
Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts 

budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību,  veic Eiropas Savienības 

fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sertifikācijas iestādes funkcijas, kā arī sniedz  

grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm  

 

Saistībā ar plānoto jaunizveidojamo amatu pakalpojumu attīstīšanas digitalizācijas jomā tiek 

izsludināts konkurss uz vakanto ierēdņa amatu: 

 

DARBĪBAS PROCESU ANALĪZES DEPARTAMENTA 

VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E 
(vakance uz nenoteiktu laiku) 

 

 

Galvenie amata pienākumi: 

- analizēt iestādes darbības procesus, nodrošināt funkciju izpildei nepieciešamo analītisko 

pārskatu un datu vizualizāciju izveidi vai izstrādāt programmēšanas uzdevumus; 

- izstrādāt (programmēt) individuālus biznesa inteliģences rīku modeļus un vizualizācijas 

rīkus; 

- sniegt priekšlikumus par nepieciešamo informācijas sistēmu attīstību, pilnveidi un 

optimizēšanu; 

- veikt iestādes darbības procesu lietotāju vajadzību/prasību/problēmu tehniskās realizācijas 

analīzi; 

- veikt programmatūras konfigurēšanu un/vai izstrādi (programmēšanu), t.sk., izgūt datus no 

Valsts kases informācijas sistēmām lietotāju definētos griezumos. 

 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

- augstākā izglītība ekonomikas studiju virzienā (vēlams ekonomikas, finanšu vai banku 

darbības studiju programmā), vadības studiju virzienā (vēlams vadībzinātnes studiju 

programmā) vai informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, 

datorvadības, datorzinātnes studiju virzienā; 

- darba pieredze darbības procesu un/vai informācijas sistēmu analīzes jomā ilgāka par gadu, 

vēlama pieredze finanšu jomā; 

- zināšanas par IS uzbūves un darbības principiem; 

- vēlamas procesu un IS analīzes prasmes; 

- zināšanas par IT jomu un tās aktualitātēm un attīstības tendencēm; 

- zināšanas par informācijas drošību un prasmes pielietot tās amata pienākumu izpildē; 

- zināšanas, darba pieredze un/vai pārbaudāmas iemaņas darbā ar relāciju datu bāzēm un SQL; 

- par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas un iemaņas kādā no šādām tehnoloģijām vai 

programmēšanas valodām: SAP (ERP, BW, BO), ERP Horizon, MS SharePoint, PHP, 

JavaScript/AJAX, MS Power BI (pielāgotu vizualizāciju izstrāde); 

- labas angļu valodas zināšanas; 

- labas komunikācijas prasmes un klientorientēta pieeja darbam; 

- teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes; 

- analītiska domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 

Piedāvājam: 

- iespēju strādāt ar liela apjoma datu analīzi un analīzes rezultātu vizualizāciju; 

- darbu jaunāko datu analīzes tehnoloģiju plānošanas un ieviešanas projektos; 

- iespēju virzīt iestādē norisošo procesu tehnoloģiskā un analītiskā atbalsta pilnveidošanu un 

modernizēšanu no idejas līdz tās pilnīgai realizēšanai; 

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā, draudzīgā kolektīvā; 



- stabilu atalgojumu, t.sk. mēnešalgu diapazonā līdz 1287 euro (bruto), mainīgo atalgojuma 

daļu un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu; 

- elastīgu darba laiku; 

- profesionālās izaugsmes iespējas. 

 

 

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 2021.gada 31.janvārim ar norādi: 

“DPAD_Vards_Uzvards” uz e-pastu: personals@kase.gov.lv, papildu informācija: 

tālr.67094277, www.kase.gov.lv  

 
Datu apstrādes pārzinis ir Valsts kase (juridiskā adrese – Smilšu 1, Rīga, LV-1919), datu apstrādes mērķis ir – personāla atlase. 

Pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto 

vakanto amatu. Vairāk  informācijas par personas datu apstrādes principiem Valsts kasē skatīt mājas lapā www.kase.gov.lv. 
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