
 
 
 
 

 

 

KĀ PIETEIKTIES UZ PRAKSI UN STAŽĒŠANAS IESPĒJAS NEXIA AUDIT ADVICE 

Audita un konsultāciju firma Nexia Audit Advice – viena no vadošajām kompānijām nozarē, 
kura pārstāv Latvijā starptautisku tīklu Nexia International, jau vairākus gadus piedāvā 
prakses un stažēšanās iespējas pēdējo kursu studentiem un augstskolu absolventiem.  

Uzņemšana praksē un stažēšanos tiek veikta pastāvīgi – gan mācību gada garumā, gan arī 
vasarā. Prakse un stažēšanās ļauj savienot darbu ar mācībām – darba apjoms un grafiks 
saskaņojams ar katru kandidātu atsevišķi. Stažēšanās un prakses programmas aptver 
sekojošas jomas: prakse audita pakalpojumu jomā, prakse finanšu pārskatu sagatavošanas 
jomā atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) prasībām, prakse 
konsultatīvo pakalpojumu jomā (nodokļu un grāmatvedības konsultācijas, konsultācijas 
atsevišķu darījumu veikšanā, finanšu un biznesa konsultācijas, novērtēšanas pakalpojumi, 
iekšējā audita un risku vadīšanas pakalpojumi, juridiskās konsultācijas).  

Tiem praktikantiem un stažieriem, kuri sekmīgi izpildīs prakses programmu, tiks piedāvāts 
darbs kompānijā Nexia Audit Advice. Katru gadu firmas piedāvātajā praksē un stažēšanās 
programmā iesaistās Latvijas augstskolu studenti un absolventi – jaunie speciālisti, lielākā 
daļa no kuriem iesaistās audita projektos. 

Andrejs Ponomarjovs, vadītājs un partneris Nexia Audit Advice:  

“Kompānija Nexia Audit Advice tradicionāli organizē praksi un stažēšanos ar mērķi piesaistīt 
jaunos speciālistus. Kompānija nepārtraukti piesaista jaunos speciālistus tās darbības 
specifikas un personāla ātras karjeras izaugsmes dēļ. Nepārtrauktais apmācības process un 
kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana ļauj jaunajiem speciālistiem īsā termiņā kļūt par 
profesionāli un pārstāvēt kompānijas intereses augstākajā līmenī. Gandrīz visi Nexia Audit 
Advice vadošie speciālisti izauguši no stažieriem kompānijas ietvaros, tāpēc atceras sevi 
darba sākotnējā periodā un ātri atrod kopīgu valodu ar stažieru jauno paaudzi. Praktikanti 
un stažieri iesaistās praktiskajā darbā projektos, kas ļauj viņiem ātri iegūt darbam 
nepieciešamās iemaņas. Parasti stažieri veic konkrētus uzdevumus. Šajā darba procesā viņi 
iegūst iespējas pielietot augstskolā iegūtās zināšanas praksē, izprast biznesa specifiku 
attiecīgajā nozarē, kurā darbojas klients, strādājot profesionāļu komandā. Stažēšanās laikā 
studenti iegūst vērtīgu pieredzi komandas darbam, risina konkrētus uzdevumus noteiktajos 
termiņos, kā arī iegūst sākotnējo pieredzi saskarsmē ar klientiem profesionālajos jautājumos. 
Pēc stažēšanās noslēgšanas jaunais speciālists iegūs iemaņas darbam projektos, kā arī bāzes 
zināšanas, kuras palīdzēs viņam turpmāk patstāvīgi veikt noteiktos uzdevumus veicamo 
projektu ietvaros un kļūt par pilnvērtīgu profesionālās komandas dalībnieku. Sekmīgi 
nobeidzoties stažēšanās periodam, stažierim tiks piedāvāta darbavieta speciālista amatā”. 

Pienākumi:  

Stažēšanās laikā norisinās darbs mācību un darba uzdevumu izpildē, turklāt būtiska loma 
tiek atvēlēta semināru un lekciju apmeklējumiem, komunikācijai ar profesionālajiem 
kolēģiem. Stažēšanās ilgums ir atkarīgs no stažēšanās jomas, kā arī uzdevumu apjoma un 
sarežģītības. 

Audita prakses stažiera pienākumi var atšķirties atkarībā no jau esošo iemaņu un spēju 
esamības, bet parasti sevī ietver noteiktu grāmatvedības kontu analīzi un kompānijas 
biznesa procesu izpratni, un ar to saistīto revīzijas procedūru veikšanu, kā arī palīdzību 
revīzijas projektu menedžeriem un vecākiem menedžeriem.  



 
 
 
 

 

 

Vieta: praktikanti un stažieri strādā Nexia Audit Advice Centrālajā birojā (Rīgā, Grēcinieku 
ielā, 9), bet ir iespējami izbraukumi pie klienta un darba braucieni uz citām pilsētām. 

Kontakti: lai izietu praksi/ stažēšanos kompānijā, nepieciešams nosūtīt pieteikumu pēc 
piedāvātās formas (sk. www.auditadvice.lv, sadaļa “Karjeras iespējas”), pievienojot CV un 
motivācijas vēstuli uz e-pastu info@auditadvice.lv (ar atzīmi “prakse”), kuri tiks izskatīti 2 
nedēļu laikā. 

Testa uzdevums: atlasītiem kandidātiem uz praksi audita jomā jānokārto profesionālais 
tests profila disciplīnās, kā arī angļu valodā. Tiek paredzētas arī kandidātu pārrunas ar 
revīzijas projektu vecāko menedžeri un firmas partneri. 

Bonusi: stažieri saņem oficiālu ikmēneša algu. 
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