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tubbeTEC GmbH

Andris Šteinbergs
“IT servisa tehniķis”



tubbeTEC GmbH

Uzņēmums, kas specializējas 
ārsta praksēm parēdzētu IT 
risinājumu realizēšanā, 
uzturēšanā, klientu konsultēšanā 
un apmācībā.



IT servisa tehniķis 

Pienākumi:
⁻ Prakses iekārtu ierīkošana un 

izvietojuma plānošana;
⁻ Visa veida datortehnikas, 

operētājsistēmu uzstādīšana un 
uzturēšana;

⁻ Datortīklu uzturēšana un 
ierīkošana;

⁻ Programmatūras uzstādīšana un 
uzturēšana;

⁻ IP telefonu uzstādīšana un 
uzturēšana.

Prasības:
⁻ Microsoft Windows, Office un 

MacOS pārzināšana;
⁻ Autovadītāja apliecība;
⁻ Došanās vairāku dienu 

izbraukumies pie klientiem;
⁻ Spēja strādāt patstāvīgi;
⁻ Pabeigta profesionālā apmācība IT 

jomā.



Darba vieta un aprīkojums



Darba pienākumi



Darba pienākumi



Darba pienākumi



Darba pienākumi



Ko apskatiju



Ieguvumi

⁻ Neaizstājama profesionālā un personiskā pieredze;
⁻ Uzlabota spēja strādāt patstāvīgi, mācīties no kļūdām, ātri apzināt un 

diagnosticēt problēmas;
⁻ Iespēja strādāt ar nozares profesionāļiem, gūt un apmainīties ar 

lieliskiem padomiem un smelties pieredzi;
⁻ Iegūti jauni draugi, potenciāli kolēģi;
⁻ Uzlabotas komunikācijas prasmes;
⁻ Iepazīta cita kultūra.



JUNGGASTRO GmbH

Ivis Mirķis 
Daniels Oborenko

“Sadzīves iekārtu 
elektronikas tehniķi”



Darba pienākumi



Ieguvumi

⁻ Uzlabojām komunikācijas 
prasmes;

⁻ Paplašinājām savu 
redzesloku;

⁻ Ieguvām jaunus draugus;
⁻ Izbaudijām un iepazinām 

citu kultūru.



OKRO Elektronik

Ernests Plucis
Lauris Nikass

“Sadzīves iekārtu 
elektronikas tehniķi”



Darba pienākumi



Darba pienākumi



Ko apskatijām



Ko apskatijām



Ieguvumi

⁻ Attīstītas dažnedažādas spējas, kompetences;
⁻ Iegūti priekšstati par darbu un tā organizāciju ārvalstīs, par 

perspektīvām iesaistīties iekšzemes un ārzemju darba tirgos;
⁻ Iepazīta Vācijas kultūra un tradīcijas, integrācijas un globalizācijas 

risinājumi.



City Elektronik

Agris Grīnbergs

“Sadzīves iekārtu 
elektronikas tehniķis”



Ko apskatiju



Ieguvumi

⁻ Ieguvu jaunus draugus;
⁻ Guvu personisko un profesionālo pieredzi;
⁻ Iepazinu Hamburgu un tās kultūru.



AON

Daiga Kārkliņa

“Datorsistēmu 
tehniķe”



Darba pienākumi

⁻ Biroja tehnikas uzstādīšana;
⁻ Datortehnikas atjaunināšana;
⁻ Biroja darbinieku konsultēšana;
⁻ Tīkla un serveru;

problēmsituāciju risināšana.



«Cisco Webex Room Kit plus» 
uzstādīšana



Ieguvumi

⁻ Iespēja apskatīt Hamburgas ievērojamākās vietas;
⁻ Gūt ieskatu kā tiek pielietota vispārīgā datu aizsardzības regula, Vācijā;
⁻ Attīstīt spēju strādāt patstāvīgi;
⁻ Iespēja pielietot teoriju praksē, kā arī iegūt jaunas zināšanas;
⁻ Uzlabot komunikācijas spējas;
⁻ Iepazīti jauni cilvēki.



K&M COMPUTER

Reinis Gunārs Mednis

“Datorsistēmu 
tehniķis”



K&M COMPUTER

⁻ Veikalu tīkls ar vairāk nekā 28 pārdošanas vietām visapkārt Vācijai;
⁻ Visaptverošs datortehnikas veikals ar fokusu

uz datorspēlēm paredzētām datorsistēmām
un komponentēm;

⁻ Galvenokārt pārdod dator komponentes, pēc 
pasūtījuma sakomplektētus datorus, un to 
periferiālās ierīces;

⁻ Arī nodrošina datorsistēmu remontu un komponenšu
jaunināšanu;

⁻ Atbalsta gan individuālus klientus, gan arī maza – vidēja lieluma 
uzņēmumus.



Darba pienākumi



Ieguvumi

⁻ Uzzināju par organizāciju valdības un struktūras atšķirībām starp Vāciju un 
Latviju.

⁻ Apskatīju un izbaudīju Vācijas kultūru, gan sasteigto pilsētas centra dzīvi, 
gan salīdzinoši mierīgo lauku klusumu;

⁻ Iespēju ikdienā strādāt ar jaunākajām datoru komponentēm, saprast to 
savienojamības atšķirības;

⁻ Uzlaboju savas vācu valodas zināšanas, uzlaboju komunikāciju;
⁻ Kā teorētiskās zināšanas tiek pielietotas darba apstākļos ikdienā;
⁻ Guvu jaunus kolēģus un draugus, kam ir līdzīgas intereses;
⁻ Augu personīgi.



Alpha Elektronik Shop

Eduards Eglītis
“Datorsistēmu 
tehniķis”



Darba pienākumi

⁻ Klientu konsultēšana;
⁻ Labojamo ierīču pieņemšana un nodošana klientam;
⁻ Ierīču (telefoni, planšetes, datori u.c.)remonts;
⁻ Darbs ar internetveikalu;
⁻ Preču sagatavošana pārdošanai/sūtīšanai;
⁻ Televizoru remonts;
⁻ IPTV uzstādīšana/konfigurēšana.



Darba pienākumi



Seaco International Leasing 
GmbH

Raimonds Čekels 

“Datorsistēmu 
tehniķis”



Seaco International Leasing GmbH

Vairāk kā 50 gadus viens no 
vadošajiem konteineru nomas 
uzņēmumiem. Pasaulē pazīstams ar 
ražošanas, pakalpojumu kvalitāti un 
inovācijām.



Darba pienākumi

⁻ Jaunu datoru konfigurēšana;
⁻ Datoru inventarizācijas uzturēšana;
⁻ Datortehnikas problēmu 

novēršana;
⁻ Palīdzēšana darbinieku problēmās;
⁻ Nelielu projektu izpilde.



Ieguvumi

⁻ Ieguvu informāciju par kompānijas tīkla infrastruktūru;
⁻ Iepazinu Hamburgas / Vācijas kultūru;
⁻ Auga paškontrole un vēlme darīt vairāk;
⁻ Ieguvu kontaktus nākotnei.



Paldies par uzmanību!
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