
 

VSIA „Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ( reģistrācijas  Nr. 50103237791, www.lvgmc.lv)       
aicina pievienoties savam kolektīvam 

EKSPERTU vides jautājumos 
Informācijas analīzes daļā 

Galvenie pienākumi: 

 Nodrošināt vides informācijas izvērtēšanu, analīzi un sagatavošanu atbilstoši Eiropas 
Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām vides jomā. 

 Veicināt sadarbību starp Latvijas ekspertiem un iestādēm, kas iesaistītas savas jomas 
pienākumu īstenošanā Eiropas Savienības iestāžu, piem., Eiropas Vides aģentūra, Eiropas 
Ķīmisko vielu aģentūra, Eiropas Komisija, ietvaros. 

 Iesaistīties plašsaziņas līdzekļu un tiešsaistes satura veidošanā, kas saistīts ar vides jomu 
Prasības: 

 Augstākā izglītība dabaszinātnēs vai citā amatam atbilstošā jomā (var būt pēdējā kursa 
students/ -te) 

 Vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem vai 
pieredze līdzīgā administratīvajā darbā vismaz 1 gads 

 Labas MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) lietojumprogrammu zināšanas un 
prasmes 

 Spēja analizēt un strādāt ar liela apjoma informāciju 
 Labas komunikācijas prasmes un spēja efektīvi organizēt savu darbu gan individuāli, gan 

komandā 
 Punktualitāte, augsta atbildības sajūta un precizitāte veicot darbu 
 Teicamas (C līmeņa 1.pakāpes) latviešu valodas un divu svešvalodu zināšanas (vismaz B 

līmenis 1. pakāpe)  

Piedāvājam: 
 Interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku  
 Personīgo izaugsmi un apmācību iespējas 
 Iespējas doties ārvalstu komandējumos 
 Bruto atalgojumu no EUR 1700.00 līdz EUR 2100,00 mēnesī, atbilstoši kvalifikācijai un 

profesionālajai pieredzei, un sociālās garantijas  
 Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem trīs mēnešiem 
 Iespēju strādāt profesionālu kolēģu komandā 
 Labiekārtotu darba vidi, darba vieta: Rīga, Maskavas iela 165 

Informācija pretendentiem: 

 CV  un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 20.01.2023. uz  e-pastu personals@lvgmc.lv ar 
norādi "Eksperts". 

 Pateicamies par atsaucību katram interesentam/ -tei, bet informējam, ka sazināsimies ar uz 
otro atlases kārtu izvirzītajiem pretendentiem/-tēm līdz 26.01.2023. 

 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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