
 

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 maksājumu un sertifikācijas iestādes 

funkcijas, kā arī sniedz  grāmatvedības uzskaites pakalpojumu valsts budžeta iestādēm  

 
izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu:  

 

 

INFORMĀTIKAS DEPARTAMENTA 

INFORMĀCIJAS SISTĒMU ADMINISTRĒŠANAS DAĻAS 

SISTĒMU ADMINISTRATORS/-E 
(vecākais/-ā eksperts/-e) 

 

 

Galvenie amata pienākumi: 

- administrēt, uzstādīt un konfigurēt informācijas sistēmas un to klienta aplikācijas; 

- nodrošināt SAP risinājumu administrēšanu, t.s.k. SAP datu noliktavas datu pārneses 

procesu uzraudzību; 

- nodrošināt informācijas sistēmu lietotāju kontu pārvaldību; 

- sniegt tehnisko atbalstu informācijas sistēmu lietotājiem. 

 

 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, 

datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības vai datorzinātnes jomā; 

- vēlama darba pieredze informāciju sistēmu un datortīklu jomā; 

- vēlama pieredze darbā ar SAP un/vai Oracle risinājumiem; 

- zināšanas un iemaņas darbā ar relāciju datu bāzēm, SQL pieprasījumiem, Linux un  

- Windows operētājsistēmām tiks uzskatītas par priekšrocību; 

- labas angļu valodas zināšanas; 

- teicamas plānošanas un organizēšanas prasmes; 

- labas komunikācijas spējas un klientorientēta pieeja darbam; 

- precizitāte, spēja izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību; 

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 

Piedāvājam: 

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā; 

- stabilu atalgojumu diapazonā līdz 1287 euro (bruto) un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu; 

- profesionālās izaugsmes iespējas. 

 

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 2019.gada 14.februārim ar 

norādi „ID_ISAD_Vards_Uzvards” uz e-pastu: personals@kase.gov.lv vai Personāla 

departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV 1919. 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. Personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases procesa beigām. Vairāk 

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