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KĀ UZSĀKT KARJERU  

STARPTAUTISKĀ UZŅĒMUMĀ 
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NO STUDIJĀM – PAR PROGRAMMĒTĀJU 

 

Studēju... 

Strādāju ... 

Brīvajā laikā ... 

 

TOMS 

  

OSKARS 
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MŪSU DARBA VIETA – EXIGEN SERVICES 

 RĪGA – vadošais Exigen Services izstrādes centrs pasaulē 

 Vairāk nekā 300 IT profesionāļu 

Mūsu veidotie IT 
risinājumi palīdz 
klientu biznesiem 
strādāt ātrāk, 
efektīvāk un 
operatīvāk Latvijā 
un visā pasaulē 
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MŪSU VĒRTĪBA – LABI IZGLĪTOTI DARBINIEKI 

Exigen Services Latvia darbinieku sadalījums pēc izglītības 

IT speciālists mācās katru dienu ... 

  

 
 

 
 

 
Lai strādātu pie mums, 
jāprot: 
• Svešvaloda – vismaz angļu 
• Analizēt un strukturēt 

informāciju 
• Atrast atbildes uz grūtiem 

jautājumiem 
• Eksperimentēt, līdz 

sasniegts vislabākais 
rezultāts 
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SĀC AR STUDIJĀM AUGSTSKOLĀ 

 Exigen Services gada stipendija 1000 Ls: 
– LU 

– RTU 

– Transporta un sakaru institūts 

– Jelgavas Lauksaimniecības universitāte 

– Liepājas universitāte 

 Studiju laikā piesakies praksē 

 Prakses laikā var apgūt dažādas 
programmēšanas tehnoloģijas 

 Labākajiem praktikantiem tiek piedāvāts 
darbs uzņēmumā 
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IZVĒLIES SEV PIEMĒROTĀKO AMATU! 

Projektu vadītājs 

 

Pārrauga programmatūras izstrādes un/vai ieviešanas 

projektu no sākuma līdz beigām, ieskaitot projekta plānu, 

resursus, izmaksas, kvalitāti 

   

Sistēmu analītiķis 

 

Palīdz noformulēt, kas jātaisa: nodefinē biznesa, 

funkcionālās prasības un to, kā, cik ātri vai kādā tehnoloģijā 

programmatūrai jāstrādā.   
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UZŅĒMUMĀ, KUR TOP PROGRAMMATŪRA... 

Sistēmu arhitekts 

 

Līdzīgi kā būvējot māju, sistēmu arhitekts uzprojektē 

programmatūru sākot no tās pamatiem, līdz pat lietotāja 

līmenim.   

Programmētājs 

 

Programmatūras celtnieks, kas ražo programmatūras 

vienības un katru vienību arī pārbauda. Līdzīgi kā ķieģeļu 

skaits ēkā, vienību skaits var būt vairāki tūkstoši – atkarībā 

no sistēmas sarežģītības.  
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... STRĀDĀ NE TIKAI PROGRAMMĒTĀJI 

Testētājs 

 

Jau agrā projekta izstrādes fāzē testētājs sāk pārbaudīt vai 

tas, ko programmētāji ir uztaisījuši, darbojas kopā tā, kā 

paredzēts projektā. 

Lietojamības speciālists 

 

Pārrauga lietotāja saskarnes dizainu – lai tas būtu ērts, 

pašsaprotams un viegli lietojams. Grafisko elementu izveide 

tiek uzticēta datorgrafiķim. 
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PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE IR RADOŠS 

KOMANDAS DARBS 

Konfigurāciju pārvaldnieks 

 

Izveido sistematizētu kārtību, kā uzglabāt un pārraudzīt 

izveidoto programmatūru, kas ļauj izsekot projekta vēsturei 

un versiju secībai. 

Datu bāzu speciālists 

 

Projektos, kuros ir daudz sarežģītas un strukturētas datu 

informācijas, viņš izdomā, kā un kādās datu bāzēs šie dati 

uzglabāsies, veido arī īpašu programmatūru, lai datu bāze 

saprastos ar ārējām datu pieprasītājprogrammām. 
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TIEK IESAISTĪTI DAŽĀDI SPECIĀLISTI 

Dokumentētājs 

 

Kopā ar programmatūru klients saņem arī projekta 

dokumentāciju. Sistēmu analītiķa un arhitekta dokumentācijai 

klāt tiek pievienota programmatūras uzstādīšanas instrukcija, 

lietotāja rokasgrāmata un apmācības materiāli. 

Konsultants 

 

Strādā kopā ar klientu un palīdz ieviest jauno 

programmatūru. Ja nepieciešamas apmācības, nodrošina 

tās, pieaicinot talkā apmācību speciālistu. 
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DAUDZPUSĪGAS KARJERAS IESPĒJAS 

* Sistēmu analītiķi, programmētāji, 

testētāji, datorgrafiķi, konfigurāciju 

pārvaldnieki, datubāzu speciālisti, 

konsultanti, dokumentētāji 
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MEKLĒJAM JAUNOS IT TALANTUS 

 Vai Tevi interesē loģiskie uzdevumi 

un jaunās tehnoloģijas? 

 Vai Tavs slinkums mudina radoši 

izdomāt arvien jaunus veidus, kā 

ātrāk paveikt darbus? 

 Vai Tu sapņo par spožu karjeru 

starptautiskā uzņēmumā? 

 Vai Tu vēlies doties komandējumos 

uz dažādām valstīm? 

 

Ja visas atbildes ir 

pozitīvas, esi drošs, 

ka IT joma  

ir Tavējā! 
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Paldies par uzmanību! 

 

Seko līdzi mūsu jaunumiem: 

 
www.exigenservices.lv/karjera 
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