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LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS
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) 4. un 5. jūnijā.
2022.gadā tas notiks pēc divu gadu pārtraukuma. Mēs ceram atkal sagaidīt amata meistarus no Latvijas, kā
arī tūristus no visas pasaules. 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.
Nākamās 2 dienas ir brīvas - cilvēki ir pelnījuši izgulēties!
21.jūnijā mēs visus prakses jauniešus gaidām Brīvdabas muzeja lauku filiālē Vītolniekos (Rucavas novads,
Liepāja), kur notiks Vasaras saulgriežu svinēšana atbilstoši senajām tradīcijām. Protams, pirms pašiem
svētkiem ir vajadzīgas palīdzīgas rokas sētas sapošanai, rotāšanai, vainagu pīšanai.
26.jūnijā Brīvdabas muzejā norisināsies Kokles 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, 2.jūlijā, jau tradicionāli norisināsies ASV Neatkarības dienas pikniks Brīvdabas
muzejā. Lai pasākums noritētu raiti, muzejs sniedz atbalstu organizatoriem.
9.jūlijā notiks starptautiskā folkloras festivāla Baltica pasākumi
Brīvdabas muzejā. Būs nepieciešama palīdzība orientēties plašajā
muzeja teritorijā un pirms svētkiem – sētu sapošanai.
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.
2

LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS
Bezdelīgu iela 1a
www.arhivi.gov.lv
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
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
Mūkusalas iela 3
www.lnb.lv
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 un citi darbi.

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)
Jana Rozentāla laukums 1 (galvenā ēka)
www.lnmm.lv
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)
Mūkusalas iela 3 (atrodās Nacionalā bibliotēkā)
www.lapamuzejs.lv

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 rīko īpašu
projektu skolas bērniem: "Escape room" par bēgļu tēmu. Muzeja
praktikantam būs iespēja palīdzēt muzeja darbiniekiem ar "Escape
room" ekspluatāciju.
Praktikanta darba uzdevumi:
- viesu sagaidīšana, pavadīšana muzeja 2019. gada projekta "Escape
room" par bēgļu tēmu (pagaidām nezināms darba apjoms)
- dokumentu un fotogrāfiju skenēšana un apstrāde datorā
- krājuma priekšmetu informācijas ievadīšana datu bāzē
- informācijas meklēšana vēsturiskos avotos
- informatīvo materiālu gatavošanā (tulkošana uz angļu valodu)
Darba laiks:
Pusslodze,
Mēs meklējam:
Praktikantu, kuram aktīvi interesē vēsture un cilvēku stāsti! Vēlams vēstures, antropoloģijas, filoloģijas,
humanitāro priekšmetu students ar labām latviešu valodas zināšanām, kurš nebaidās veikt savus
uzdevumus patstāvīgi. Mēs būtu priecīgi, ja praktikants varētu sākt praksi jau maijā, vēlākais - jūnijā.
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LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS
Latviešu Strēlnieku laukums 1
www.omf.latnet.lv
Praktikants/gids
Pienākumi
Latvijas Okupācijas muzeja gids veic gida,
apmeklētāju sagaidītāja un zāles
uzrauga pienākumus. Visi iepriekšminēti
pienākumi ir vienlīdz nozīmīgi.

Prasības
Vēlams, lai praktikantam ir priekšzināšanas un interese par Latvijas un pasaules vēsturi 20. gadsimtā, kā arī
interese, vēlme un laiks zināšanas papildināt un uzlabot, lai varētu vadīt ekskursijas muzeja apmeklētājiem.
Gidam nepieciešamas arī labas latviešu valodas un, vēlams, arī citu valodu (bez angļu) - vācu, spāņu, franču
vai krievu valodu zināšanas. Ceram, ka praktikants būs gatavs strādāt gidu komandā, kā arī sagaidām laipnu
un viesmīlīgu attieksmi pret muzeja apmeklētājiem.
Darba laiks
Gids var brīvi izvēlēties dienas, kurās vēlas strādāt. Pilns gida
darba laiks ir no plkst. 10.00 līdz 18.00, tomēr tas var mainīties
atkarībā no darbu apjoma, muzeja darba laika un pasākumiem.
Muzejs strādā arī sestdienās un svētdienās, tāpēc jāplāno, ka būs
jāstrādā arī šajās dienās
Darba apraksts
Kad apmeklētājs ienāk muzejā, gids sasveicinās ar apmeklētāju un sarunu turpina apmeklētājam saprotamā
valodā.
Gids uzzina no apmeklētāja viņa mērķi (apskatīt muzeju, nodot materiālus muzejam, pirkt grāmatu, ziedot)
un attiecīgi paskaidro, kur ir ekspozīcija (birojs, muzeja krājumi, Izglītības nodaļa, tualete).
Muzeja apmeklētājiem gids paskaidro, ka ieeja muzejā ir par ziedojumu, informē par gida pakalpojumu
samaksu un aicina ziedot, jo muzeju uztur ziedojumi.
Gids rūpējas, lai apmeklētāji orientētos muzejā, izskaidrojot muzeja iekārtojumu.
Gids reģistrē visu muzeja apmeklētāju skaitu un rūpējas par kārtību ekspozīcijā un vestibilā.
Pēc ekspozīcijas apskatīšanas gids piedāvā apmeklētājiem apskatīt grāmatu veikalu, lūdz ierakstīt iespaidus
Viesu grāmatā. Gids pateicas par ziedojumu, ekspozīcijas apmeklējumu un atsveicinās.
Darba organizācija
Par gidiem atbildīga ir Izglītības nodaļas vadītāja Inguna Role, kā arī nodaļas darbinieki, kas atbild par gidu
darba grafiku. Lielāka vajadzība pēc praktikantiem/ gidiem muzejam ir no jūnija līdz augustam. Muzejs varētu
izmantot praktikantu valodu zināšanas, iesaistot viņus tulkošanas darbos, ja tas nepieciešams.
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RMM DZIESMU UN DEJU SVĒTKU EKSPOZĪCIJA
“DZIESMU SVĒTKU TELPA”
Ostas prospekts 11 Mežaparkā
https://rmm.lv/category/dziesmu-svetku-ekspozicija/
Par Rakstniecības un mūzikas muzeja dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1925. gads, kad Skolotāju savienības
telpās ar Jāni Gresti priekšgalā izveido tā dēvētos Rakstniecību stūrīšus. Mūsdienās muzejs izveidojies par
vietu, kas iedvesmo nacionālā rakstniecības un mūzikas mantojuma laikmetīgai izpratnei un veicina
priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām. Patreiz Rakstniecības un mūzikas
muzejs strādā pie topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas Mežaparka estrādē. Tā būs pirmā
Dziesmu un deju svētku tradīcijai veltītā pastāvīgā ekspozīcija, un tās atklāšana paredzēta 2023. gada
vasarā tradīcijas 150 gadu svinību ietvaros.
Dziesmu un deju svētku ekspozīcijā tiks apskatītas visas, Latvijas un ārpus Latvijas, tradīcijas attīstībai
būtiskās nozares. Ekspozīcija tiek veidota divos stāvos, kas saturiski un funkcionāli viens otru papildinās.
Pirmajā stāvā atradīsies multimediāla instalācija “Lielākais koris pasaulē” un laika līnija ar meditācijas
vietām kormūzikas klausīšanās krēslos. Otrais stāvs atvēlēts kopienas aktivitāšu telpai visiem, kas vēlas
padziļināti iepazīt svētkus un to vēsturi. Īpaši nozīmīgs ir topošais “digitālais skapis”, kurā pirmo reizi tiks
apkopota un digitalizēta visa līdz šim zināmā vēsturiskā informācija par svētkiem Latvijā un ārpus tās no to
pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Praktikantam piedāvājam iespēju strādāt Mežaparka estrādes jaunajās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas
telpās. Prakses pamatā būs jāpalīdz strādāt ar Latvijas un ārpus Latvijas Dziesmu svētku vēstures datiem, to
apkopošanu un apstrādi digitālajā vidē. Komunikablam
praktikantam būs iespēja iepazīties ar dažādām
Dziesmu svētku kustībai piesaistītām personām un
ekspozīcijas darba grupu, kā arī iepazīties ar
Rakstniecības un mūzikas muzeja saturu un vērtībām.
Radošam praktikantam piedāvājam iespēju darboties
ekspozīcijas satura plānošanā, kurā paredzēta noteikta
loma arī kultūrizglītībai. Plānots darbs ne tikai satura
izstrādes darbā, bet arī mārketinga un reklāmas laukā.
Precīzāki darba pienākumi būs atkarīgi no praktikanta
spējām un interesēm.
Gaidīsim pieteikumus no praktikantiem, kam ir latviešu valodas zināšanas un interese par Dziesmu un deju
svētku tradīciju, mūziku, dziedāšanu, tautas deju, kultūru. Ja ir interese vai pieredze muzeju, bibliotekāru,
arhivāru, vēsturnieku, antropologu, sociologu, filologu, žurnālistikas, reklāmas un līdzīgās darba jomā,
praktikanta pieteikumā vēlams to minēt.
Mēs priecāsimies, ja Tu:
• Esi gatavs iesaistīties darbā, kas skar latviešu kultūras saknes – Dziesmu svētku vēstures laukā,
• Vēlies mācīties un attīstīt savas komunikāciju prasmes,
• Proti darboties patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences robežās,
• Esi ar iniciatīvu un radošām idejām,
• Latviski lasi un raksti.
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LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
Jēkaba iela 11, Rīga
www.saeima.lv
www.facebook.com/Jekaba11/
www.twitter.com/Jekaba11
www.instagram.com/Jekaba11
www.flickr.com/Saeima
www.youtube.com/SaeimaSAB
**VAR PIETEIKTIES VIENĪGI TIE KURIEM IR LATVIJAS PILSONĪBA.
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).
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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SORAINEN
Kr.Valdemāra iela 21
www.sorainen.com
Sorainen zvērinātu advokātu birojs ir starptautisks juridisko pakalpojumu sniedzējs. Mēs
strādājam četrās valstīs, aptverot Baltiju un Baltkrieviju un nodarbinot 240+ juridiskās un
nodokļu jomas ekspertu, kuru specializācija aptver ap 30 dažādu juridisko jomu, nodrošinot,
ka mūsu klientiem ir pieejams atbalsts visos ar biznesu saistītajos juridiskajos un nodokļu
jautājumos.
Birojs ir dibināts 1995. gadā un ir konsultējis klientus saistībā ar nozīmīgiem starptautiskiem
un vietējiem darījumiem.
Par Tevi
Meklējam studentu, kas studē
uzņēmējdarbību/starptautisko
ekonomiku vai jurisprudenci.
Vēlams, lai latviešu valoda ir vismaz
labā sarunvalodas līmenī. Esi pozitīvi
noskaņots un ātri mācies.

Tavi ieguvumi
• Profesionālu pieredzi
lielākajā advokātu birojā
Latvijā
• Biroju Rīgas centrā
• Draudzīgus un atbalstošus
kolēģus

Ko darītu Tu?
Atkarībā no Tavas izglītības un latviešu valodas prasmes, Tu palīdzēsi kolēģiem dažādu ikdienas projektu
īstenošanā. Ja Tava izglītība ir juridiskajā jomā, tad vairāk tiksi iesaistīts juridiskajā darbā; savukārt, ja Tava
izglītība ir saistīta ar uzņēmējdarbību, tad vairāk tiksi iesaistīs biznesa attīstības un mārketinga nodaļas darbā.
Daļa darbu būtu saistīti ar tulkošanu vai angļu tekstu pārskatīšanu, bet rūpēsimies, lai ir gana liela darbu
dažādība.
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS
Vaļņu iela 10 - 2, Rīga
www.fonds.lv

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, LU Torņakalna kampusā 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
K.Valdemāra iela 38 k-1
www.nva.gov.lv
https://twitter.com/NVA_gov_lv
https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/
https://www.youtube.com/user/TheNVA

**PIEDĀVĀ TRĪS DAŽĀDAS IESPĒJAS.
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.
Darba devēju atbalsta nodaļa nodrošina darba devēju apkalpošanu. Darba devēji var reģistrēt savas brīvās
vakances CV un vakanču portālā 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.
Tavi pienākumi
• Palīdzēsi ģenerēt idejas, kā var pilnveidot darba devējiem sniedzamos pakalpojumus, izstrādājot
pakalpojumu dizainu.
• Palīdzēsi mārketinga aktivitāšu radīšanā, tai skaitā sociālo kontu izveidē un izmantošanā ar
mērķi popularizēt NVA pakalpojumus darba devējiem.
• Palīdzēsi izstrādāt aktivitātes, ar kurām NVA var sasniegt potenciālos darba meklētājus, kas
devušies strādāt prom no Latvijas.
Tev jābūt
• Labām latviešu valodas zināšanām, lai vari ikdienā komunicēt ar kolēģiem.
• Zināšanas un interese par pakalpojumu dizainu.
• Zināšanas un interese par mārketingu un satura radīšanu.
• zināšanas un interese par sociālo mediju mārketingu.
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.
Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļa piedāvā prakses iespēju sabiedrisko attiecību un/vai
mārketinga speciālistam - Ja Tevi interesē darbs sabiedrisko attiecību jomā, proti rakstīt saistošus
tekstus un darboties ar attēlu apstrādes datorprogrammām, aktīvi komunicē sociālajos tīklos, piedāvājam
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lielisku iespēju savas radošās spējas un prasmes attīstīt praksē Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības
un stratēģiskās komunikācijas nodaļā.
Tavi pienākumi
• Veidot tekstus, vizuālos un video materiālus klientu uzrunāšanai par mūsu pakalpojumiem
dažādos kanālos – mājas lapā, sociālajos kontos, medijos.
• Veidot podkāstus par darba tirgus aktuālajām tēmām;
• Līdzdarboties komunikācijas plānu izstrādē;
Tev jābūt
• Latviešu valodas zināšanām;
• Zināšanas un interese par mārketingu un satura radīšanu, sociālo mediju darbību, vizuālo un
video materiālu veidošanu.
Tu iegūsi
• Praktisku pieredzi darbā Latvijas valsts iestādē klientu un sabiedrības piesaistē par NVA
pakalpojumiem;
• Profesionālās zināšanas par darba meklētājiem sniedzamajiem pakalpojumiem, darba tirgus
tendencēm Latvijā.
EURES tīkls meklē cilvēku, kurš būtu atbildīgs par mūsu projekta piedāvāto pakalpojumu veiksmīgu
virzīšanu un atpazīstamības veicināšanu interneta vidē. Tev jābūt sociālo mediju guru, kuram piemīt
komunikācijas prasmes un kreativitāte, kā arī zināšanas par mārketingu un pakalpojumu virzību.
Galvenie darba pienākumi, prasmes un darba specifika:
-

-

Tava ikdiena tiks pavadīta, izstrādājot un īstenojot digitālā mārketinga stratēģiju konkrētu pasākumu
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 aģentūras klientiem
un sadarbības partneriem;
Tev jāpiemīt lieliskām 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;Esi
gatavs izbraukumiem uz mārketinga aktivitāšu vietām un saskarsmei ar dažādu organizāciju
pārstāvjiem.
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AMCHAM LATVIA
Dzirnavu iela 74/76
www.amcham.lv
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 biedru datu
bāzes un kontaktinformācijas
atjaunošana;
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 entuziastisku attieksmi pret darbu;
Lieliskas komunikācijas spējas;
Vēlamas iemaņas fotografēšanas un multimediju (video uzņemšana un rediģēšana) tehnoloģijās;
Angļu valodas zināšanas rakstveidā un mutvārdos;
Latviešu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
Augstu atbildības sajūtu, patstāvību un godprātību.

Ko mēs piedāvājam?
-

Darba vietu Rīgas centrā;
Elastīgu darba laiku;
Interesantu un daudzveidīgu darba vidi;
Iespēju pilnveidot savas komunikāciju prasmes un satikt dažādus 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
Pērses iela 2.
www.liaa.gov.lv
**PIEDĀVĀ TRĪS DAŽĀDAS IESPĒJAS.
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) dažādās
pilsētās visā Latvijā - Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Madonā, u.c
Lai gūtu plašāku ieskatu par praksi LIAA, aicinām:
•
•
•

aicinām noskatīties īsu video par darbu LIAA;
izlasīt sarunu ar Sabīni Brunovski, 2019. gada LIAA
praktikanti no ASV;
ieskaties kā rezultējies darbs pie iNOVUSS un citiem
aģentūras organizētajiem pasākumiem.

Piedāvājam 3 dažādas prakses iespējas:
Foto: 2019.gada LIAA praktikante no

1. Investīciju projektu departamentā
ASV Sabīne Brunovskis (no kreisās)
Galvenie pienākumi:
• esošo investīciju piesaistes Latvijai aktivitāšu un komunikācijas materiālu analīze;
• darbs ar portālu “Invest in Latvia” – rakstu veidošana, teksta rediģēšana, idejas mājas lapas
lietotāja pieredzes (UX) uzabošanai u.c.;
• darbs ar LIAA prioritāro nozaru faktu lapām, investīciju piesaistes prezentāciju izveidi u.c.
• iesaiste investīciju piedāvājumu izstrādē atbilstoši praktikanta interesēm;
• potenciālo sadarbības partneru identificēšana ASV;
• satura veidošana un pielāgošana ASV auditorijai un informācijas izplatīšana ASV par norisēm
Latvijā;
• iespēja piedalīties procesos, kas atbalstītu investīciju piesaisti un jaunu darba vietu izveidi
Latvijā.
2. Inovāciju un Tehnoloģiju departamentā
Galvenie pienākumi:
• iesaiste uz datiem balstītu procesu pilnveidošanā;
• automatizētu datu agregācijas sistēmu atrašana, integrācija un pilnveidošana;
• datu apkopošana, apstrāde, vizualizācija un atskaišu sagatavošana;
• darbs ar Microsoft PowerBI datu paneļu izstrādei un pilnveidošanai.
Novērtēsim iniciatīvas, kuras varētu īstenot tuvākajā laikā.
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3. Biznesa inkubatora departamentā
Galvenie pienākumi:
• darbs ar LIAA 12 biznesa inkubatoriem un 9 atbalsta vienībām, kas atrodas visā Latvijā;
• Magnetic Latvia Startup mājaslapas un sociālos tīklu uzturēšana u.c.
• darbs ar digitālo mārketingu – satura radīšana, komunikācijas veikšana Facebook kopienas
grupās par aktualitātēm un iespējām;
• veikt pētījumu un apkopot informāciju par citiem līdzīgiem biznesa inkubatoriem, citviet
pasaulē;
• potenciālo notikumu apkopošana un plāna sastādīšana, tālākai informācijas nodošanai par
notikumiem un iespējām papildus finansējuma iegūšanai un konkursiem ārvalstīs.
• darbs ar informatīvo materiālu tulkošanu uz angļu valodu.
Novērtēsim ieteikumus par departamenta gatavotajiem informatīvajiem materiāliem, kā arī praktikanta
pieredzi, kas iegūta ASV.
***
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.
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AERODIUM
Lomonosova iela 6
http://www.aerodium.technology/
http://www.aerodium.lv/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2RmAQsSzAICG_LSoyVhZWw
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!
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, Dienvidkorejā 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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