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VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS 

(reģ.Nr.90000069281) 

izsludina konkursu uz 

Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļas 

Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka ierēdņa amatu 

(vakance uz nenoteiktu laiku) 

 

Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļas (turpmāk – Daļas) 

kompetencē ir VID atbalsta funkcijas īstenošana VID darbības nodrošināšanai 

VID informāciju sistēmu (turpmāk – IS) drošības prasību ieviešanas, uzturēšanas 

un kontroles jomā. 

 

Ja Tev ir: 

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas 

tehnoloģijās (datorzinātnēs) vai telekomunikācijās; 

- pieredze informāciju tehnoloģiju jomā ne mazāka kā divi gadi; 

- zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sistēmu 

drošību un par veicamajiem pasākumiem IS drošības nodrošināšanā; 

- zināšanas un izpratne par IS drošības riskiem un to pārvaldību; 

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un rast risinājumus 

sarežģītās situācijās; 

- atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas 

un „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirmās daļas prasībām un pēdējo 

trīs gadu laikā neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības 

uzticību civildienestam) citā amatā; 

- nevainojama reputācija un uz Tevi nav attiecināmi likuma  “Par valsts 

noslēpumu” 9.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi. 

 

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā 

darbā un:  

- kontrolēt VID datortīkla sistēmu uzraudzību; 

- izmeklēt VID IS drošības incidentus; 

- novērtēt VID IS drošības riskus, plānot risku mazinošos pasākumus un 

uzraudzīt to ieviešanu; 
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- izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, kas attiecas uz 

informācijas sistēmu drošību; 

- izvērtēt IS risinājumu drošību, kā arī sagatavot rekomendācijas IS 

drošības uzlabošanai. 

 

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:  

- mēnešalgu no 1188 līdz 1800 EUR (bruto); 

- iespēju strādāt daļēji attālināti; 

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; 

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās; 

- sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi; 

- elastīgu darba laiku; 

- papildatvaļinājuma dienas atbilstoši darba rezultātiem. 

 

Priekšrocības pretendentiem ar:  
˗ labām angļu valodas zināšanām. 

 

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga vai cita pilsēta Latvijas Republikā. 

 

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), 

izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz šī gada 06.jūnijam lūdzam nosūtīt 

Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi 

VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz 

ISDPD_ISDP_Vards_Uzvards”. 

 

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot 

dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.  

 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases 

otrajai kārtai. 

 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents 

apliecina, ka atbilst  likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās 

daļas un „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirmās daļas prasībām.  

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 

nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem 

nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, 

Rīgā, LV-1978, tālr.67122630.  

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa 

vietnē  Privātuma politika. 

 

Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru 67120429. 

Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122630 vai 

https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-ienemumu-dienesta-personala-atlases-procesa-privatuma-politika


 

uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar 

norādi “Jautājums par konkursu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


