
 

 

 

  

Izcilība darba vidē balstītu mācību īstenošanā: 

DARBA DEVĒJI 
LATVIJA 

“Erasmus+ Project “Baltic Examples of Excellence in Work-based Learning” (Excell-WBL)” Project No. 2019-1-LV01-KA202-060413 
 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus,  
un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu. 



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “A.L.auto” ir autotransporta uzņēmums, kas dibināts 2003. gadā Liepājā. 

Uzņēmuma moto - izdari darbu tā, kā to darītu savai automašīnai! SIA “A.L.auto” veic visa 
veida automašīnas remontus; sarežģītāku uzdevumu veikšanai palīgā nāk labi sadarbības 
partneri. 

Darba vidē balstītas mācībās uzņēmums ir iesaistījies tikai trīs gadus, bet ar labāko attieksmi, 
sadarbību un apmācību metodēm jau ir nopelnījis labākā autotransporta uzņēmuma 
reputāciju gan no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” puses, gan audzēkņu vidū. 

INDIVIDUĀLA ATTIEKSME UN IEDZIĻINĀŠANĀS 

SIA “A.L.auto” ir izstrādājis stipendijas nolikumu, un katram audzēknim, kurš iesaistās darba 
vidē balstītās mācībās uzņēmumā, maksā stipendiju. 

Uzņēmums vienmēr darba vidē balstītas mācībās vienlaicīgi nodrošina 4-5 audzēkņiem; gada 
laikā uzņēmums darba vidē balstītas mācības nodrošina aptuveni 15 audzēkņiem no II līdz IV 
kursam. 

 

„SIA A.L.auto“ serviss, DVB mācības PIKC Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis un servisa darbinieks. 

SIA “A.L.auto” īpašnieks un prakses vadītājs vienmēr ir atvērts un izpalīdzīgs, jo uzskata, ka 
neviens nepiedzimst, protot un zinot visu. Pēc darba vidē balstītām mācībām individuāli tiek 
izskatīti darba piedāvājumi. 



 

 

 

DVB mācības 3. kursa audzēknim, automašīnas sagatavošana remonta darbiem. 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas valsts tehnikums”: “SIA “A.L.auto” ir 
viens no tiem, kas darba vidē balstītās mācībās ir iesaistījies salīdzinoši nesen, bet uzņēmumā 
darba vidē balstītu mācību ietvaros ir bijuši jau vairāk nekā 20 audzēkņi. Uzņēmums vienmēr 
ir atvērts jaunām idejām. Liepājas valsts tehnikums augstu vērtē šo sadarbību, jo tajā 
audzēkņus rūpīgi sagatavo kvalifikācijas eksāmenam. Uzņēmumā strādā lieliska komanda, kas 
ir ieinteresēta un labprāt dalās pieredzē ar audzēkņiem.” 

 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “BUBA KIDS” ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā un vienīgais Latgalē, kurš sniedz 
skaistumkopšanas un frizieru pakalpojumus bērniem.  

 

Bērnu frizētavas izskats no ielas 

Bērnu frizētava strādā no 2017. gada 14. februāra. Uzņēmumam piederošajā bērnu frizētavā 
“BUBA” Daugavpilī ir radīti visi apstākļi, lai mazie klienti ar prieku varētu izbaudīt frizētavas 
apmeklējumu. Šeit ir radīta droša un interaktīva vide bērniem, proti, specializēti frizieru krēsli-
mašīnītes, televizori ar iemīļotākajām multfilmām, bērnu rotaļu istaba un skatuvīte ar logotipu 
bildēm. 

 

Bērnu frizētavas interjers 



 

 

Daugavpilī tikai SIA “BUBA KIDS” ir pieejami tādi pakalpojumi kā bērnu manikīrs ar 
specializētām nagu lakām, saudzīga ausu caurduršana ar Studex System 75, un diplomi ar 
klienta foto par frizētavas apmeklējumu un pirmo nogriezto matu šķipsnu (pirmajam matu 
griezumam bērniņa dzīvē). 

DARBINIEKI – BIJUŠIE PRAKTIKANTI 

SIA “BUBA KIDS” darbinieki uzņēmumā  ir bijuši darba vidē balstītu mācību programmas 
ietvaros un visi ir absolvējuši PIKC „Daugavpils tehnikums”. Ar labākajiem darba vidē balstītu 
mācību programmas audzēkņiem uzņēmums noslēdz 
darba līgumu. SIA “BUBA KIDS” jau trīs gadus piedalās 
darba vidē balstītu mācību īstenošanā, kā  rezultātā  
uzņēmumā praksi ir izgājuši vairāki PIKC „Daugavpils 
tehnikums” audzēkņi. 

Sadarbība starp PIKC “Daugavpils tehnikums” un SIA 
“BUBA KIDS” notiek kopš frizētavas atvēršanas. 
Uzņēmums ir viena no pirmajām frizētavām Daugavpilī, 
kas varēja īstenot darba vidē balstītas mācības un kur 
prakses vadītāja – PIKC „Daugavpils tehnikums” 
absolvente ar atbilstošu izglītību. Atsauksmes no 
audzēkņiem un viņu pasniedzējiem par sadarbību ir tikai 
pozitīvas, jo tikai darba vidē balstītās mācībās audzēknis 
“pa īstam” var izprast profesijas būtību un saprast, vai tas 
ir tas, ko viņš dzīvē vēlas darīt. 

 

 

 

  

Bērnu frizētavas “BUBA KIDS” 
vadītāja Santa Pupiņa 

 



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “Dižozols plus” ir 100% Latvijas uzņēmums, kura pirmsākumi meklējami 1993. gadā. 
Uzņēmums ražo augstas kvalitātes mēbeles - no vienkāršām līdz pat ļoti sarežģītām formām, 
izmantojot liekti līmētu saplāksni un masīvkoku.  

 

SIA “Dižozols plus”ražo augstas kvalitātes liektas līmētās detaļas 

Uzņēmums nodrošina pilnu projekta attīstības, ražošanas, montāžas un loģistikas ciklu, un tā 
mērķis ir būt klientu primārajai izvēlei visa procesa gaitā. SIA “Dižozols plus” saražotā 
produkcija gandrīz 100% tiek eksportēta, jo uzņēmums strādā tikai ar ārvalstu klientiem. 

SIA “Dižozols plus” ir kļuvis par vienu no Latvijas mēbeļu industrijas veiksmes stāstiem, 
pateicoties uzņēmuma uzticamajiem partneriem, zināšanām un iemaņām. 

 

SIA “Dižozols plus” savā darbībā vadās pēc H. Forda vārdiem: “Sanākt kopā ir sākums. 
Turēties kopā ir progress. Strādāt kopā – tie ir panākumi!” 

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBAS ARĪ ĀRVALSTU STUDENTIEM 

SIA “Dižozols plus” arī ar audzēkņiem strādā ar pilnu atdevi un stingru pārliecību par to, ko 
dara, jo vēlas izskolot kārtīga darba darītājus. Uzņēmums darba vidē balstītas mācības īsteno 



 

 

ne tikai Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī ārvalstu studentiem, kuri ir 
ieradušies Latvijā Erasmus+ programmas projektu ietvaros.  

 

SIA “Dižozols plus” valdes loceklis Ģirts Plakans 

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante atzīst, ka uzņēmums “Dižozols plus” ir uzlicis augstu 
latiņu pārējiem Latvijas uzņēmumiem gan ar savu organizētību un darba kultūru, gan ar 
atsaucību un atvērtību. Direktore teic, ka darba vidē balstītu mācību kontekstā ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka uz sadarbības partneri vienmēr var paļauties un kopā nodrošināt audzēkņiem 
iespēju augt un mācīties, lai kļūtu par savas nozares profesionāļiem, - un “Dižozols plus” ir tieši 
tāds uzņēmums, kādu par sadarbības partneri varētu vēlēt ikvienam profesionālās izglītības 
sniedzējam. 

 

 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “Elnetworks” ir enerģētikas uzņēmums, kurš dibināts 2011. gadā Liepājā. Uzņēmuma 
moto - nav ko filozofēt vai domāt, galvenais ir darīt! Uzņēmums veic elektroietaišu un 
energoapgādes objektu projektēšanu, izbūvi, visus nepieciešamos mērījumus, kā arī 
ekspluatāciju. 

 

Elektrības stabu nomaiņa Dunikas pagastā 

SIA “Elnetworks” ir viens no vadošiem Liepājas enerģētikas uzņēmumiem, kurš ieguvis 
augstāko kredītspējas līmeni pēc starptautiskās reitinga vērtēšanas klasifikācijas AAA®. 

Darba vidē balstītas mācībās uzņēmums ir iesaistījies 8 gadus. 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS UZŅĒMUMĀ AR NĀKOTNES VĪZIJU 

Ar katru audzēkni, kurš apgūst SIA “Elnetworks”  darba vidē balstītas mācības, uzņēmums 
slēdz darba līgumu. 90% audzēkņu pēc PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” beigšanas un prakses 
iziešanas SIA “Elnetworks” paliek strādāt uzņēmumā. 

 

 

 

SIA “Elnetworks” darba brigāde ar darba 
vadītāju 

 

 

 



 

 

SIA “Elnetworks” vienmēr atbalsta PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” piedāvājumus, kā arī 
vienmēr uzsver: “Kur lai ņem jaunos darbiniekus, ja ne paņemot pie sevis praksē audzēkņus? 
Lai piesaistītu sev jaunus darbiniekus, jau laicīgi jāstrādā ar audzēkni un jāmāca viņam 
profesija praktiski.” 

 

 

Darba brigādes vadītājs un audzēknis - traktora 
tehnikas apgūšana 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “FotoRobs” savu darbību uzsāka 2003. gadā, kad durvis vēra fotostudija “Linda” – studija 
ar plaša spektra foto pakalpojumiem, veikaliņu un laboratoriju. Uzņēmuma vadība ir idejām 
bagāta un radoša, tāpēc tā spēj rast risinājumus dažādām klientu gaumēm un vajadzībām. 

 

Fotostudija “Linda” un prakses vadītāja Linda Ratuta 

Uzņēmums palīdz un iesaka audzēkņiem labas prakses vietas, un sadarbojas ar citiem darba 
devējiem. SIA “FotoRobs” īsteno darba vidē balstītās mācībās kopš 2017. gada; tā pārstāvji 
piedalās nozaru ekspertu padomēs.  

 

Darba vidē kopā ar praktikantēm, bildējot kāzas 



 

 

Sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju SIA “FotoRobs” ir ieguvusi labas prakses 
piemēra statusu. 

 

“Fotogrāfa profesionalitāte slēpjas savstarpējā uzticībā, un skaistākās bildes top 
kopdarbā ar klientu.” 

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS UZŅĒMUMĀ – VIENMĒR 
AIZRAUJOŠAS UN IZGLĪTOJOŠAS 

SIA “FotoRobs” iesaista savus praktikantus interesantos foto projektos un ļauj viņiem augt līdz 
ar uzņēmumu. Prakse SIA “FotoRobs” tiek organizēta tā, lai audzēknis var attīstīties un parādīt 
savas idejas arī laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtas situācija. Ar praktikantiem tiek veidotas 
draudzīgas attiecības, kuras turpinās arī pēc prakses.  

 

Prakse ārkārtas situācijas valstī laikā 

Rīgas stila un modes tehnikums augsti novērtē sadarbību ar SIA “FotoRobs”, it sevišķi 
uzņēmuma elastību ārkārtas situācijas laikā, kad jāspēj pielāgoties un jārada jauni uzdevumi, 
kā arī aktīvi jākomunicē ar audzēkņiem, lai darba vidē balstītas mācības noritētu pēc iespējas 
kvalitatīvāk – uzņēmumam tas izdevās! 

 

 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

AS “HansaMatrix” ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko 
produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un pilnu ražošanas pakalpojumu, datu tīklu 
iekārtu, lietu interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citos augstas pievienotās 
vērtības tirgus segmentos.  

 

Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM) uzņēmums 
piedāvā oriģinālas izstrādes produkta ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī 
esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris. Pēdējo 15 gadu laikā 
uzņēmums izaudzis par vienu no vadošajiem Baltijas - Ziemeļvalstu ražotājiem. 

2016. gadā uzņēmums ieguva Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības 
balvu “Mēs mācāmies 2016” par darba vidē balstītu mācību ieviešanu Latvijā. 

DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBAS UZŅĒMUMĀ – VIENMĒR AR 
DETALIZĒTU VĒRTĒŠANAS SISTĒMU UN ATGRIEZENISKO SAIKNI 

AS “HansaMatrix” darba vidē balstītas mācības iedalās divos lielos etapos: sagatavošana jeb 
mācīšana un strādāšana ražošanas grupās ar īstiem produktiem.  

 

 

Īpaši izveidotās AS “HansaMatrix” 
darba vidē balstītu mācību darba 

vietas audzekņiem 

 

 

 



 

 

Pirmajā daļā audzēkņi mācās gan teorētiski, gan praktiski. Katru mācību noslēgumā audzēknis 
kārto ieskaites darbu, ko vērtē tāpat kā uzņēmumā strādājošajiem. Šis vērtējums sadarbībā ar 
skolu tiek pārvērsts par vērtējumu ballēs. Pēc katrām darba vidē balstītām mācībām prakses 
vadītājs ierodas tehnikumā, lai kopā ar audzēkņiem un pedagogiem analizētu pieļautās kļūdas, 
to potenciālo ietekmi uz visa uzņēmuma produkciju un sadarbību ar klientiem. 

 

 

 

Teorijas daļa AS “HansaMatrix” 3.kursa 
audzēkņiem 

 

 

 

 

 

Praktiskā daļa AS 
“HansaMatrix 3.kursa 

audzēkņiem 

 

 

 

Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona 
Lukašenoka: “AS “HansaMatrix” bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kurš vērsās pie 
tehnikuma ar savu iniciatīvu un atbalstu izglītības programmas “Elektronika” kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī uzreiz iesaistījās darba vidē balstītu mācību organizēšanā, cieši 
sadarbojoties ar Ogres tehnikumu. Visi ieguldījumi, ko veicis uzņēmums, gan iekārtojot 
audzēkņiem darba vietas, gan izstrādājot vērtēšanas sistēmu un prezentējot detalizētu 
atgriezenisko saiti, liecina par to, ka AS “HansaMatrix” rūp, ar kādām zināšanām audzēkņi 
pabeidz profesionālas izglītības iestādi. AS “HansaMatrix” popularizē darba vidē balstītas 
mācības publiskajā telpā, piedaloties semināros, nozaru profesionālo organizāciju sanāksmēs, 
izstādēs Ķīpsalā, uzņemot viesus no dažādām valstīm un demonstrējot pieredzi tieši 
uzņēmumā.” 

 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

AS Energofirma „JAUDA” ir viens no lielākajiem elektromateriālu un iekārtu ražotājiem Baltijā 
ar vairāk nekā 55 gadu lielu pieredzi nozarē. No uzņēmuma dibināšanas laika tā profils ir palicis 
nemainīgs – “JAUDA” ražo izstrādājumus enerģētikas un elektrifikācijas vajadzībām. 

 

 

 

Kopš uzņēmuma dibināšanas AS 
Energofirma „JAUDA” ražo izstrādājumus 
enerģētikas un elektrifikācijas vajadzībām 

 

 

 

AS Energofirma „JAUDA”: 

• izprot klientu vajadzības un pastāvīgi pievieno klientu biznesam vērtību; 

• rūpējas par darbinieku labklājību un attīstību; 

• sabiedrībā novērtēts, godprātīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, kas veicina inovāciju 
radīšanu un turpina investēt uzņēmuma attīstībā. 

 

AS Energofirma „JAUDA”galvenā ēka 



 

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS UZŅĒMUMĀ – IEGULDĪJUMS PAŠU 
NĀKOTNEI 

AS Energofirma „JAUDA” elektroiekārtu ražotnes vadītājs Dmitrijs Terepa un apmierināts par 
ilggadēju sadarbību ar PIKC „Rīgas Valsts tehnikumu” un audzēkņu iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām un prasmēm izglītības iestādē, kuras viņi var papildināt darba vidē. Ražotnes 
vadītājs uzskata, ka sadarbība ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikumu” veicina uzņēmuma pozitīvo 
darba devēja tēlu sabiedrībā un norāda uz inovatīvu domāšanu un darba stilu, dodot iespēju 
jauniešiem veidot savu karjeras ceļu uzņēmumā. 

Savukārt PIKC “Rīgas Valsts tehnikumu” jaunieši uzsver, ka praksē AS Energofirma „JAUDA” 
daudz ieguvuši, strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām, pierādījuši savas profesionālās iemaņas 
un atbildīgo attieksmi darbavietā, tāpēc pēc kvalifikācijas iegūšanas turpina darba attiecības 
uzņēmumā. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

Poligrāfijas uzņēmums SIA “Livonia Print” ir viens no lielākajiem grāmatu ražošanas 
uzņēmumiem Ziemeļeiropā, kas izmanto nozarē modernākās tehnoloģijas un nodrošina 
atbilstošus risinājumus savu klientu biznesa vajadzībām. 

 

Müller Martini Alegro sanešanas līnija ir viena no modernākajām grāmatu izgatavošanas iekārtām 
Baltijā 

SIA “Livonia Print” strādā profesionāla komanda, kuras prasmju līmenis tiek regulāri 
paaugstināts atbilstoši jaunāko tehnoloģiju vajadzībām. 

 

SIA “Livonia Print” ofseta iespiedēju komanda, kurā vairāki darbinieki ir PIKC “Rīgas Valsts 
tehnikuma” absolventi 



 

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS UZŅĒMUMĀ – REĀLA IESPĒJA 
KARJERAS IZAUGSMEI 

Darba vidē balstītas mācības vada vairāki pieredzējuši poligrāfijas nozares speciālisti, kuri 
konsultē audzēkņus atbilstoši apmācības programmā noteiktajiem uzdevumiem, sniedz 
skaidrojumus, kā arī seko jauniešu progresam un veic pārrunas ar tiem.  

Praktikanti tiek iekļauti potenciālo darbinieku datu bāzē, bet ar labākajiem 4. kursa 
audzēkņiem darba vidē balstītu mācību laikā tiek noslēgts darba līgums. 

ABSOLVENTU KARJERAS VEIKSMES STĀSTS 

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” absolventi, kas šobrīd ir SIA “Livonia Print” darbinieki (no labās 
puses): Elizabete – vecākā tehnoloģe; Aldis – tehnoloģisko sistēmu attīstības vadītājs; Silga – vecākā 

projektu vadītāja 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” absolventes Silgas karjeras  veiksmes stāsts SIA “Livonia Print”: 
“Darba vidē balstītas mācības audzēkņiem ļauj mācību laikā iegūtās zināšanas uzreiz 
nostiprināt praktiski reālā darba vidē, kā arī iepazīt ražošanas uzņēmuma ikdienu. Arī man šī 
iespēja ir ļāvusi ne tikai ielūkoties dinamiskās poligrāfijas nozares aizkulisēs vēl mācību laikā, 
bet arī devusi lielisku pamatu veiksmīgai karjeras izaugsmei. Savas gaitas SIA “Livonia Print” 
es uzsāku kā jaunākais tehnologs, kas ļāva tehnikumā iegūtās zināšanas pielietot praksē un 
iegūt vērtīgu praktisku pieredzi, kas nu jau vairākus gadus lieti noder, strādājot par projektu 
vadītāju ar dažādiem ārvalstu grāmatu izdevējiem. Lai arī ikdienā nereti nākas saskarties ar 
dažādiem izaicinājumiem, ar prieku varu atzīt, ka savu izvēli nenožēloju, jo darbs poligrāfijas 
nozarē ir patiesi interesants, radošs un aizraujošs.” 

  



 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

SIA “Malevss” ir pazīstams kopš 1998. gada, kad durvis vēra ēdināšanas komplekss «Policijas 
Akadēmija '98» — restorāns, kafejnīca-konditoreja, vasaras dārzs un banketu zāle.  

 

Ēka “Policijas akadēmija ‘98” 

2010. gadā uzņēmums uzsāka jaunu darbības virzienu - ražot zīmola "SierŠtelle” sieru. No 6 
darbiniekiem 1994. gadā SIA „Malevss” kolektīvs šobrīd ir izaudzis līdz 44 strādājošajiem. 

Uzņēmums augsti vērtē kvalitatīvu, dabisku, no augstvērtīgām izejvielām gatavotu Latvijas 
produktu – tādu arī ražo un iesaka patērēt citiem, lai nauda paliek ģimenē – mūsu pašu zemē. 

 

 

Zīmola “Sierštelle” produkti – svaigie sieri 

 

 

 

 

SIA “Malevss” vērtības ir Latvija, ģimene un veselīgs uzturs! 

 



 

 

PILOTUZŅĒMUMS DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANĀ 

SIA “Malevss” iesaistās darba vide balstītu mācību īstenošanā no pašiem pirmsākumiem – 
2013. gada septembra, kad kļuva par pilotuzņēmēju. Uzņēmums dod iespēju praktizēties reālā 
darba vidē ne tikai topošajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, bet arī viesmīlības 
pakalpojumu speciālistiem, grāmatvežiem un klientu apkalpošanas speciālistiem, kā arī ar 
darba audzināšanu nodod savu filozofiju, ticību labajam un Latvijai. 

Ogres tehnikums augsti vērtē sadarbību ar SIA “Malevss”, jo uzņēmums bija viens no 
pirmajiem, kurš 2013. gadā atsaucās Ogres tehnikuma aicinājumam un kļuva par darba vidē 
balstītu mācību pilotuzņēmumu. “Uz SIA “Malevss” un tā vadītāju Māri Legzdiņu vienmēr var 
paļauties– tas attiecas gan uz kvalitatīvu darba vidē balstītu mācību īstenošanu, gan atbalstu 
profesionālās izglītības prestiža celšanā”, atzinīgi vērtē Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. 

 

 

  



 

 

 

 

 

PAR UZŅĒMUMU 

Uzņēmums SIA “Marks M” zīmoli “Nakts Mēbeles” un “Pils Matrači” rada augstvērtīgas 
guļamistabas mēbeles un matračus, ko novērtē klienti Baltijas valstīs, Skandināvijā, Krievijā un 
citur.  

 

 

SIA “Marks M” produkcija apskatāma DECCO 
CENTRS -  Baltijā lielākais interjera, dizaina 

priekšmetu un apdares materiālu tematiskais 
kvartāls (Katlakalna iela 6D, Rīga) 

 

 

 

“Nakts Mēbeles” ir pazīstamas kopš 1998. gada, kad savu darbību uzsāka kā guļamistabas 
mēbeļu ražotājs Vācijas tirgum. Uzņēmuma pamatvērtības ir klients, produktu kvalitāte un tā 
darbinieki. “Nakts Mēbeles” darbības pamata filozofija ir “Gulta sākas ar matraci!” 

 

 

 

“Nakts Mēbeles” darbības pamata filozofija 
ir “Gulta sākas ar matraci!” 

 

 

 

SIA “Marks M” ir PIKC “Jelgavas tehnikums” ilggadējs sadarbības partneris, kas organizē un 
pilnveido darba vidē balstītas mācības audzēkņiem. Uzņēmuma vide un prakses vadītāji 
apvieno profesionālās, pedagoģiskās un uzņēmējdarbības kompetences, kas veicina jauno 
profesionāļu izaugsmi un motivāciju apliecināt sevi darba tirgū. 

 

 



 

 

NO TIEM, KURI MĀCĀS, PAR TIEM, KURI IEDVESMO 

SIA “Marks M” ar audzēkņiem slēdz darba līgumu. Audzēkņi tiek integrēti uzņēmuma 
kolektīvā, gan darbā, gan ārpusdarba pasākumos. Kolektīva saliedēšana ir viena no uzņēmuma 
prioritātēm. Prakses vadītājs piedalās diskusijās ar izglītības iestādi par prakses īstenošanu un 
mācību programmu aktualizēšanu, sniegti ierosinājumi un ieteikumi. 

 

Lai radītu ko izcilu, ir jāsāk no pašiem pamatiem. Tikai pārvarot šķēršļus, ir iespējams gūt 
neatsveramu pieredzi. Jelgavas tehnikums sadarbība ar uzņēmumu veido vidi, kurā praktikanti 
gūst pirmo pieredzi un kļūst par sava amata meistariem.  

„JO AUGSTĀK NOSTĀDĪTS MĒRĶIS, JO SVARĪGĀKA KOMANDA“ - uzņēmuma vadītājs Juris 
Griķis. 

 

 

 

 


