
 

 

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

 

PROGRAMMĒTĀJU 
Prognožu un klimata daļā 

Galvenie pienākumi: 

 Piedalīties jauno produktu projektējuma un arhitektūras plānošanā; 
 Piedalīties jauno produktu pakalpojumu izstrādē;  
 Esošo risinājumu (t.sk. produktu pakalpojumu) optimizācija; 
 Biznesa prasību precizēšana, sadarbojoties ar iekšējiem klientiem; 
 Darbs ar datu bāzēm. 

Prasības: 

 Augstākā izglītība datorzinātnēs (IT jomā), var būt pēdējā kursa students; 
 Obligātas PL/SQL zināšanas; 
 Nepieciešamas PHP, Javascript, TypeScript vai Java zināšanas; 
 Pieredze darbojoties Linux vidē tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 Pieredze darbā ar bash, PostgeSQL, ETL/ELT un dažādiem tīkla protokoliem (FTP, SSH, 

SFTP) tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 Teicamas latviešu (C līmeņa 2.pakāpe) un ļoti labas angļu valodas zināšanas; 
 Attīstīta loģiskā un telpiskā domāšana; 
 Punktualitāte un augsta precizitāte veicot darbu; 
 Spēja pieņemt lēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas prasmes; 
 Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes. 

Piedāvājam: 

 Dinamisku pilnas slodzes darbu ar summēto darba laika uzskaiti (elastīgs darba grafiks, 
kas ļauj apvienot studijas ar darbu); 

 Apmācību un izaugsmes iespējas, ar iespēju papildināt zināšanas ārvalstīs; 
 Iespēju piedalīties starptautiskos projektos; 
 Konkurētspējīgu atalgojumu no 1800,00 līdz 2000,00 EUR/mēnesī, atbilstoši 

profesionālajai pieredzei, un sociālās garantijas; 
 Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; 
 Iespēju ar draudzīgu kolēģu atbalstu izprast un izzināt atmosfērā notiekošos procesus; 
 Labiekārtotu darba vidi, darba vieta: Rīga, Maskavas iela 165. 

Informācija pretendentiem: 
 CV un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 15.03.2022. uz e-pastu personals@lvgmc.lv ar 
norādi " Programmētājs. 
 Pateicamies par atsaucību katram interesentam, bet informējam, ka sazināsimies ar uz otro 
atlases kārtu izvirzītajiem pretendentiem līdz  16.03.2022.  
 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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