Curriculum vitae

PERSONAS DATI

Mārtiņš Apinis
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, "Jānēni" (Latvija)
26444399
martinsapinis@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/martinsapinis
Skype maa182 | Google Hangouts martinsapinis
Dzimums Vīrietis | Dzimšanas datums 05/01/1989 | Pilsonība Latvijas

DARBA PIEREDZE
03/12/2018–pašlaik

Datorsistēmu administrators
SIA "Vidzemes olimpiskais centrs", Valmiera (Latvija)
- piecu mājas lapu uzturēšana/atjaunošana
- IT infrastruktūras uzturēšana
- lietotāju atbalsts

04/10/2014–pašlaik

IT speciālists
Valmieras vēlēšanu komisija, Valmiera (Latvija)
- Vēlēšanu procesa nodrošināšana
- Vēlēšanas iecirkņu IT atbalsts

01/12/2014–26/10/2018

IT nodaļas vadītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmiera (Latvija)
- IT projektu vadība
- IT nodaļas darba organizēšana
- IT iepirkumi

13/12/2010–30/11/2014

Datorsistēmu administrators
Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša iela 2, Valmiera (Latvija)
- IT palīdzības dienests/Serviss desks
- Lietotāju konsultācijas, atbalsts
- Pieeju administrēšana
- Datortīklu plānošana un izbūve
- Bezvadu tīklu plānošana un izbūve
- Dokumentācija, uzskaišu sistēmu aktualizēšana
Nozare Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

10/03/2010–12/12/2010

Datorsistēmu administrators
Valsts ieņēmumu dienests
Smilšu iela 1, Rīga (Latvija)
- Infrastruktūras uzraudzība
- MS Server 2008 Aktīvās direktorijas pārvaldība
- MS Exchange pārvaldība

10/1/19
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- SCCM 2007 pārvaldība
- MCafee EPO pārvaldība

Mūsu nodaļa bija atbildīga par aptuveni 4000 lietotājiem. Uzturējām visu IT infrastruktūru.
Nozare Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
28/01/2009–01/07/2010

Datorsistēmu administrators
Simatech
Rīgas iela 36, Valmiera, LV-LV-4201 (Latvija)
http://www.ecotechno.lv
- Visu uzņēmuma IT procesu parvaldīšana
- Lietotāju konsultēšana un atbalsts
- Darbstaciju un datortīkla uzturēšana
- Uzņēmuma mājas lapas uzturēšana un uzlabošana
Nozare Mežkopības un mežizstrādes tehnika

01/05/2007–21/01/2008

Datorsistēmu administrators
Vidzemes Mērnieks
Garā iela 7, Valmiera, LV-LV-4201 (Latvija)
http://www.mernieciba.lv
- Lietotāju konsultēšana un atbalsts
- Darbstaciju un datortīkla uzturēšana
- Topogrāfisko datu servera apkalpošana
- Uzņēmuma mājas lapas izstrāde, uzturēšana
Nozare Mērniecības pakalpojumi

IZGLĪTĪBA
01/09/2016–pašlaik

Programmēšanas inženieris
Vidzemes augstskola, Valmiera (Latvija)
Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas
inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās
zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un kuri
spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus, lai izpildītu šos
pienākumus. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā
organizācijā.

14/08/2014–03/01/2015

CompTIA Security+
New Horizon, Rīga (Latvija)
CompTIA Security + ietilpst zināšanas par sistēmdrošības jomu, kā arī praktiska pieredze drošības
nodrošināšanā IT industrijā.

14/12/2013

ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
New Horizon, Rīga (Latvija)
Pakalpojumu pārvaldības procesi uzņēmumos vai iestādēs. ITIL foundation 2011 edition vadlīnijas,
ļauj apgūt pakalpojumu pārvaldības procesu pamatjēdzienus un vislabākās prakses ieteikumu bāzi.

01/09/2008–18/06/2010

10/1/19

Datorsistēmu un datortīklu administrators
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Vidzemes augstskola (Inženierzinātņu fakultāte), Valmiera (Latvija)
Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai
informācijastehnoloģiju nozarē, kur teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes un iemaņas
atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām. Uzsvars tiek likts uz lietišķo zināšanu ieguvi ar kursa
projektu, pētniecības projektu un diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību.
10/01/2010–12/01/2010

Sertifikāts par piedalīšanos seminārā „Efektīva klientu apkalpošana”
"Perfect sales" A. Ābelītis, Rīga (Latvija)
Semināra programma paredzēta pārdevējiem/klientu konsultantiem, kuri nodarbojas ar aktīvu
preču/pakalpojumu pārdošanu un klientu apkalpošanu.

03/09/2009–06/10/2009

Microsoft Certified Professional
Education industry manager Microsoft Latvia, Valmiera (Latvija)
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional

01/11/2009–07/12/2009

Microsoft Certified Professional
Education industry manager Microsoft Latvia, Valmiera (Latvija)
Managing and Maintaining a Microsoft Windows server 2003 Environment

01/09/2005–15/06/2008

Vidējā izglītība
Valmieras Viestura vidusskola, Valmiera (Latvija)

01/09/1996–25/06/2005

Vispārējā pamatizglītība
Valmieras Viestura vidusskola, Valmiera (Latvija)

PRASMES
Dzimtā valoda

Latviešu

Svešvalodas

SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

angļu

C2

C1

B2

B2

C1

krievu

C1

B1

B2

B1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Vācu valoda

Līmeņi: A1 un A2: Pamatlīmenis - B1 un B2: Vidējais līmenis - C1 un C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Komunikācijas prasmes

- Labas komunikācijas prasmes, kuras esmu apguvis 10 gadus strādājot ar datorlietotājiem, sniedzot
atbalstu gan attālināti, gan klātienē.
- Laipna uzvedība un pozitīva attieksme saskarsmē ar cilvēkiem, kas ir novērtēta vairākos balsojumos
laba servisa mēneša ietvaros.

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Ar darba pienākumiem saistītās
prasmes

10/1/19

- Protu strādāt komandā un uzņemties vadību vērstu uz kopēju mērķu sasniegšanu.
- Pārzinu IT pakalpojuma pārvaldības pamatus un spēju organizēt uz panākumiem balstītu komandas
darbu.
- Pārzinu kvalitātes kontroles procesu. Spēju strādāt pēc noteiktām procedūrām kā arī veikt auditus.
- Augsta atbildības sajūta. Esmu uzticams un vienmēr paveicu uzdotos uzdevumus laikā un kvalitatīvi.
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Digitālās prasmes

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Informācijas
apstrāde

Komunikācija

Satura
veidošana

Drošība

Problēmrisināšana

Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis
Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula

Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice
Microsoft Windows: XP, 7,8, 10
Linux: Ubuntu, Suse, Android
Datubāzes: Mysql, Excel
Active directory, SCCM 2007
Datortīklu uzstādīšana
Datortīklu testēšana
Bezvadu tīklu plānošana
Bezvadu tīklu uzstādīšana
Bezvadu tīklu testēšana
Labā prakse darbstaciju konfigurēšana
Wordpress
PAPILDU INFORMĀCIJA
Konferences

- RIGA COMM 2013 | ICT Fair and Tech Conference
- Year 2013 Baltic Summer IT Conference - konference par aktualitātēm IT nozarē. The Attachmate
Group produktu apskats.
-I. Kalniņas Lietišķā Etiķete
- Augsti kvalitatīva klientu apkalpošana valsts un pašvaldības iestādēs

Apbalvojumi

- 2013. gada Aprīlī- Goda raksts "Par īpašajām spējām "savaldīt" datorus, pozitīvo attieksmi, laipnību
un atsaucību."
- Laba servisa mēneša ietvaros 2012. gada laipnākais un atsaucīgākais kolēģis Valmieras pilsētas
pašvaldībā
- Laba servisa mēneša ietvaros 2011. gada laipnākā un atsaucīgākā struktūrvienība Valmieras
pilsētas pašvalbībā Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

Dalība biedrībās, organizācijās
u.tml.

- Vidzemes augstskolas debašu kluba biedrs
- Projekta Fit4You.lv dibinātājs un programmētājs
- Sporta kluba Vidzemes Mērnieks - Dako Ziemeļvidzeme menedžeris un biedrs
- Bijušais Valmieras regbija kluba biedrs

Vadītāja apliecība
Intereses

10/1/19

aktīvi izmantota B kategorija no 2007. gada.
Triatlons, Tehnoloģijas, MTB
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