšanās festivāla teritorijas plānošanā un labiekārtošanā;
Reklāmas materiālu tulkojumi no latviešu uz angļu valodu;
Festivāla loģistikas koordinēšanas darbi; u.c.
Kādam Tev jābūt?
Ar labām latviešu valodas zināšanām;
Ar augstu atbildības sajūtu;
Ar interesi par pasākumu organizēšanas industriju;
Patstavīgam un spējīgam pašam organizēt savu darbu;
Ko Tu iegūsi?
Profesionālu pieredzi masu pasākumu organizēšanā
Iespēju apmeklēt Latvijas lielāko festivālu
Brīnišķīgus kolēģus
Elastīgu darba grafiku

___________________________________________________________________________________

ACCENTURE LATVIJAS FILIĀLE
(Brīvības gatve 214, Rīga)
WEB: www.accenture.lv;https://bootcamp.accenture.lv/
video: https://www.youtube.com/watch?v=yVkkTWgaUY4&t=19s
Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko
pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā
vairāk nekā 492 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120
pasaules valstīs. Uzņēmums strādā ar jaunākajām tehnoloģijām,
lai klientiem palīdzētu pielāgoties mūsdienu biznesa un lietotāju
vajadzībām. Accenture palīdz uzņēmumiem ieskatīties un
iztēloties nākotni.
Uzņēmums strādā ar tādām kompānijām kā BMW, BBC,
Discovery Networks, Henkel, Novartis, Roche, Lindorff u.c.
Accenture Latvijā šobrīd strādā aptuveni 1500 konsultanti, kas strādā ar Java, .Net, SAP, Oracle un citām
vadošajām tehnoloģijām.Accenture panākumi sakņojas spējā izstrādāt inovatīvus, augstas pievienotās
vērtības tehnoloģiju risinājumus, ko rada kompānijas lielākā vērtība - mūsu darbinieki. Uzņēmums turpina
augt un attīstīties un aicina pievienoties savai komandai gan studentus un pieredzējušus IT speciālistus, gan
arī tos, kuri vēlas mainīt karjeru un uzsākt darbu IT nozarē.
Katru gadu Accenture organizē bezmaksas Bootcampus/mācības, kur aicināti piedalīties gan studenti, gan
cilvēki, kuri vēlas pārkvalificēties un uzsākt darbu IT nozarē. Mācībās/Bootcampos 1-4 nedēļu garumā
dalībnieki apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas, ko pielieto, komandā risinot praktiskus uzdevumus.
Mācības ir daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, pēc kurām sekmīgākie dalībnieki iegūst
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sertifikātu un apmaksātu praksi Accenture.
Uzņēmums sniedz iespēju pieteikties dažādiem Bootcampiem, lai ikviens varētu atrast sev noderīgu
apmācību programmu – gan cilvēki ar IT zināšanām, gan tie, kuru spēcīgā puse ir komunikācija. Plašāk
informācija par apmācību kursiem ir pieejama www.bootcamp.lv mājas lapā.
Kā pieteikties Bootkampiem/mācībām?
Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu mājaslapā: www.bootcamp.lv.
Accenture Bootcampiem var pieteikties ne tikai IT studenti un absolventi, bet arī cilvēki, kuri studē vai
apgūst eksaktās zinības, inženierzinātnes, uzņēmējdarbību, enerģētiku, transportu, humanitārās zinātnes
vai jurisprudenci.
Lai pieteiktos IT apmācībām (Programming
Bootcamps) ir nepieciešamas pamatzināšanas par
WEB tehnoloģijām un programmēšanas teoriju,
izpratne par OOP konceptu, spēja uzrakstīt
vienkāršu SQL. Lai pieteiktos IT konsultāciju
apmācībām (Business process consulting on SAP
platform un SAP Business data management and
migration), tiks vērtēta pretendentu spēja
analītiski domāt un motivācija mācīties. Savukārt,
projektu vadītāju asistentu vadītāju apmācībām ir
nepieciešams labas MS Office (Excel, PowerPoint,
MS Project) zināšanas, spēja strādāt ar informāciju
un datiem, kā arī darboties pastāvīgi un komandā.
Visas apmācības notiek angļu valodā.
2020. gada vasarā plānotas šādas mācības:
Bootcamp
SAP Business Data Management and Migration
Test automation
Mobile Development Bootcamp
JAVA Software engineering
Robotics and Virtual Agent
Cloud and Automation
Oracle Financials Consultant
Data Management Bootcamp
JAVA Software engineering
Cloud Engineering and DevOps Intro Bootcamp
Big Data Engineering Bootcamp
PM Assistant

Mēnesis
Jūnijs
Jūnijs
Jūnijs
Jūlijs
Jūlijs
Augusts
Augusts
Augusts
Augusts
Augusts
Augusts
Augusts

Ilgums
1 nedēļa
4 nedēļas
1 nedēļa
4 nedēļas
2 nedēļas
2 nedēļas
2 nedēļas
2 nedēļas
4 nedēļas
2 nedēļas
3 nedēļas
1 nedēļa

Tiekamies!
Vairāk par Accenture Latvia uzziniet uzņēmuma Facebook lapā.
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PRINTFUL LATVIA
https://printful.com
Ojāra Vācieša iela 6B
FB: printful, IG: @printfulhq, TW: @printful
Vasaras prakse vienā no visstraujāk augošajiem Latvijas uzņēmumiem.
Pievienojies Printful komandai, apgūsti jaunas prasmes un pavadi aizraujošu vasaru Latvijā!
Printful ir drukas, šūšanas un piegādes ārpakalpojumu
uzņēmums, kas sniedz interneta veikalu īpašniekiem
iespēju pārdot vairāk nekā 150 dažādus produktus,
pašiem neieguldot ražošanas iekārtās.
Printful 700+ cilvēku komanda parūpējas par visiem ar
apdruku, produktu uzglabāšanu un piegādi saistītajiem
jautājumiem, ļaujot klientiem veltīt laiku biznesa
interesantākajai daļai — mārketingam un jaunu
dizainu izstrādei. Šobrīd interneta veikali visā pasaulē
izmanto Printful risinājumus, lai pilnīgi automātiski
apstrādātu savu klientu pasūtījumus, veiktu produktu apdruku un piegādi.
Interesanti fakti par Printful:
● Printful klienti kopā pārdevuši vairāk nekā 10 miljonus produktu 200 miljonu dolāru vērtībā
● Latvijas Zīmolu topā AS Printful Latvia ieguvusi pirmo vietu kategorijā “Straujāk augošais startup
zīmols”
● Printful kolektīvam ik gadu pievienojas arvien vairāk latviešu no Amerikas, Kanādas, Austrālijas un
citām valstīm
Ko darītu Tu?
Tu būtu daļa no mūsu satura mārketinga komandas. Tavos pienākumos ietilptu Printful sociālo mediju
kontu apkalpošana, blogu rakstīšana, mājas lapu un epasta kampaņu tekstu rakstīšana, kā arī jaunu ideju
radīšana, kas ļautu uzņēmumam gūt starptautisku atpazīstamību - un šo ideju realizēšana.
Mēs meklējam cilvēku ar
 izcilām angļu valodas zināšanām (vēlams, lai ir dzimtā)
 labām latviešu valodas zināšanām, lai vari ikdienā komunicēt ar kolēģiem
 interesi par satura mārketingu un satura radīšanu
 interesi par sociālo mediju mārketingu
Ko tu iegūsi?
 bezmaksas pusdienas birojā katru dienu
 profesionālu darba pieredzi
 iespēju strādāt 20+ cilvēku lielā mārketinga komandā
 patiesi brīnišķīgu vasaru Latvijā
Printful ir, iespējams, labākā darba vieta visā Latvijā. Esam bariņš pozitīvi domājošu cilvēku, katrs ar savām
prasmēm un talantiem. Tev būs iespēja strādāt kopā ar lielisku komandu strauji augošu startup uzņēmumu
vidē, kas paver durvis neierobežotām profesionālās izaugsmes iespējām.
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TECHHUB RIGA
https://riga.techhub.com/
Kronvalda Bulvāris 4

TechHub Riga ir centrālā jauno tehnoloģiju koprades
telpa, kas aktīvi nodarbojas ar jaunuzņēmumu
atbalstu un ekosistēmas attīstību. Savās telpās
pulcējam nu jau arvien lielāku skaitu jaunuzņēmumu,
kā arī investoru fondus, akceleratorus un citas ar
nozari saistītas organizācijas. Jaunie uzņēmumi izvēlas
strādāt vienās telpās, jo tiek dota iespēja savstarpēji
sadarboties un dalīties zināšanās, kas veicina daudz
straujāku izaugsmi. Tāpat ir pieejami arī pieredzējuši
speciālisti, kas ir gatavi palīdzēt kā mentori
uzņēmumu vadītajiem. TechHub Riga ir pirmā vieta,
kur dodas investori un valdības iestādes, lai nosakidrotu par inovācijām šajā reģionā. Kā arī papildus šim
regulāri tiek organizēti pasākumi, meetupi un darbnīcas, lai iepazīstinātu jaunuzņēmus dziļāk ar tiem
saistošām tēmām, kā arī lai vecinātu apkārtējās sabiedrības izpratni par jaunākajām tehnoloģijām pasaulē
un inovācijām Latvijā.
PAR TEVI
Tevi interesē un aizrauj inovācijas un uzņēmējdarbība praktiskā līmenī. TechHub Riga ir izcila vieta, kur
izprast visas šī procesa detaļas kā arī iepazīt jaunākos tehnoloģiju risinājumus. Liela daļa no šīs zināšanu
iegūšanas balstās uz informācijas apmaiņu starp esošajiem iemītniekiem līdz ar ko spēja brīvi un droši
komunicēt ar svešiniekiem ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem.
Priekšroku dodam tiem dalībniekiem, kuriem ir iespēja un vēlme iesaistīties programmā ilgāku laiku, ideālā
gadījumā pilna slodze (40h/nedēļā) 2 mēnešus.

PIENĀKUMI
Komunicēt ar TechHub Riga biedriem un strādāt, lai meklētu
iespējas viņiem palīdzēt attīstīties ātrāk un veiksmīgāk. Tāpat arī
vienmēr daļa no komandas darba ir iesaistīties koprades telpu un
pašas komūnas pilnveidošanā. Tai skaitā iekšējo un publisko
pasākumu organizēšanā un ģenerēt jaunas idejas to ietvaros.
Vienmēr var pavērties arī iespējas iesaistīties pašos startup
uzņēmumos un palīdzēt viņiem radīt globālus tehnoloģiju
produktus.

MĒS PIEDĀVĀJAM
Internacionālu un dinamisku darba vidi, kurā katru dienu ir iespēja noskaidrot kaut ko jaunu. Tāpat arī
lielisku un draudzīgu komandu un īstu kopienu ar ko strādāt un veidot jaunas idejas. Vienreizēju pieredzi,
kas sevī ietver tehnoloģijas, start-up kultūru un inovācijas, un iespēju attīstīt sevi profesionāli strādājot gan
individuāli, gan komandā.
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GATEWAY & PARTNERS
www.gatewaypartners.net
Elizabetes iela 51

Gateway & Partners (iepriekš zināms arī kā GatewayBaltic) ir Baltijā vadošais eksporta konsultāciju un
eksporta tirgus izpētes uzņēmums. Gateway & Partners nodrošina tirgus izpētes risinājumus, eksporta
partneru piesaisti un eksporta procesu vadību, kā arī starptautiskās biznesa konsultācijas un vadītāju
izglītošanu eksporta procesu organizācijā.
Esam 25 cilvēku liela komanda, pārvaldām 15 dažādas valodas, kas mums ļauj efektīvi pārstāvēt mūsu
klientu intereses dažādās pasaules valstīs. Gateway & Partners komanda ir gados jauna, aktīva, ambicioza
un starptautiski orientēta. Biroja iekšējā darba valoda ir angļu.
Mēs meklējam praktikantu/-i, kuram /-ai :
angļu valoda ir dzimtā valoda; citas svešvalodu (franču, spāņu u.c.) zināšanas uztversim kā būtisku
priekšrocību;
ir izpratne par uzņēmējdarbību, starptautisko ekonomiku (vēlama augstākā izglītība šajā jomā);
ir interese par pārdošanu & mārketingu, starptautisko biznesu;
piemīt dabiska ziņkārība un vēlme izzināt jaunas nozares un tirgus;
kurš/-a ir fleksibls/-a, ātri mācās un ir pozitīvi noskaņots/-a.
Ko darītu Tu?
Tavs darbs būtu asistēt projektu vadītājam ar dažādiem eksporta partneru piesaistes vai tirgus izpētes
projektiem. Tas ietvertu:
komunikāciju ar ārvalstu kompānijām, lai atbalstītu mūsu klientus (galvenokārt no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, bet arī citu valstu) ārvalstu tirgu apgūšanā;
palīdzēt saprast mūsu klientiem dažādu ārvalstu tirgu specifiku konkrētās nozarēs (mazāki un lielāki tirgus
izpētes projekti);
palīdzību Gateway&Partners darbiniekiem ar dažādiem iekšējiem pārdošanas un mārketinga uzdevumiem
Ko mēs piedāvājam?
Dinamisku darba vidi
Draudzīgus un vienkārši foršus kolēģus;
Iespēju mācīties un personīgo izaugsmi;
Mājīgu biroju Rīgas centrā ar burvīgu skatu uz Rīgu;
Ļoti praktisku palīdzību biznesa attīstībā dažādiem Latvijas uzņēmumiem, tādējādi veicinot to starptautisko
konkurētspēju un attīstību
Vislabākais prakses laiks būtu aprīlis-jūnijs vai rudens mēneši, bet būs ko darīt arī vasaras mēnešos.

21

AMCHAM LATVIA
http://www.amcham.lv/en/home
Dzirnavu iela 74/76

Amerikas Tirdzniecības palātā Latvijā (AmCham) ir vadošā ārvalstu tirdzniedzības palāta Latvijā, kuras
biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie
uzņēmumi, kuri atbalsta AmCham misiju un mērķus. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā darbojas kopš
1993. gada, un tās mērķi ir veicināt investīcijas un tirdzniecību starp ASV un Latviju, kalpot par viedokļu un
zināšanu apmaiņas platformu biedriem un uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
Kas Tev būs jādara?
 Palīdzība ikdienas darbā, pasākumu organizēšanā un projektu realizēšanā (piemēram, ASV Neatkarības
dienas pikniks, darba pusdienas, semināri u.c.);
 Darbs ar sociālajiem medijiem, ziņu aģentūrām un citiem medijiem;
 Atbalsts arī organizācijas mājas lapas uzturēšanā, rediģēšanā un ikgadējās biedru gadagrāmatas
sagatavošanā;
 Iespējama arī pētniecības prakse, kuras laikā tiktu sniegts atbalsts birojam darba grupu darbībā,
informācijas un viedokļu apkopošanā, tālākajā pētniecībā.



Ko mēs sagaidām?
Prasmi strādāt komandā;
Profesionālu un entuziastiskai attieksmei pret
darbu;
Lieliskas komunikācijas spējas;
Vēlamas iemaņas fotografēšanas un multimēdiju
(video uzņemšana un rediģēšana) tehnoloģijās;
Angļu valodas zināšanas rakstveidā un
mutvārdos;
Latviešu valodas zināšanas tiks uzskatītas par
priekšrocību;
Tev jābūt apveltītam ar augstu atbildību, patstāvīgam un uzticamam.







Ko mēs piedāvājam?
Darba vietu pašā Rīgas centrā;
Elastīgu darba laiku;
Interesantu un daudzveidīgu darba vidi;
Iespēju pilnveidot savas komunikāciju prasmes un satikt daudz dažādu cilvēkus no biznesa aprindām;
Lielisku iespēju attīstīt jaunas prasmes.








Kad Tev jāsāk strādāt?
Vislabākais prakses laiks būtu no maija līdz augustam, bet jāņem vērā, ka jūlija otrā puse un augusta
sākums ir raksturīgs ar lēnāku darba ritmu un mazāku pasākumu skaitu.
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LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (LIAA)
Pērses iela 2
www.liaa.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos,
veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku
inovācijas jomā.
LIAA centrālais birojs atrodas Rīgā un ir teritoriālās
struktūrvienības (biznesa inkubatori, BI) 15 dažādās
pilsētās visā Latvijā - Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā,
Liepājā u.c
Lai gūtu plašāku ieskatu par praksi LIAA:




Aicinām noskatīties īsu video par darbu LIAA
Šeit lasāma saruna ar 2019. gada LIAA praktikanti
no ASV Sabīni Brunovskis
ieskaties kā rezultējies darbs pie iNOVUSS un
citiem aģentūras organizētajiem pasākumiem.

Piedāvājam 3 dažādas prakses iespējas:

Foto: 2019.gada LIAA praktikante no ASV
Sabīne Brunovskis (no kreisās)

1. Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Biznesa informācijas nodaļā, kas aicina savā
komandā brīvprātīgā darba veicēju, kas piedalītos jaunrades festivāla “iNOVUSS” organizēšanā,
galvenokārt ar mārketinga aktivitātēm saistītos uzdevumos.
Galvenie pienākumi
 Piedalīties LIAA rīkoto pasākumu organizēšanā;
 Pēc nepieciešamības asistēt saziņā ar pasākumu dalībniekiem, lektoriem un sadarbības
partneriem;
 Iesaistīties LIAA Biznesa informācijas nodaļas īstenotajās mārketinga aktivitātēs, tostarp
tiešā mārketinga aktivitātēs;
 Piedalīties LIAA Biznesa informācijas nodaļas mārketinga materiālu izstrādē (tulkot, koriģēt
tekstus, atlasīt vizuālos materiālus);
 Atbalstīt LIAA Biznesa informācijas nodaļu citās aktivitātēs.
2. Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļā un Investīciju
projektu departamentā (kombinēta prakses prgrama)
Galvenie pienākumi
 Darbs ar LIAA eksporta aktivitātēm – eksporta pieprasījumi, tirgus pētījumi dažādām
nozarēm (Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas ASV vai Kanādā);
 Informācijas meklēšana un sagatavošana;
 Dalība semināru un konferenču organizēšanā;
 Latvijas ražošanas uzņēmumu apmeklējumi (dažādas nozares);
 Darbs ar Investīciju piesaistes portālu u.c.
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3. Biznesa inkubatoru departamentā un Jaunuzņēmumu (start up) atbalsta nodaļā (kombinēta
prakses prgrama)
Galvenie pienākumi
 Darbs ar LIAA 16 biznesa inkubatoriem, kas atrodas visā Latvijā;
 Latvijas jauno uzņēmumu apmeklējumi (dažādas nozares);
 Darbs ar Latvijā reģistrētiem jaunuzņēmumiem informatīva un finansiāla atbalsta
nodrošināšanā;
 Komunikācija ar klientiem klātienē un elektroniski;
 Magnetic Latvia Startup mājaslapas un sociālos tīklu uzturēšana u.c.
Prasības pretendentiem
 Komunikabla, uz sadarbību vērsta personība;
 Interese par pasākumu organizēšanu un mārketingu;
 Latviešu valodas zināšanas;
 Iemaņas darbā ar grafiskās apstrādes programmām tiks novērtētas kā priekšrocība.
Piedāvājam
 Iespēju iegūt pieredzi, kas saistīta ar pasākumu organizēšanu un mārketingu;
 Iespēju augt, paplašināt savas zināšanas, gūt priekšstatu par darbu valsts iestādē;
 Labus darba apstākļus Rīgas centrā.

AERODIUM
http://www.aerodium.technology/ un http://www.aerodium.lv/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=AIYVhbwbIus
Krasta iela 68a

AERODIUM jau kopš 1979.gada ir viens no
pasaulē vadošajiem vertikālo vēja tuneļu
ražotājiem un lidošanas šovu sniedzējiem,
kas strādā pie unikāliem projektiem ar
pasaules atpazīstamākajiem zīmoliem.
Latviešu uzņēmums ik dienu projektē,
ražo, uzstāda un apkalpo vertikālos vēja
tuneļus atpūtas, šovbiznesa, sporta un
militārajai industrijai visā pasaulē.
Uzņēmums strādā misijas vadīts – sniegt
iespēju lidot katram un parādīt, ka
neiespējamais ir sasniedzams!
AERODIUM ir vienīgais uzņēmums pasaulē,
kas ražo pilna klāsta vēja tuneļus (open,
wall to wall and recirculation). Tieši
AERODIUM ir tā komanda, kas radīja pasaulē pirmo vēja tuneli, kas paredzēts izklaides vajadzībām, kā arī sniedza
pasaulē pirmo lidošanas šovu Turīnas Olimpiskajās spēlēs! Uzņēmums savas veiksmīgās un bagātās pieredzes laikā no
lidošanas entuziastu nišas uzņēmuma ir kļuvis par atpazīstamu un mīlētu zīmolu vietās, kur cilvēki ar to ir saskārušies.
AERODIUM ir mainījis pasaules uzskatus par lidošanu un apgriezis pasauli kājām gaisā – tiešā un pārnestā nozīmē!
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AERODIUM vēja tuneļi līdz šim ir bijuši 35 pasaules valstīs, tai skaitā: Bahreinā, ASV, Krievijā, Ķīnā, Meksikā,
Taizemē, Turcijā, Itālijā, Dienvidkorejā, Grieķijā, Somijā un citur. Vairāk kā 700 miljonu cilvēku ir iedvesmoti
no redzētajiem lidošanas šoviem Turīnas Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Itālijā, „Superman
Returns“ filmas pirmizrādes prezentācijā Itālijā, Meksikas 200 gadu jubilejas svinībās, „Soči 2014“ logo
prezentācijas pasākumā Krievijā, „Red
Bull“ paviljonā izstādē Taizemē, izstādē
„World EXPO“ Ķīnā, Pasaules Ginesa
rekordu TV šovā Itālijā un Ķīnā,
„Mercedes Benz“ prezentācijā Ķīnā un
citur. AERODIUM ir atvēris franšīzes
Latvijā, Slovēnijā, Bahreinā un Ķīnā, kā
arī strādā pie jaunu franšīžu
atvēršanas. Uzņēmums nemitīgi rada
jaunas inovācijas arī šovbiznesa nozarei
– Ķīnas tirgū ir atvērts pasaulē pirmais
lidošanas amfiteātris „Flying Dream“,
kā arī vēja tunelis iebūvēts lielākās
„Disnejlendas“ šovā.
Kas Tev būtu jādara?
Tu praktizēsies inženieru departamentā, kur Tavi galvenie pienākumi būs:


Jāasistē inženieriem ikdienas darbos, prakses pienākumi pielāgosies atkarībā no praktikanta
pieredzes un izglītības

Kādam Tev jābūt?




Ar iesāktām studijām inženierzinātnē
Ar labām vai ļoti labām latviešu valodas zināšanām
Ar augstu atbildības sajūtu

Ko Tu iegūsi?





Profesionālu pieredzi darbojoties vienā no Latvijas labākajiem inženieru kolektīviem
Izpratni par to, kā darbojas starptautisks uzņēmums, kas ir unikāls savā nozarē
Iespēju lidot AERODIUM vēja tunelī
Draudzīgus un atraktīvus kolēģus
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