
Projektu un attīstības vadības nodaļas IT pakalpojumu pārvaldības 

procesu konsultants Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 
 

PRASĪBAS PRETENDENTAM: 

 vēlama augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā (var būt pēdējo kursu students); 

 teicamas latviešu valodas zināšanas; 

 izpratne par mūsdienu informācijas tehnoloģiju risinājumiem un to pielietojumu; 

 izpratne par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības principiem; 

 prasmes darbā ar Microsoft Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un biroja tehniku 

pieredzējuša lietotāja līmenī; 

 precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē; 

 spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un pamatot savu viedokli. 

PIENĀKUMI: 

 organizēt iestādes nodrošināto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldību, 

uzturot un attīstot pakalpojumu pārvaldības procesus; 

 sadarboties ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, veikt darbības procesu, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un ar tiem saistīto vajadzību apkopošanu un analīzi; 

 veikt tirgū esošo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu analīzi, kā ietvaros veikt tehnisko 

specifikāciju izstrādi un atzinumu sagatavošanu; 

 piedalīties jaunu informācijas sistēmu plānošanas, esošo uzturēšanas un attīstības procesos. 

MĒS PIEDĀVĀJAM: 

 interesantu un atbildīgu pilna laika darbu valsts pārvaldē; 

 darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā; 

 stabilu atalgojumu; 

 sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi (pēc nostrādātiem 12 mēnešiem); 

 atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu. 

Bruto darba alga no 850 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta 

profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei). 

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju ar norādi “Konkurss – IT pakalpojumu 

pārvaldības procesu konsultants” sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi 

personals@ic.iem.gov.lv.  

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt 

uz tālruņa numuru 67208789. 

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, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka: 

 Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa 
norisi; 

 personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, 
LV-1009. 

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras 

tiks izvirzītas otrajai kārtai. 
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