
 

VSIA „Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (reģistrācijas  Nr. 50103237791, 

www.lvgmc.lv) aicina pievienoties savam kolektīvam  
 

Datorsistēmu un datortīklu administratoru  
 

Galvenie pienākumi: 
 Administrēt un konfigurēt informācijas sistēmas, kas attiecas uz meteoroloģiskās 

novērojumu informācijas saņemšanu, uzglabāšanu, apstrādi 
 Informācijas sistēmu galveno veiktspējas un darbības parametru monitorings 
 Organizēt un veikt pasākumus, lai nodrošinātu serveru un lietotāju datoru datu 

integritāti, konfidencialitāti un pieejamību atbilstoši prasībām 
 Darba rezultātu dokumentēšana un dokumentācijas uzturēšana, tai skaitā priekšlikumu 

sagatavošana par sistēmu un tīklu projektējuma nepieciešamo attīstību 
 

Prasības: 
 Augstākā izglītība vai pēdējo kursu students (ar datorzinātni vai informācijas 

tehnoloģijām saistītā jomā/ zinātnē) 
 Datortehnikas (serveru, datoru, datortīkla aparatūras), LINUX un Windows operētāj-

sistēmu, biroja programmatūras pārzināšana 
 Pieredze darbā ar sistēmām, kuru darbību jānodrošina augstas pieejamības režīmā 
 Pieredze ETL plūsmas kontrolē, Prometheus, Zabbix vai līdzīgo sistēmu izmantošanā 
 Sadarbības pieredze ar ārējo sistēmu izstrādātājiem, kļūdu pieteikšana, ietekmes 

novērtēšana 
 Teicamas latviešu (C līmeņa 1.pakāpe) un angļu valodas zināšanas amata pienākumiem 

nepieciešamā līmenī. 
 Precizitāte, atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu 
 Spēja pieņemt lēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas prasmes  
 Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes un spēja strādāt komandā 

 

Piedāvājam: 
 Interesantu un dinamisku darbu perspektīvā un stabilā uzņēmumā 
 Stabilu atalgojumu (bruto no EUR 1600.00 līdz 1800.00 mēnesī) un sociālās garantijas 
 Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika 
 Labiekārtotu darba vidi (darba vieta Maskavas ielā 165, Rīgā) 
 Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi 

 
Informācija pretendentiem: 

 CV  un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 05.03.2020. uz  e-pastu personals@lvgmc.lv ar 
norādi " Datorsistēmu un datortīklu administrators ". 

 Pateicamies par atsaucību katram interesentam, bet informējam, ka sazināsimies (līdz 10.03.2020.) ar 
pretendentiem, kuri tiks izvirzīti  uz nākamo atlases kārtu. 

    Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie 
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi, datu pārzinis ir VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs”, adrese: Maskavas iela 165, Rīga. Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt savu 
personas datu izmantošanai personāla atlasē.  
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