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PRAKSE MALTĀ



Topošo grāmatvežu un datorsistēmu 
tehniķu kompetenču atbilstība 

starptautiskā darba tirgus prasībām

2011. gada 01. aprīlī trīs izglītības programmas
“Datorsistēmas” un divi izglītības programmas (IP)
“Grāmatvedība” izglītojamie devās kvalifikācijas praksē
uz Maltu:
�IP Grāmatvedība no 01/04/2011 – 22/05/2011

� Inga Kirhnere
� Iveta Rutka

�IP Datorsistēmas no 01/04/2011 – 10/06/2011
� Dainis Skuja
� Mārtiņš Šteinbergs
� Emīls Zvaunis



Klikk sāka darboties 2007.gadā un uzņēmuma
uzmanība tika pievērsta augstas klases
komandai līdz ar pasaules klases
piegādātājiem, lai ieviestu jaunu zīmolu un
lielisku klientu apkalpošanas koncepciju Maltas
tirgū.

Mārtiņa prakses vieta –
KLIKK COMPUTERS STOREM



Klikk piegādā un veic
remontu datorsistēmu
tehnikai:
•mājas lietotājiem;
•izglītības iestādēm;
•korporatīvajiem
klientiem;
•valsts institūcijām.

KLIKK COMPUTERS STORE



KLIKK COMPUTERS STORE



Daiņa prakses vieta - ATS



ATS

ATS piedāvā:
•Datoru
remontu,
•klientu
apkalpošanu,
•printerus un
kopētājus,
•telefoniju,
•UPS iekārtas,
•POS iekārtas,
•biroja tehniku.



ATS



Kompānija Scan Computers
International Ltd tika dibināta
1987. gadā. Tās dibinātājs -
Mr Shailendra Raja. Vairāku
gadu garumā kompānija Scan
pierādījusi sevi kā stabilu,
kvalitatīvu un atpazīstamu
datortehnikas nodrošinātāju
gan citām lielām kompānijām,
gan privātajiem
datorlietotājiem.

Emīla prakses vieta - SCAN MALTA



Kompānija Scan
apkalpo ļoti lielu
privāto lietotāju
datoru skaitu. Veic:
• datora
diagnostiku,
•kļūmju novēršanu,
•operētājsistēmas
instalēšanu,
•komponenšu
nomaiņu
•datorsistēmas
modernizēšanu u.c.

SCAN MALTA



SCAN MALTA



Ingas prakses vieta - John V CaruanaJohn V CaruanaJohn V CaruanaJohn V Caruana

� JohnV Caruana piedāvā grāmatvedības un
auditora pakalpojumus, nodokļu un menedžmenta
konsultācijas.

� Darba pienākumi:
�Apgrozījuma pārskatu sastādīšana;
�Gada pārskata sagatavošana;
�Saimniecisko darījumu grupēšana;
�Darbs ar čekiem;
�Dokumentu koriģēšana.



Ivetas prakses vieta –Richard J Attard
& CO.

� Richard J Attard & CO - grāmatvedības un
auditoru pakalpoju sniegšanas uzņēmums.

� Darba pienākumi:
�Apkalpot klientu firmas grāmatvedības jomā;
�Strādāt ar debitoriem;
�Strādāt ar pavadzīmēm;
�Strādāt grāmatvedības programmā
Lotus 1,2,3;
�Strādāt ar klientu datiem.



MALTAS KULTŪRAS IZZINĀŠANA





Projekta dalībnieki:

“Atbraucot no Maltas, varam apgalvot - esam tikai
ieguvēji – uzlabojām angļu valodas zināšanas,
apguvām maltese valodas pamatkursu, iepazinām
pavisam citu kultūru, kā arī pilnveidojām
profesionālās kompetences.
Sakām milzīgu paldies Leonardo da Vinci
programmai un skolai par sniegto iespēju doties
praksē uz Maltu. Mēs iesakām ikvienam izmantot
šādu iespēju, jo tas ir neizsakāms ieguvums visai
dzīvei.”



Paldies!!! ☺


