
SIVA koledžas praktikantu un 

absolventu profesionālā izaugsme  

uzņēmumā SIA «Quaesta»



SIA «Quaesta» darbības veids ir uzskaites, 

grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;

konsultēšana nodokļu jautājumos.

Uzņēmumā nodarbināti: 8 darbinieki.

Sadarbība ar koledžu ilgst jau 6 gadi, šajos gados pie 

SIA «Quaesta» praksē ir bijuši vairāk kā  desmit 

koledžas audzēkņi.



Gribu arī atzīmēt, ka 2 mūsu uzņēmuma darbinieki ir arī 

šīš skolas  absolventi, tie ir: 

Arnis  Ruža

Stanislavs  Biļina

Mūsu sadarbība vairāk saistīta ar koledžas audzēkņiem, 

kuri apgūst profesiju:

Grāmatvedība un nodokļi.



Svarīga loma  profesijas apguvē ir arī audzēkņu 

spējām, raksturam, veselībai kā ari ğimenes atbalstam.

Patreiz mūsu uzņēmumā  praksē ir  SIVA koledžas 

audzēknis:

Igors ķiseļovs



Mūsu uzņēmums jau vairākus gadus  piedalās arī 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās 

darbavietas bezdarbniekiem” projektā. 

Projekta  ietvaros tiek nodarbināti, bezdarbnieki ar 

invaliditāti.

Šī projekta ietvaros pie mums ir strādājuši 5  darbinieki, 

kas ir SIVA koledžas absolventi.



Profesija ir kā ēka, kuru būvējam un tai ir nepieciešami 

stabīli pamati. 

Tālākā audzēkņa izaugsme ir tikai loğisks turpinājums.

Audzēkņu rokās ir tālāk izvēlēties - spert lielo soli vai 

mazo piesadzīgo.

Mūsu loma kā prakses uzņēmumam ir palīdzēt skolai 

un tās audzēknim iegūt profesionālo  izaugsmi.



Audzēknim ir jāsaprot  mērķis ko vēlās sasniegt.

Praksē pavadītajā laikā jābūt velmei papildināt 

iegūtās zināšanas.

Mūsu uzdevums ir radīt darbiniekam labvēlīgu 

vidi, lai veicinātu viņa intresi par izvēlēto 

profesiju un vēlmi papildināt savas skolā iegūtās 

zināšanas.



Mēs nevaram studentam prakses laikā nodot visas 

savas zināšanas, kas iegūtas gadiem ilgos studiju 

gados un profesionālajā darba mūžā, bet varam šajos 

audzēkņos modināt intresi par izraudzīto profesiju un 

intresi iegūt zināšanas pašiem, radīt vēlēšanos viņos 

pašos tās apgūt pastāvīgi.



Lai to visu rosinātu apgūt audzēknim , kas ieradies 

pie mums praksē, prakses vadītājam jābūt:

- Gudram;

- Pieredzes bagātam;

- Ar labām profesionālajām zināšanām;

- Ar profesionālo  intresi  nodot  zināšanas 

praktikantam (jaunajam speciālistam)

Gribu arī teikt, ka darbinieku novērtējums un 

atzinība ceļ un virza praktikantus  iegūt darba 

iemaņas iemaņas un integrēties darba kolektīvā.



Paldies  Sociālās integrācijas valsts ağentūras koledžai 

par ieguldīto darbu audzēkņu profesionālajā  

sagatavotībā  nu jau 20 gadu garumā un  ceram arī uz 

turpmāko sadarbību.



Paldies par uzmanību, jūs bijāt lieliska publika !


