Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Agrolats Grupas sadarbības
uzņēmums

Atrašanās vieta

Prakses
vietu
skaits

Prakses
Sākums / ilgums

Agronoms

AS «Agrofirma Tērvete»

Kroņauce, Tērvetes
nov.

1

Pēc vienošanās /
3 mēn. un ilgāk

Agronoms

SIA «Saldus Agro»

Saldus

1

Jūnijs - Septembris

Datorsistēmu
administrators / IT
Lietotāju atbalsta
speciālists

Elektriķis

Enerģētiķis

AS «Agrolats Holding»

AS «Agrofirma Tērvete»

AS «Agrofirma Tērvete»

Jelgava

Kroņauce, Tērvetes
nov.

Kroņauce, Tērvetes
nov.

1

1

1

Darba uzdevumi
Pilda galvenā agronoma dotos ikdienas darba uzdevumus;
Veic regulāru saimniecības ražošanas sējumu apsekošanu, novēro augu
augšanas attīstību, kaitīgo organismu izplatību, veic nepieciešamās uzskaites
un monitoringu; Veic ražošanas procesu izpildes kvalitātes ikdienas kontroli,
novēršot neatbilstības vai informējot par nepilnībām ražošanas procesā;
Nodrošina ražošanas procesu ar izejvielām un materiāliem, izsniedzot,
piegādājot, uzskaitot sēklas materiālu, mēslošanas un augu aizsardzības
līdzekļus, u.c. pienākumi.

Jūnijs - Augusts

Pieņem un reģistrē lietotāju pieteikumus un seko to izpildes gaitai;
Sniedz atbalstu lietotājiem saistībā ar servisa pieprasījumiem, atbilstoši
noteiktajai prioritāšu un izpildes laika sistēmai;
Konsultē lietotājus par uzņēmumā lietotajām IT sistēmām;
Veic datortehnikas un perifēro iekārtu instalēšanu, konfigurēšanu,
uzstādīšanu un apkalpošanu;
Dokumentē incidentu, problēmu un servisa pieteikumu risinājumus.

Pēc vienošanās /
3 mēn. un ilgāk

Montē, apkalpo un remontē elektroiekārtas;
Precīzi, savlaicīgi un kvalitatīvi pilda elektroinženiera uzdoto darbu
elektroiekārtu, elektrotīklu ierīkošanā, apkalpošanā un remontā;
Veic elektrotehniskos mērījumus un zemējumu pretestības mērījumus;
Ievēro iekārtu ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, savstarpēji
saistīto darba procesu izpildes secību un darba režīmus; Ievēro noteiktās
darba drošības noteikumu prasības.

Pēc vienošanās /
3 mēn. un ilgāk

Nodrošina elektroapgādes sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un
bojājumu novēršanu; plāno, organizē un kontrolē energoresursu lietderīgu
izmantošanu; plāno un kontrolē budžeta līdzekļus energoresursu
nodrošināšanai; zināšanas par elektrodrošību un ugunsdrošības
pasākumiem.

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Agrolats Grupas sadarbības
uzņēmums

Atrašanās
vieta

Prakses vietu
skaits

Prakses
Sākums / ilgums

Darba uzdevumi

Finanšu analītiķis

AS «Agrolats Holding»

Mārupe

1

Pēc vienošanās

Atbalsta sniegšana Finanšu analītiķiem; dažādu datu
sagatavošana un analīze; pārskatu un prezentāciju
sagatavošana.

Graudu pirmapstrādes
operators

SIA «Agrolats»

Dobele,
Saldus

5-7

15.07. – 31.08.

Pilna graudu pirmapstrādes cikla nodrošināšana, no graudu
pieņemšanas līdz kraušanai un transportēšanai;
Iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaude, to uzturēšana darba
kārtībā, apkope un remonts.

Grāmatvedis

SIA «Agrolats»

Dobele

1

Pēc vienošanās /
1 mēn.

Atbalsta sniegšana grāmatvedim, vienkāršu grāmatvedības
darbu veikšana grāmatveža uzraudzībā.

Grāmatvedības
uzskaitvedis

SIA «Tērvete food»

Druva,
Saldus
novads

1

Pēc vienošanās /1
mēn.

Vienkāršu grāmatvedības uzdevumu veikšana, atbalsta
sniegšana grāmatvedības uzskaitvedim.

Jurists

AS «Agrolats Holding»

Dobele

1

Pēc vienošanās /
1 mēn.

Atbalsta sniegšana juristiem, juridisko dokumentu izstrāde.

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Agrolats Grupas
sadarbības uzņēmums

Atrašanās vieta

Prakses vietu
skaits

Prakses
sākums

Konditors

SIA «Tērvetes garša»

Kroņauce, Tērvetes
novads

2

Pēc vienošanās

Apstrādāt un pārstrādāt izejvielas konditorejas izstrādājumos,
ievērot izstrādājumu tehnoloģiju un ielikuma normas, u.c.
uzdevumi.

15.07.-31.08.

Sagatavot graudu, rapša paraugus, veikt analīzes graudiem un
rapsim; Veikt kravu un analīžu reģistrēšanu; nodrošināt kravu
uzskaiti; noformēt kravas apstrādes dokumentus; noformēt
kvalitātes sertifikātus, u.c. dokumentāciju.

Laboranta palīgs

Lauksaimniecības /
mehānikas inženieris

Lauksaimniecības
enerģētikas inženieris

Lauksaimniecības
mašīnu mehāniķis

SIA «Agrolats»

AS «Agrofirma Tērvete»

AS «Agrofirma Tērvete»

AS «Agrofirma Tērvete»

Dobele, Saldus

Kroņauce, Tērvetes
novads

Kroņauce, Tērvetes
novads

Kroņauce, Tērvetes
novads

9

1

1

1

Darba uzdevumi

Pēc vienošanās/
3 mēn.

Lauksaimniecības tehnikas un fermas iekārtu darbības
nodrošināšana; Transporta noslodzes/remontu plānu
sastādīšana un kontrole; Pārskatu sagatavošana; Darbinieku
darba organizēšana un vadīšana; Budžeta un investīciju
plānošana un izpildes kontrole, iepirkumu organizēšana;
Operatīva reaģēšana problēmsituācijās.

Pēc vienošanās/
3 mēn.

Energoiekārtu ekspluatācijas un remontu darbu vadīšana;
Ražošanas vadība (biogāze); Energoiekārtu komplektēšana un
ieviešana; Pārskatu sagatavošana; Budžeta un investīciju
plānošana un izpildes kontrole; Iepirkumu organizēšana;
Darbinieku darba organizēšana un vadīšana.

Pēc vienošanās/
3 mēn.

Veikt darbu ar lauksaimniecības tehniku; Veikt lauksaimniecības
tehnikas ikdienas un periodiskās apkopes darbus; Veikt
lauksaimniecības tehnikas remontu; Veikt lopkopības fermu
iekārtas: mikroklimata uzturēšanas, ūdens apgādes, lopbarības
sagatavošanas un izdales, kūtsmēslu izvākšanas, slaukšanas un
piena pirmapstrādes iekārtu uzturēšanu un iekārtu remontu.

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Agrolats Grupas
sadarbības uzņēmums

Atrašanās vieta

Prakses vietu
skaits

Prakses
sākums

Darba uzdevumi

Lauksaimniecības
tehnikas vadītājs

AS «Kurzemes ciltslietu
un mākslīgās
apsēklošanas stacija»

Jaunpils, Jaunpils
novads

1

4-5 mēneši

Tikai, ja ir prakses līgums ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju.

Laukstrādnieks

SIA «Saldus Agro»

Saldus

3

Jūnijs –
Septembris

Lauksaimniecības darbu veikšana.

Lietvedis

AS «Agrofirma Tērvete»

Kroņauce, Tērvetes
novads

1

Pēc vienošanās/
3 mēn.

Lietvedības dokumentu izstrāde, kārtošana un aprites
nodrošināšana. Personāla dokumentācijas kārtošana.

Prakse lopkopībā

SIA «Kalnāji»

Slampes pag.,
Tukuma nov.

1

Pēc vienošanās/
1-3 mēn.

Prakse lopkopībā, saimniecībā, kurā ir 1000 liellopu liels
ganāmpulks un 2000 ha apstrādātas lauksaimniecības zemes.

Mārketinga speciālists

AS «Agrolats Holding»

Mārupe

1

Pēc vienošanās

Dažādu mārketinga uzdevumu veikšana, satura, dizaina
sagatavošana, utt.

Mehāniķis /
Atslēdznieks

AS «Kurzemes ciltslietu
un mākslīgās
apsēklošanas stacija»

Jaunpils, Jaunpils
nov.

1

4-5 mēneši

Tikai, ja ir prakses līgums ar Latvijas Darba devēju konfederāciju

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Pavārs

Agrolats Grupas
sadarbības uzņēmums

SIA «Tērvetes garša»

Atrašanās vieta

Dobele

Prakses vietu
skaits

2

Prakses
sākums

Darba uzdevumi

Pēc vienošanās

Izstrādāt ēdienkartes, plānot un organizēt virtuves darbu,
gatavot ēdienus un dzērienus atbilstoši tehnoloģiskajām
shēmām un receptēm; sekot izstrādājumu pareizai formai,
ārējam izskatam un svaram, garšai, u.c. uzdevumi.

Prakse pārdošanā
(pārdošanas atbalsta
speciālists)

SIA «Tērvete food»

Druva, Saldus nov.

1

Pēc vienošanās

Apkopot un sagatavot dokumentāciju;
Apkopot, sagatavot un analizēt dažādus datus;
Piedāvājumu sagatavošana klientiem;
Atbalstīt pārdošanas kolēģus viņu ikdienas darbā;
Sagatavot PowerPoint prezentācijas; Tirgus izpēte (konkurentu
darbība, situācija veikalos).

Veterinārijas prakse

SIA «Kalnāji»

Slampes pag.,
Tukuma nov.

1

1-3 mēneši

Prakse veterinārijā, saimniecībā, kurā ir 1000 liellopu liels
ganāmpulks un 2000 ha apstrādātas lauksaimniecības zemes.

Veterinārijas prakse

AS «Kurzemes ciltslietu
un mākslīgās
apsēklošanas stacija»

Jaunpils, Jaunpils
nov.

1

4-5 mēneši

Prakse veterinārijā, uzņēmumā, kurš nodarbojas ar bioprodukta
ražošanu un tirdzniecību.
Uzņēmums palīdz veidot stiprus un izkoptus ganāmpulkus
sadarbības partneru lopkopības uzņēmumiem.

Tehniskais darbinieks

SIA «Tērvete food»

Druva, Saldus nov.

1

Pēc vienošanās

Tehnisko darbu veikšana ražošanā, uzņēmuma teritorijā un
telpās saskaņā ar Tehniskā vadītāja norādījumiem.

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Prakses amats

Traktortehnikas
vadītājs

Traktortehnikas
vadītājs

Veterinārārsts

Agrolats Grupas
sadarbības uzņēmums

AS «Agrofirma Viļāni»

SIA «Saldus Agro»

AS «Agrofirma Tērvete»

Atrašanās vieta

Viļāni

Saldus

Kroņauces, Tērvetes
nov.

Prakses vietu
skaits

Prakses
sākums

Darba uzdevumi

2

Aprīlis - Oktobris

Vadīt un apkalpot traktorus, pašgājējtehniku, mehānismus un
iekārtas. Veikt citus vadītāja uzdotos darba uzdevumus un
ievērot degvielas, smērvielu, rezerves daļu un citu materiālo
resursu taupīgu lietošanu.

1

Jūnijs –
Septembris

Vadīt un apkalpot traktorus, pašgājējtehniku, mehānismus un
iekārtas. Veikt citus vadītāja uzdotos darba uzdevumus un
ievērot degvielas, smērvielu, rezerves daļu un citu materiālo
resursu taupīgu lietošanu.

Pēc vienošanās /
3 mēn.

Veikt uzņēmumam piederošo liellopu novietņu un zirgu
novietņu veterināro uzraudzību; veikt pielietoto medikamentu
reģistrāciju, uzskaiti un kontroli; ārstēt dzīvniekus, veikt
dzīvnieku veselības epidemioloģiskos pētījumus, u.c. uzdevumu
veikšana.

1

Vides inženieris

AS «Agrofirma Tērvete»

Kroņauces, Tērvetes
nov.

1

Pēc vienošanās /
3 mēn.

Plānot inženiertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā;
Analizēt un novērtēt informāciju par vides stāvokli un kvalitāti
uzņēmumā; Piedalīties projektu, atzinumu vai citu dokumentu
vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā vai uzraudzībā;
Izpētīt tehnoloģiskos procesus, to ietekmi uz vidi, apzināt
ķīmiskās vielas, produktus vai citus materiālus, ko izmanto
ražošanas procesā, vai kuri veidojas tā rezultātā, u.c. uzdevumi.

Viesmīlis

SIA «Tērvetes garša»

Dobele

2

Pēc vienošanās /
1 mēn.

Sagaidīt un uzņemt viesus, pieņemt un noformēt pasūtījumus,
klāt galdus, pasniegt ēdienus un dzērienus, pārzināt ēdienus un
dzērienus, ieteikt tos viesiem, u.c. uzdevumi.

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Agrolats Grupas
sadarbības uzņēmums

Atrašanās vieta

Prakses vietu
skaits

Prakses
sākums

Darba uzdevumi

AS «Agrofirma Tērvete»

Kroņauce, Tērvetes
nov.

1

Pēc vienošanās /
3 mēn.

Veikt sēklošanas plāna sastādīšanu; nodrošināt ganāmpulka
atražošanu, dzīvnieku reģistrēšana, dzīvnieku datu ievadīšana
sistēmā, veikt pārrauga darba kontroli, veikt jaunlopu
vērtēšanu, piedalīties govju brāķēšanā, u.c. uzdevumi.

Zootehniķis

Zootehniķis

AS «Agrofirma Viļāni»

Viļāni

2

Aprīlis – Oktobris

Lopkopības nozares ikdienas darbi, pārraudzība un rūpes par
lopiem.

Zootehniķis

SIA «Kalnāji»

Slampes pag.,
Tukuma nov.

1

1-3 mēneši

Lopkopības objektu darba plānošana un organizēšana, ikdienas
darbu veikšana, govju ražības izslaukuma kontrole, u.c.
uzdevumi.

Prakses amats

Prakses iespējas Agrolats Grupas sadarbības uzņēmumos
Pieteikšanās praksei:
- Izmantojot prakse.lv portālu: https://www.prakse.lv/
- Sūtot pieteikumu cv@agrolats.lv, norādot interesējošo prakses amatu un
uzņēmumu
- Jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet: mob. 29104021

Esiet laipni aicināti praksē un gūt vērtīgu pieredzi Agrolats Grupā!

