
 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), reģ. Nr.90001800413, 

aicina pievienoties savai komandai IT projekta vadītāju 

Pieaugušo izglītības departamenta 

Informācijas sistēmas vadības nodaļā 

(darbinieka amats uz noteiktu laiku – uz projekta īstenošanas laiku līdz  

2023.gada 31.decembrim) 

 

Mēs piedāvājam: 

  

 interesantu un atbildīgu darbu  - iegūt lielisku darba pieredzi un iespēju līdzdarboties 

projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā; 

 iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas; 

 darbu komandā kopā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem; 

 bruto darba algu atbilstoši kvalifikācijas kategorijai: 1.kategorija – 1052 euro,     2. 

kategorija – 1209 euro, 3. kategorija - 1382 euro (kategorija tiek noteikta, ņemot vērā 

iegūto profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas ir iegūta pēdējo piecu gadu laikā); 

 veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, papildatvaļinājumu un piemaksas 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; 

 darba vietu Rīgas centrā. 

 

Galvenie amata pienākumi: 

 

 uzraudzīt un nodrošināt Projekta informācijas sistēmas pieaugušajiem (turpmāk – 

informācijas sistēma) attīstību un darbību; 

 koordinēt informācijas sistēmas kļūdu pieteikumu reģistrēšanu, analīzi, to novēršanas 

procesu; 

 identificēt informācijas sistēmas darbības riskus, veikt pasākumus identificēto risku 

novēršanai vai mazināšanai savas kompetences ietvaros; 

 nodrošināt informācijas sistēmas papildinājumu programmēšanu un administrēšanu; 

 konsultēt Projekta sadarbības partnerus, pakalpojumu sniedzējus un departamenta 

darbiniekus informācijas sistēmas lietošanas jautājumos; 

 pārraudzīt informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma atbilstību informācijas sistēmas 

darbības vajadzībām;  

 pārvaldīt informācijas publicēšanas un nodrošināšanas procesu informācijas sistēmā; 

 nodrošināt mērķa grupas atbilstības pārbaudes procesu informācijas sistēmā; 

 nodrošināt informācijas sistēmas lietotāju tiesību piešķiršanu, mainīšanu un anulēšanu; 

 nodrošināt datu apmaiņu ar informācijas sistēmai piesaistītajām ārējām sistēmām;  

 nodrošināt datu apmaiņu un datu kvalitāti; 

 nodrošināt datu uzskaiti, apkopošanu un pieejamību; 

 pārbaudīt datu ievades korektumu, datu lauku aizpildes pilnīgumu un loģiskās 

sakarības; 

 piedalīties Projekta atskaišu dokumentācijas izstrādē. 

 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

 



 augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas 

tehnoloģiju jomā (var būt pēdējo kursu students); 

 pieredze sistēmu arhitektūras veidošanā un izstrādē un informācijas projektu pārvaldībā; 

 zināšanas datorsistēmu un datortīkla apkalpošanā; 

 zināšanas darbā ar IT projektēšanas programmatūru; 

 zināšanas un prasmes lietotājprogrammu (aktuālo versiju) lietošanā; 

 zināšanas un pieredze darbā ar programmēšanas tehnoloģijām: HTML (Hypertext 

Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), Javascript, PHP Hypertext 

Preprocessor; 

 pieredze datu apstrādē; 

 izpratne par programmproduktu izstrādes un ieviešanas procesiem; 

 teicamas komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot 

pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta; 

 spēja plānot un organizēt savu darbu saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, kā arī 

patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem; 

 spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un izdarīt atbilstošus 

secinājumus. 

  

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes 

aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu Valsts izglītības 

attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai nosūtīt uz e-pasta adresi 

personals@viaa.gov.lv (ar norādi “Informācijas sistēmas vadības nodaļas IT projekta vadītāja 

amats”) līdz 2021.gada 20.augustam. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.  

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās 

akadēmisko atzīšanu Latvijā. 

 

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu 

izvērtēšana. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un 

piemērotība noteiktajām prasībām. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas 

prioritārajām prasībām konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru 

kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai. 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts izglītības attīstības aģentūra 

informē, ka: 

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases 

konkursa norisi; 

2) iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, 

kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. 
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