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VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 

aicina darbā 

SISTĒMU ANALĪTIĶI 

Informācijas tehnoloģiju daļā  

Rīgā 

uz projekta laiku 

 

Galvenie pienākumi: 

 Nodrošināt projekta “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” 

(turpmāk – projekts) ieviešanas atbalstu un aktīvi līdzdarboties projekta mērķu sasniegšanā. 

 Biznesa procesu analīzes veikšana, uzņēmuma vajadzību nodrošināšanai, izstrādājot prasības 

optimāliem informāciju tehnoloģiju risinājumiem. 

 Informācijas sistēmu prasību izstrāde atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības 

nosacījumiem. 

 Informācijas sistēmu dokumentācijas (tehnisko uzdevumu, programmatūras prasību 

specifikāciju, programmatūras projektējumu aprakstu utt.) izstrāde un analīze. 

 Informācijas sistēmu izmaiņu pieprasījumu apstrāde un analīze. 

 Informācijas sistēmu testēšanas un akcepttestēšanas organizēšana un dalība. 

 Informācijas sistēmu izstrādātāju (ārpakalpojumu sniedzēju) iesniegto nodevumu izskatīšana 

un to novērtēšana atbilstoši tehniskajām un funkcionālajām prasībām. 

 Rekomendāciju sniegšana sistēmas arhitektūras izstrādei. 

Prasības pretendentiem: 

 Vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs vai augstākā izglītība, kas papildināta ar 

amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām. 

 Zināšanas par informācijas sistēmu integrāciju. 

 Praktiskas zināšanas par informācijas sistēmu biznesa prasību analīzi, informācijas sistēmu 

izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un testēšanu. 

 Projekta un uzdevumu pārvaldības rīku principu pārzināšana. 

 Spēja patstāvīgi un precīzi veikt darba pienākumus, augsta atbildības izjūta. 

 Prasme plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, ievērojot noteiktos termiņus. 

 Labas datora lietošanas prasmes (MS Office 365, MS Teams). 

 Analītiska domāšana, spēja risināt problēmsituācijas. 

 Prasme strādāt komandā un spēja izrādīt iniciatīvu. 

 Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes. 

 Labas latviešu valodas zināšanas (C1 līmenī). 

 Angļu valodas zināšanas (vismaz B1 līmenī). 

 

Par priekšrocību tiks uzskatīta: 

 Pieredze darbā ar mikroservisu arhitektūru sistēmu analītiķa lomā. 

 Pieredze darbā ar mikroservisiem sistēmu arhitekta lomā. 

 Pieredze darbā ar valsts informācijas sistēmām. 

 Izpratne par ģeotelpiskiem datiem. 

 

Mēs piedāvājam: 

 Darbu uz projekta laiku (līdz 2023. gada 31. decembrim). 

 Darba algu mēnesī (bruto): EUR 2100 līdz 2500 (atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei) 

 Veselības apdrošināšanas polisi. 

 Mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu. 

 Atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā. 



 Iespēju organizēt darbu strādājot daļēji attālināti un/vai klātienē ar elastīga darba laika 

nosacījumiem. 

 

Papildus informācija: 

 par Projektu: https://lvceli.lv/celu-tikls/projekti/transporta-nozares-informacijas-nacionala-

piekluves-punkta-izveide/. 

 EK informācija par Transporta nozares vienotajiem piekļuves 

punktiem: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-

systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en. 

 

Pieteikšanās kārtība:  

CV un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu vakances@lvceli.lv līdz 

2022. gada 13. decembrim.  

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 

šī atlases konkursa norisi. Divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām sazināsimies ar tiem 

kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas tiks izvirzīti 2. kārtai. 
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