
 

 
 

     AICINA DARBĀ  

     DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORU 

 

 

Mēs piedāvājam 

 Iespēju papildināt savas profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas; 
 Interesantu un atbildīgu darbu; 
 Datorsistēmu un datortīklu administratora amatu uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi; 

 Bruto darba algu mēnesī: 1100,00 EUR par pilnu slodzi; 
 Iespēju strādāt dinamiskā vidē, draudzīgus kolēģus un vadības atbalstu; 

 Elastīgo darba laiku un iespēju daļēji strādāt attālināti; 

 Iespēju apmeklēt dažādus kursus un seminārus; 

 Darba vietu Rīgā, Brīvības gatvē 333. 

Tavos pienākumos būs 

 Datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana; 

 Datortīkla optimālu darbspēju uzturēšana, konfigurēšana un administrēšana; 

 Datu glabātuves pārvaldība un uzturēšana; 

 Jauninājumu uzstādīšana uz lietotāju darba stacijām; 

 Failu un printeru servisa darbības nodrošināšana; 

 Pretvīrusu aizsardzības nodrošināšana serveros un lietotāju darbstacijās; 

 Tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem; 

 IT aprīkojuma uzskaite; 

 Dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā; 

 Informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu realizācija; 

 Informāciju sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde. 

Mēs sagaidām, ka Tev ir 

 Atbilstoša augstākā izglītība Informācijas tehnoloģiju zinātnē (papildināta ar darba specifikai 
nepieciešamajām zināšanām) vai atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

 Ne mazāk kā 1 gadu iepriekšējā darba pieredze Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā, 
sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē; 

 Zināšanas un prasmes Informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā; 

 Izpratne par augstskolu darbību specifiku; 

 Teicamas latviešu valodas zināšanas; 

 Angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai 
http://www.europass.lv/valodu-pase ; 

 Augsta atbildības sajūta, precizitāte un kvalitāte; 

 Atsaucība, ētiskums; 

 Tehniskā un loģiskā domāšana; 

 Prasme argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem; 

 Labas sadarbības un komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem; 

 Spēja strādāt individuāli un komandā; 

 Pieredze darbā ar MS Windows bāzētu infrastruktūru un servisu konfigurēšanu; 
 Zināšanas par IS, datortīklu darbības un uzbūves principiem, prasme tos ieviest praksē, apzināties 

iespējamos drošības riskus; 

 Vēlama praktiskā darba pieredze IKT risinājumu uzturēšanā un lietotāju atbalsta sniegšanā. 

Motivācijas vēstuli un dzīves gājuma aprakstu (CV - Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu 
un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopija) līdz 2020.gada 10.augustam lūdzam sūtīt Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijai uz e-pastu personals@lspa.lv ar norādi “Konkurss – datorsistēmu un 
datortīklu administrators”. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas 

dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai.  

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar tiem 
pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas personāla atlases otrajai kārtai un aicināti uz darba interviju. 
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