
 

 

 

AICINA DARBĀ  

ALGU UN KRĀJUMU GRĀMATVEDI 

Mēs piedāvājam 

- Iespēju papildināt savas profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas; 

- Interesantu, stabilu un atbildīgu darbu; 

- Algu un krājumu grāmatvedes amatu uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi; 

- Bruto darba algu mēnesī: 1200,00 EUR par pilnu slodzi; 

- Iespēju strādāt dinamiskā vidē, draudzīgus kolēģus un vadības atbalstu; 

- Iespēju apmeklēt dažādus kursus un seminārus; 

- Apmaksātu auto stāvvietu; 

- Darba vietu Rīgā, Brīvības gatvē 333. 

Tavos pienākumos būs 

- Veikt darba algas aprēķinus; 
- Nodrošināt pārskatu iesniegšanu VID; 
- Statistikas atskaišu sagatavošana; 
- Veikt ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaiti, koordinēt inventarizācijas norisi. 

Mēs sagaidām, ka Tev ir 

- Vēlama atbilstoša augstākā akadēmiskā vai pirmā/otrā līmeņa profesionālā augstākā izglī-
tība grāmatvedībā (papildināta ar darba specifikai nepieciešamajām zināšanām); 

- Pieredze grāmatvedībā ne mazāk kā 5 gadi; 

- Pieredze darbā ar grāmatvedības programmām tiks uzskatīta par priekšrocību; 

- Izpratne un zināšanas par LR normatīvajiem aktiem, kas skar LSPA grāmatvedības darbu 
(t.sk., Darba likums, Augstskolu likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības likums un citi normatīvie akti); 

- Teicamas latviešu valodas zināšanas (sarunvaloda un lietišķās sarakstes prasmes) vai 
Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā; 

- Augsta atbildības sajūta, precizitāte un kvalitāte, uzticamība, ētiskums; 

- Prasme noteikt prioritātes, pārzināt dažādas darbības jomas; 

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

- Prasme plānot savu darbu, spēja strādāt individuāli un komandā; 

- Atsaucība un spēja pieņemt dažādus viedokļus; 

- Labas prasmes darbā ar MS Office (Microsoft Word, Excel), interneta pārlūkprogrammām 
(Chrome), e-pastu un biroja tehniku. 

Motivācijas vēstuli un dzīves gājuma aprakstu (CV - Curriculum Vitae), augstāko izglītību aplieci-
nošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopija) līdz 2021.gada 29.au-
gustam lūdzam sūtīt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai uz e-pastu personals@lspa.lv ar no-
rādi “Konkurss – Algu un krājumu grāmatvedis”. 

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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