
 

 

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

 

Datortehnikas inženieris  
Monitoringa daļā 

 

Galvenie pienākumi: 
 Hidrometeoroloģisko staciju mēriekārtu un videonovērošanas sistēmu uzstādīšana un 

ieviešana ekspluatācijā, to kvalitatīvas darbības uzraudzība, ievērojot kalibrācijas 
procedūru 

 Regulāri izbraucieni uz hidrometeoroloģiskām stacijām visā Latvijas teritorijā, lai veiktu 
mēriekārtu, sistēmu un infrastruktūras elementu tehniskās apkopes, remonta darbu un 
uzturēšanas darbu izpildi jebkādos laika apstākļos, ietverot upēs, ezeros un jūras 
piekrastēs izvietotās mēriekārtas un infrastruktūras elementus, nepieciešamības 
gadījumā veicot niršanas darbus 

 Hidrometeoroloģisko datu pārraides un savākšanas sistēmas apkalpošana, nodrošinot 
datu plūsmu uzraudzību no hidrometeoroloģiskām stacijām līdz datu bāzēm 

Prasības: 
 Augstākā izglītība inženierzinātnēs (var būt pēdējā kursa students) 
 Pamatzināšanas IT jomā, elektronikā, elektrotehnikā un datortehnikā 
 Vismaz 1 gada pieredze elektronikas un elektrotehnikas apkalpošanā 
 B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz 2 gadu pieredze autotransporta vadīšanā 
 Teicamas latviešu (C līmeņa 1.pakāpe) un angļu valodas zināšanas amata pienākumiem 

nepieciešamā līmenī 
 Prasme strādāt ar MS Office standartprogrammām un vēlme apgūt specializētās LVĢMC 

hidrometriskās datu apstrādes sistēmas 
 Precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu un spēja strādāt komandā 
 Spēja pieņemt lēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas prasmes 
 Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes 

Piedāvājam: 
 Interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (pilna slodze, ar summēto darba laika 

uzskaiti, saskaņā ar darba grafiku) perspektīvā un stabilā uzņēmumā 
 Stabilu atalgojumu (bruto no EUR 1250.00 līdz EUR 1490.00 mēnesī, atbilstoši 

profesionālajai pieredzei) un sociālās garantijas  
 Profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi 
 Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem trīs mēnešiem 
 Labiekārtotu darba vidi, darba vieta: Rīga, Maskavas iela 165, un darba pienākumu 

veikšanai nepieciešamo autotransportu un aprīkojumu 

Informācija pretendentiem: 

 CV  un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 31.01.2023. uz  e-pastu personals@lvgmc.lv 
ar norādi "datortehnikas inženieris ". 

 Pateicamies par atsaucību katram interesentam (-tei), bet informējam, ka sazināsimies ar 
uz otro atlases kārtu izvirzītajiem pretendentiem līdz 06.02.2023. 

 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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