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Pielikums Nr.1
PATENTU VALDE
Nodokļu maksātāja
reģ. Nr. 90000042944
izsludina konkursu uz vakanto
VECĀKĀ EKSPERTA
amatu uz nenoteiktu laiku
Izgudrojumu ekspertīzes departamentā
(profesijas kods 2422 09)
Amats klasificēts 10 saimē, III līmenī, 10. mēnešalgu grupā
Galvenais darba pienākums:
•

patentu pieteikumu ekspertīze un ar to saistītās darbības.

Prasības pretendentiem:
•
•
•
•

akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība fizikā vai tehnikas nozarēs, kas
saistītas ar mehāniku, būvniecību vai elektrotehniku;
labas angļu valodas zināšanas;
labas iemaņas darbā ar datoru;
mērķtiecība un atbildība par uzdotā darba kvalitatīvu izpildi.

Piedāvājam:
bruto atalgojumu no 940-1170 EUR, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē
noteiktajam;
• garantētu ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu (atbilstoši darba novērtējumam);
• profesionālās pilnveidošanās iespējas izgudrojumu un inovāciju jomā:
• iespēju iegūt zināšanas Eiropas Patentu organizācijas rīkotajos semināros un patentu
ekspertu apmācībās,
• iespēju piedalīties Patentu valdes organizētajās apmācībās, t.sk., valodu u.c..
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• labus darba apstākļus.
•

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt Patentu valdē, Citadeles ielā 7/70, Rīgā, LV-1010
vai sūtīt uz e-pastu: lietvediba@lrpv.gov.lv līdz 2020. gada 13.martam.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti,
ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai

nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un tiks uzglabāti datu bāzē ne ilgāk kā trīs mēnešus. Par
konkursa rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.
Tālrunis uzziņām: 67223132.

Pielikums Nr.2
PATENTU VALDE
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu
Juridiskā un administratīvā departamenta
INFORMĀCIJAS VADĪBAS SPECIĀLISTS
(profesijas kods 3512 04)
Amats klasificēts 19.4 saimē, IV līmenī, 12.mēnešalgu grupā
uz nenoteiktu laiku
Galvenie darba pienākumi:
•
•
•
•
•
•

iekšējo IT sistēmu administrēšana un uzturēšana sadarbībā ar ārējā pakalpojuma sniedzēju;
problēmu un incidentu risināšana sistēmās, kas atrodas IT speciālista pārziņā;
informācijas sistēmu drošības pārvaldība, t.sk., dokumentācijas izstrāde;
informācijas sistēmu konfigurācijas un izmaiņu vadība, monitorings;
līdzdalība IT iepirkumos un projektos, t.sk., tehniskās specifikācijas izstrāde;
sadarbība ar sistēmu piegādātājiem, uzturētājiem un lietotājiem.

Prasības pretendentiem:
•

•
•
•
•
•

vidējā profesionālā vai augstākā izglītība datorzinātnēs vai IT (var būt pēdējā kursa
students), vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālajām
zināšanām;
zināšanas IT infrastruktūras uzturēšanā un sistēmu administrēšanā;
IKT tehnoloģiju pārzināšana tādā līmenī, lai varētu labi pildīt amata pienākumus;
iniciatīva, vēlme iegūt jaunas zināšanas;
labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā un patstāvīgi.

Piedāvājam:
•
•
•
•
•
•
•

modernu darbavietu Rīgas centrā, tostarp bezmaksas autostāvvietu;
apmācības un izaugsmes iespējas Latvijā un ārvalstīs;
iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
sadarbību ar ārvalstu partneriem informācijas sistēmu ieviešanā un ļoti vērtīgu pieredzi
apjomīgos projektos;
bruto atalgojumu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai no 1044 līdz 1647 EUR, sociālās
garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
garantētu ikgadējo atvaļinājumu un papildatvaļinājumu (atbilstoši darba novērtējumam);
veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt Patentu valdē, Citadeles ielā 7/70, Rīgā, vai sūtīt uz
e-pastu: lietvediba@lrpv.gov.lv līdz 2020. gada 13.martam.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti,
ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības, lai
nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un tiks uzglabāti datu bāzē ne ilgāk kā trīs mēnešus.
Par konkursa rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases
kārtu.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.
Tālrunis uzziņām: 67223132.

