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SIA “A.L.AUTO” 
UZŅĒMUMA UN 

PRAKSES 
VADĪTĀJS ANDIS 

LINIŅŠ 

Andis Liniņš ir ne tikai 
uzņēmuma SIA “A.L.Auto” 
vadītājs, bet arī labs paraugs 
audzēkņiem - viņš iedvesmo 
ar savu piemēru un stāstu par 
to, kā ikviens var nonākt līdz 
labam uzņēmumam. 
Neatlaidība, pacietība, smags 
darbs un drosme – šīs īpašības 
vislabāk raksturo Andi. 

2000. gadā Andis Liniņš jau strādāja šajā uzņēmumā, bet tobrīd viņš bija nevis uzņēmuma 
vadītājs, bet darbinieks – automehāniķis. 2003. gadā toreizējais īpašnieks piedāvāja A. Liniņam 
pārņemt uzņēmumu, un Andis riskēja un piekrita. Tā viņš sāka strādāt patstāvīgi, audzējot 
uzņēmuma apjomus, līdz viens vairs netika galā un nācās meklēt darbiniekus. Palēnām Andis 
saprata, ka uzņēmums ir izaudzis līdz robežai, kurā tā vadīšana vairs nav savienojama ar auto 
remontēšanu, tāpēc tagad Andis pārsvarā strādā ar klientiem, iesaistās ikdienas darba 
problēmu risināšanā, rūpējas par detaļu sagādi, utt. – respektīvi, nodrošina servisa raitu 
darbību. A. Liniņš ir aktīvs cilvēks, kas papildus ilgajām darba stundām prot izbrīvēt laiku arī 
hobijiem – tā kā tie ir saistīti ar tehniku, tad tā ir papildiespēja arī audzēkņiem iepazīties ar cita 
veida tehniku, piemēram, kvadracikliem.  

 

 

 

3.kursa audzēknis pie automašīnas remonta 
darbiem 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

DVB mācības, kuru laikā PIKC Liepājas Valsts 
tehnikuma audzēknis veic automašīnas disku 

maiņu un tehnisko apkopi 
 
 
 
 
 
PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 3. kursa audzēkņi par darba vidē balstītu mācību īstenošanas 
vietu izvēlējās SIA „A.L.Auto“, jo viņiem tur bija prakse jau 2. kursā. Audzēkņiem patika darba 
apstākļi servisā, komanda, ar kuru kopā jāstrādā un kas vienmēr ir gatavi mācīt, neuzskatot, 
ka audzēknim jāatnāk jau visu zinošam no skolas. Audzēkņuprāt, šajā uzņēmumā strādā labi 
mehāniķi, kas prot konsultēt audzēkņus un labi sagatavo audzēkņus kvalifikācijas praksei un 
eksāmenam. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

SIA “BUBA KIDS” PRAKSES VADĪTĀJA - FRIZIERE ANNA NIKOLAJEVA 

Prakses vadītāja Anna Nikolajeva ir ļoti zinoša speciāliste un strādā uzņēmumā no pirmās 
bērnu frizētavas atvēršanas dienas. Anna ir pabeigusi PIKC „Daugavpils tehnikums” ar izcilību, 
bijusi viena no labākajām izglītības iestādes audzēknēm un savu profesionalitāti apliecina arī 
darbā. Annas zināšanas un praktiskās iemaņas ir augstā līmenī, sākot ar sieviešu, vīriešu un 
bērnu matu griezumiem, beidzot ar sarežģītiem krāsojumiem un svētku  frizūrām. 

 
 
 
 

Prakses vadītāja Anna Nikolajeva demonstrē 
praktikantēm, kā pareizi veidot frizūru uz 

manekena galvas 
 
 
 

 
 
 
 

Darbs ar maziem klientiem 
 
 
 
 
 



 

 

PIKC „Daugavpils tehnikums” Karīna Raubiško par prakses vadītāju Annu Nikolajevu: 
“Šogad jau otro gadu biju praksē SIA “BUBA KIDS” bērnu frizētavā “BUBA”.  Man ļoti patika 
prakse, jo visi pakalpojumu veidi iepriekš tiek saskaņoti gan ar mazajiem, gan lielajiem 
klientiem un veikti atbilstoši klientu vēlmēm. Prakses vadītāja Anna Nikolajeva pacietīgi 
konsultēja prakses laikā, skaidroja tehnoloģiskos procesus un secību. Esmu praktizējusies, 
krāsojot un balinot matus, veidojot dažādas frizūras, griežot un pinot matus “BUBA” mazajiem 
apmeklētājiem, kā arī izmēģināju šķipsnu piepīšanas un pieaudzēšanas tehnoloģiju. 
Praktizējoties pie plaša profila friziera, kāda ir Anna Nikolajeva, ir iespējams labāk iepazīties ar 
darba vidi un skaistumkopšanas pakalpojumu daudzveidību. Prakse šajā frizētavā ir labs 
pamats profesijas apguvei un praktisko iemaņu pilnveidei. Paldies SIA “BUBA KIDS” bērnu 
frizētavas “BUBA” kolektīvam, it īpaši frizierei Annai Nikolajevai par jauku atmosfēru, 
vērtīgiem padomiem un atsaucību. Ceru, ka kvalifikācijas praksi arī būs iespējams īstenot šajā 
uzņēmumā.” 

 
 

PIKC „Daugavpils tehnikums” praktikantes: 
3. kursa audzēkne - Karīna Raubiško un 2. kursa audzēkne -Karina Žalnerčika 

 
 
 
 
  



 

 

 
SIA “DIŽOZOLS PLUS” GALDNIEKS, PRAKSES VADĪTĀJS ARTŪRS FIĻINS 

Artūrs Fiļins ļoti labi saprot, kā ir mācīties profesionālajā izglītības iestādē un doties uz prakses 
vietu, kur tu nezini, ko sagaidīt, jo pats savulaik pabeidzis Rīgas Mākslas un Mediju tehnikumu 
un ieguvis profesionālo kvalifikāciju „Stila mēbeļu modelētājs“. Nu jau septiņus gadus Artūrs 
savu ikdienu saista ar darbu SIA “Dižozols plus”, kur savas prasmes apliecina kā galdnieks, 
papildus nododot uzkrātās zināšanas un prasmes darba vidē balstītās mācībās iesaistītajiem 
jauniešiem. 

Artūrs Fiļins vienmēr ir priecīgs un gandarīts par iespēju strādāt ne tikai ar Latvijas 
praktikantiem, bet arī Austrijas un Lietuvas audzēkņiem, kuriem darba vidē balstītas mācības 
tiek organizētas Erasmus+ projektu ietvaros. Artūrs ir sadarbībai atvērts prakses vadītājs. Viņš 
neskopojas ar profesionāliem padomiem un par vērtīgāko darbā ar audzēkņiem atzīst to, ka šī 
sadarbība padara ikdienas darbu vēl interesantāku un neiestājas rutīna un panīkums. Turklāt 
tā ir iespēja mācīties vienam no otra, jo arī topošie kokapstrādes darbinieki nāk uz darba vidē 
balstītām mācībām ar jaunu skatījumu, idejām un darba stilu, kas iedvesmo. 

Klaidas Engelmanas, Kauņas tehniskās profesionālās izglītības centra audzēknis: “Mans 
prakses vadītājs bija ļoti pieredzējis, izpalīdzīgs un veltīja lielas pūles, mācot un novērtējot, kā 
es strādāju. Viņš atbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar manu praksi uz 
uzdevumiem. Artūrs mani iepazīstināja ar uzņēmumu SIA “Dižozols plus”, tā darba specifiku,  
izskaidrojot katras darba stacijas pienākumus un to veiktās operācijas. Viņš man mācīja, kā un 
kāpēc uzņēmumā izgatavo konkrētas mēbeles, un vienmēr sekoja līdzi un pārliecinājās, ka es 
daru dažāda veida darbus, izmēģinu dažādus rokas instrumentus un aprīkojumu, kā arī 
piedalos pēc iespējas dažādos produkta tapšanas posmos.” 



 

 

 
 
 
 
 
 
Klaidas urbj tapas, kuras satur kopā Fredericia Spanish 

Chair* rāmi 
(* https://www.fredericia.com/products/by-designer-

b%c3%b8rge-mogensen/the-spanish-dining-chair-
1.aspx?PID=63&catid=6219 ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klaidas apslīpē Fredericia Spanish Chair rāmja 
sānus, lai apstrādāto šķērsdetaļu gala šķiedru 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
SIA “DOMUS ECO” UZŅĒMUMA UN PRAKSES VADĪTĀJS GATIS SALA 

Gatis Sala ir ne tikai prakses vadītājs, bet arī SIA “Domus Eco” īpašnieks. Uzņēmums ir dibināts 
2013.gadā un tā darbības virziens ir koka karkasa ēku projektēšana un būvniecība. Koka ēku 
būvniecība Gatim Salam nav sveša, jo viņš  ir namdaris jau otrajā paaudzē– 90. gadu beigās 
tēvs uzsāka guļbūvju celtniecību, kur aktīvi iesaistījās arī Gatis Sala. Pēc izglītības Gatis Sala ir 
kokapstrādes inženieris, bet zināšanas par būvniecību ir guvis no tēva Tāļa, kas ir namdara 
amata meistars.  

 

Līdz šim koka dzīvojamās ēkas, pirtis un saimniecības ēkas celtas ne tikai dažādās Latvijas vietās, bet 
arī Francijā un Dānijā 

Gatis ir komunikabls un labprāt dalās ar savām zināšanām un idejām, un  uzsver, ka moderna 
māja ir energoefektīva māja, kas kalpo cilvēkam, nevis liek tam kalpot māja. Saviem 
audzēkņiem Gatis ar teorētiskām apmācībām, praktiskiem piemēriem un darbu iemāca izprast 
koku un koka ēkas. Gatis Sala uzskata, ka mācīties nekad nav par vēlu, tādēļ, lai savā darbā 
būtu vēl profesionālāks, šobrīd Vidzemes Augstskolā apgūst būvdarbu vadīšanas prasmes. 

Ogres tehnikuma audzēkņi augsti vērtē Gata Salas zināšanas un prasmes, kā arī uzskata, ka 
Gatis mīl to, ko dara un ir ieinteresēts mācīt un iemācīt. Lai arī Gatis Sala ir prasīgs gan pret 
sevi, gan praktikantiem, tomēr vienmēr atsaucīgs un neskopojas ar vērtīgiem padomiem. Reti 
kuram prakses vadītājam interesē, kur audzēknis dara, pabeidzot tehnikumu, bet Gatis Sala 



 

 

vienmēr painteresējas par audzēkņu turpmākajām gaitām, un īpaši lepojas par audzēkņiem, 
kuri turpina savu izglītības ceļu augstākās izglītības iestādēs. 
 

 
 
 

SIA "Domus ECO" sadarbojas ar Ogres 
tehnikumu, nodrošinot darba vidē balstītas 

mācības topošajiem namdariem 

 
 
 

 
  



 

 

 
SIA “ELNETWORKS” UZŅĒMUMA UN PRAKSES VADĪTĀJS 

DANS PERŠEVICS 

Dans Perševics ir ne tikai uzņēmuma SIA “Elnetworks” vadītājs, bet arī paraugs visiem 
audzēkņiem – darba vidē balstītu mācību laikā viņš strādā kopā ar audzēkņiem, atrod kopīgu 
valodu un veido pozitīvu komunikāciju.  

Dans Perševics ir piedalījies enerģētikas nozares alternatīvā eksāmena izstrādē un sniedzis 
atbalstu materiālās bāzes nodrošināšanā eksāmenam, kā arī enerģētikas nozares izpētē un 
citos Eiropas Sociālā fonda projektos, kuru ietvaros tiek uzlabotas un no jauna veidotas 
profesionālās izglītības programmas enerģētikas jomā. 

 
 
 
 
 
 
 

Augstsprieguma līnijas nomaiņa, staba 
ierakšana un līmeņošana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 3. kursa 
audzēkņi darba vidē balstītās mācības 
izvēlējās apgūt uzņēmumā SIA “Elnetworks”, 
jo bija dzirdējuši labas atsauksmes par 
uzņēmuma brigādi, darba vadītāju un 
uzņēmuma vadītāju. Uzņēmuma vadītājs 
katru rītu sniedz informāciju par veicamajiem 
darbiem, kā arī norīko attiecīgajā brigādē ar 
darba vadītāju. Audzēkņi par uzņēmumu un 
prakses vadītāju ir vienās domās–  “Laba, 
draudzīga, atsaucīga komanda, un prakses 
vadītājs vienmēr sniedz nepieciešamās 
zināšanas. Vēlos šajā uzņēmumā strādāt!” 
 
 

 
 
 

    Kabeļa guldīšana zemē ar tehniku un rokām 
 
  



 

 

 
SIA “FOTOROBS” VALDES LOCEKLE UN PRAKSES VADĪTĀJA  

LINDA RATUTA 

Linda Ratuta – profesionāla fotogrāfe, aizrautīga skolotāja un foto pasākumu organizētāja. 
Lindai ir Latvijas Amatniecības kameras fotogrāfa meistara diploms, personālizstādes Latvijā 
un ārvalstīs, vairāku grāmatu vāku autore. Lindai ir daudzpusīga un liela pieredze fotogrāfa 
profesijā un ir uzņemta Latvijas mākslinieku savienībā.  

Lindas apņēmība, enerģija un sabiedriskums ir veiksmes atslēga veiksmīgai sadarbībai ar 
klientiem un saviem audzēkņiem - komunikācijā Linda ir brīva un pretimnākoša. 

  

Darba vidē, palīdzot organizēt foto projektu,  
fotografējot lielu cilvēku grupu 

Fotografējot ziemu Brīvdabas muzejā. Pauze starp 
darbiem, sildāmies, dzerot tēju 

  
Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā,  

strādājot ar dažādiem objektīviem 
Darbs ar modeli un atstarotāju brīvā dabā 



 

 

Ŗīgas Stila un modes tehnikuma praktikante Viktorija Hudjakova par prakses vadītāju Lindu 
Ratutu: “Praksē pie Lindas Ratutas patika tas, ka skaidri zinājām savus uzdevumus laicīgi un 
varējām plānot savu brīvo laiku pēc prakses. Ja mums nebija kaut kas skaidrs, tad to skaidroja 
tik ilgi, kamēr sapratām, atbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Patika, ka mums bija 
iespēja strādāt ne tikai ar savu fotoaparātu, bet arī ar uzņēmuma labākajiem fotoaparātiem, 
kā arī ar filmiņu fotoaparātu. Ieguvām jaunas zināšanas un praksi analogā fotogrāfijā. Ļoti 
atsaucīga, atbildīga un pretimnākoša prakses vadītāja.” 
 
  



 

 

 
AS “HANSAMATRIX” KVALITĀTES VADĪTĀJS AUDRIS LUKAŠEVIČS 

Prakses vadītājs Audris Lukaševičs ir Elektronikas maģistrs, darba vidē balstītu mācību vadītājs 
kopš 2013. gada. 

Audris Lukaševičs iesaistās darba vidē balstītu mācību  īstenošanā – mācību plāna izstrādē, 
mācību plānošanā, konkrētu uzdevumu un vērtēšanas  izstrādē. Pēc katrām mācībām tiekas 
ar audzēkņiem un pedagogiem, lai analizētu sasniegto. 

2018. gadā Audris ieguva Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības balvu 
“Mēs mācāmies 2018” par izcilu un no sirds veiktu darbu, apmācot un ievadot praktiskā darba 
dzīvē vairākus studentus, kuri apgūst elektronikas tehniķa profesiju. 

 

Pēc Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības balvas “Mēs mācāmies 2018” 
saņemšanas kopā ar AS “HansaMatrix” personāla vadītāju Diānu Urtāni un kolēģi Mārci Penku 



 

 

Audris Lukaševičs ir prasīgs prakses vadītājs, tomēr vienmēr spēj izveidot pozitīvu 
komunikāciju un sadarbību ar audzēkņiem. Ņemot vērā izmantotās prakses vadīšanas 
metodes, pret Audri Lukaševiču ir cieņpilna attieksme un viņš tiek augsti novērtēts no 
audzēkņu puses. 

 

AS “HansaMatrix” DVB mācību komanda un Ogres tehnikuma 3. kursa praktikanti 2018. gadā 

Arī Ogres tehnikuma audzēkņi augsti novērtējuši Audri Lukaševiču kā prakses vadītāju:  

“Audris ne tikai mācīja teoriju, kas pēc tam bija jāpielieto praktiski, bet arī pamatoja ar reāliem 
aprēķiniem, kādu materiālu iespaidu uzņēmumam atstāj sīka kļūdiņa ražošanas procesā.” 
(Ogres tehnikuma absolvents D. Oborenko) 

“Pēc prakses gaidījām ne tikai ieskaites darba rezultātus, bet arī Audra Lukaševiča skaidrojumu 
par pieļautajām kļūdām, to nepieļaušanas vai novēršanas iespējām.” (Ogres tehnikuma 
absolvents I. Mirķis) 

 
 
  



 

 

 
ENERĢĒTIKAS NOZARES UZŅĒMUMS AS ENERGOFIRMA „JAUDA” 

ELEKTROIEKĀRTU RAŽOTNES VADĪTĀJS DMITRIJS TEREPA 

Prakses vadītājs Dmitrijs Terepa mērķtiecīgi veidojis savu karjeras ceļu enerģētikas nozarē. 
2007. gadā absolvējis PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un ieguvis profesionālo kvalifikāciju 
“Elektrotehniķis”. PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” kvalifikācijas prakses laikā AS Energofirma 
„JAUDA” sevi pierādīja kā atbildīgu praktikantu, līdz ar to pēc prakses Dmitrijam Terepam 
piedāvāja darbu uzņēmumā. Paralēli darbam Dmitrijs Terepa ir ieguvis bakalaura un maģistra 
grādu uzņēmējdarbībā un šobrīd ir elektroiekārtu ražotnes vadītājs un darba vidē balstītu 
mācību vadītājs AS Energofirma “JAUDA”. 

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Enerģētikas nodaļas 3. kursa audzēknis strādā pie vadu marķēšanas 
iekārtas 

Dmitrijs Terepa ar lielu interesi iesaistās jauno speciālistu sagatavošanā un ar savu mērķtiecīgi 
veidotu karjeras ceļu ir piemērs audzēkņiem. Dmitrijs Terepa joprojām ir lojāls savai pirmajai 



 

 

profesionālās izglītības iestādei un ar dubultu jaudu iesaistās darba vidē balstītu mācību 
realizēšanā uzņēmumā. 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” karjeras konsultante Solveiga Keistere: “Izvēloties mācīties 
profesionālās izglītības iestādē, jaunieši pieņem lēmumu par konkrētas profesijas izvēli, tāpēc 
mācību laikā audzēkņiem tiek organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, lai veicinātu 
jauniešu interesi par izvēlēto profesiju un pastiprinātu izpratni par darba vidi. Regulāri notiek 
tikšanās ar darba devējiem. Enerģētikas nozarē kā vienu no veiksmes stāstiem var minēt 
enerģētikas nozares uzņēmumu AS Energofirma „JAUDA”– elektroiekārtu ražotnes vadītājs 
Dmitrijs Terepa savulaik pats bija PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” audzēknis, tāpēc, uzrunājot 
jauniešus, vienmēr spēj atrast īstos iedvesmas vārdus, interaktīvi iepazīstināt ar uzņēmuma 
specifiku, profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām.”  

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Mašīnbūves nodaļas 3. kursa audzēknis strādā pie štancēšanas 
iekārtas 

 

 

“Iespējas vienmēr ir! Galvenais ir ieklausīties darba devēju sniegtajā informācijā un, 
apsverot savas iespējas un vēlmes, izvērtējot savas sekmes un motivāciju, atrast 

piemērotāko prakses vietu.” - Dmitrijs Terepa. 

 

  



 

 

 

KOKAPSTRĀDES UZŅĒMUMA SIA “MARKS M” RAŽOŠANAS VADĪTĀJS 
ALVIS ZAČS 

Prakses vadītājs Alvis Začs – mākslas mēbeļu galdnieks, apguvis pedagoģiju, ar augstāko 
izglītību uzņēmējdarbības vadībā – ir SIA “MARKS M” ražošanas vadītājs, ar vairāk nekā 30 
gadu pieredzi prakšu organizēšanā kokapstrādes mēbeļu ražošanas jomā. 

Alvis Začs ir kompetents prakses vadītājs, kas apvieno profesionālās kompetences ar 
pedagoģisko pieeju un harizmu, organizējot darba vidē balstītas mācības uzņēmumā. Alvis 
aktīvi piedalās kvalifikācijas darbu vērtēšanā un citos sadarbības pasākumos, piemēram, 
konkursa “SkillsLatvia” žūrijā. 

 

PIKC “Jelgavas tehnikums” audzēkņi atzīst, ka darba vidē balstītu mācību laikā viņi ne tikai 
pilnveidoja savas profesionālās kompetences mēbeļu izgatavošanā, bet arī novēroja 
personības izaugsmi – atbildības sajūtu, pašdisciplīnu, darba kultūru un saskarsmes prasmes. 
Praksē gūtā pieredze sekmēja pārliecību par savām spējām un drošības sajūtu, uzsākot darba 
gaitas pēc tehnikuma absolvēšanas.  

  
4. kursa audzēkņi Ivars un Juris, veicot dažādas 

kokapstrādes operācijas 
SIA “MARKS M” ražotās guļamistabas mēbeles 



 

 

 

SIA “RUDDA” VALDES LOCEKLE UN PRAKSES VADĪTĀJA DACE RUNČA 

Dace Runča – profesionāla grafikas dizainere un aizrautīga profesionālo priekšmetu pedagoģe 
Ogres tehnikumā. Dace ir Latvijas Dizaineru savienības biedre, sertificēta grafikas dizainere 
(Sertifikāts Nr. 37), vairākus gadus darbojusies LDS valdē. Dace arī glezno un personālizstādes 
notiek gan Latvijā, gan ārvalstīs. Dacei ir daudzpusīga un liela pieredze grafikas dizainera 
profesijā, sākot no reklāmas materiālu dizaina gan digitālai, gan analogai videi, grāmatu 
dizaina, korporatīvās identitātes dizaina, līdz grafikas dizaina risinājumiem vidē un 
tirdzniecības vietās. 

Daces aizrautība, enerģija, profesionālās zināšanas un pieredze, kā arī spēja iedziļināties ir 
pamats radošai un veiksmīgai sadarbībai ar klientiem un audzēkņiem. 

Ogres tehnikuma audzēkne Ramona Pidze par prakses vadītāju Daci Runču: “Praksē pie 
prakses vadītājas mākslinieces un Latvijas Dizaineru savienības biedres Daces Runčas tika 
nostiprinātas zināšanas, kuras tika iegūtas Ogres tehnikumā. Veicamie darbi ne tikai vairoja 
manu profesionalitāti, bet arī attīstīja komunikācijas prasmes, jo bija nepieciešams 
sadarboties ar reālu klientu - "Prieciņu prieciņi" uzņēmuma vadītāju. Dace Runča savā jomā ir 
ļoti pieredzējusi un zinoša, ciena savu darbu un sev apkārtējos, kā arī to māca saviem 
praktikantiem.” 

  
 

Darba vidē, tiekoties ar klientu, 
izskatot skices. 

Audzēkne Ramona Pidze. 
 

Darba vidē, tiekoties ar klientu, 
veicot piezīmes. 

Audzēkne Ramona Pidze. 

Skice uzņēmuma veikala 
risinājumam.  

Audzēkne Ramona Pidze 


