
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  
izsludina konkursu uz šādām vakantām amata vietām: 
 
Budžeta un finanšu nodaļas grāmatvedis 
Pilna darba slodze 
 
Nepieciešamās kompetences un pieredze:  
– augstākā vai vidējā speciālā izglītība ekonomikā un finansēs; 
– vismaz divu gadu pieredze grāmatvedības darbā valsts iestādē; 
– prasme darbā ar datorprogrammu Horizon (algu moduli) tiks uzskatīta par 

priekšrocību; 
– labas latviešu, krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas; 
– datorlietotāja prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī. 

 
 
Administratīvās nodaļas jurists 
Nepilna darba slodze (0,5) 
 
Galvenie uzdevumi un atbildības jomas:  
– sagatavot dažādus juridiskos dokumentus (līgumus, vienošanās, atzinumus 

u.tml.), 
– izstrādāt iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, kārtības, instrukcijas 

u.tml.), 
– sniegt juridisko atbalstu iepirkumu komisijai Publisko iepirkumu likuma 

piemērošanas jautājumos, 
– sniegt juridisko atbalstu muzeja darbiniekiem, 
– pārstāvēt muzeja intereses valsts, pašvaldību u.c. iestādēs. 

 
Nepieciešamās kompetences un pieredze:  
– 2.līmeņa augstākā juridiskā izglītība,  
– divu gadu praktiska pieredze jurista darbā, 
– iepriekšēja darba pieredze publisko iepirkumu jomā tiks uzskatīta par 

priekšrocību, 
– iepriekšēja pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību, 
– teicamas latviešu, vēlams angļu valodas zināšanas;  
– analītiska un strukturēta domāšana;  
– spēja organizēt savu darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus un noteikt prioritātes 

arī nestandarta situācijās;  
– labas komunikācijas spējas, iniciatīva; 
– augsta atbildības sajūta; 
– datorlietotāja prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī. 

 
Vēstures departamenta krājuma glabātājs 
Pilna darba slodze 
 

Darba pamatpienākumi:  
– veikt krājuma veidošanu un uzskaiti (aktēšanu, signēšanu, sistematizāciju, 

klasifikāciju), 
– ievadīt muzeja datus Nacionālā muzeja krājumu digitālajā kopkatalogā, 
– veidot krājuma priekšmetu uzskaites kartotēkas. 



Nepieciešamās kompetences un pieredze:  
– augstākā izglītība vēstures vai kultūrvēstures jomā, 
– teicamas latviešu valodas zināšanas, 
– izstrādāts, glīts rokraksts, 
– labas datorprasmes, 
– padziļinātas zināšanas vēsturē par laika periodu no 1940.gada līdz mūsdienām 

tiks uzskatītas par priekšrocību, 
– augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu, 
– labas komunikāciju un sadarbības spējas. 
 

 
Vēstures departamenta krājuma glabātāja asistents (divas amata vietas) 
Pilna darba slodze 
 
Darba pamatpienākumi: 
– veikt krājuma veidošanu un uzskaiti (signēšanu), 
– veikt pasākumus krājuma saglabāšanai krātuvēs (līmēt kastītes, lielformāta 

aploksnes). 
 

Nepieciešamās kompetences un pieredze:  
– augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība vēstures, kultūrvēstures vai mākslas 

jomā, 
– teicamas latviešu valodas zināšanas, 
– izstrādāts, glīts rokraksts, 
– labas datorprasmes, 
– augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu, 
– labas komunikāciju un sadarbības spējas. 
 

 
Vēstures departamenta 
Numismātikas nodaļas krājuma glabātāja asistents 
Pilna darba slodze 
 
Darba pamatpienākumi: 
– veikt krājuma veidošanu un uzskaiti (signēšanu), 
– veikt pasākumus krājuma saglabāšanai krātuvēs. 

 
Nepieciešamās kompetences un pieredze:  
– augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība vēstures, kultūrvēstures vai mākslas 

jomā, 
– teicamas latviešu valodas zināšanas, 
– izstrādāts, glīts rokraksts, 
– labas datorprasmes, 
– augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu, 
– labas komunikāciju un sadarbības spējas. 
 

Motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās pieredzes aprakstu (CV) sūtīt līdz 
2014.gada 31.janvārim uz adresi Pils laukums 3, Rīga, LV-1050 vai elektroniski  
museum@history-museum.lv . 
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