
Ādažu novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Riekstiņš” VADĪTĀJU uz 1 slodzi. 
 
Meklējam ambiciozu un mērķtiecīgu cilvēku ar iniciatīvu, kurš gatavs jauniem izaicinājumiem, ir 

profesionālis un orientēts uz ilgtermiņa attīstību! 

 

Prasības pretendentiem/ēm: 

• augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā 

pedagogiem noteiktajām prasībām; 

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības 

oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; 

• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze; 

• vēlama pieredze izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā izglītības 

iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā, 

metodiskajā darbā). Pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā tiks 

uzskatīta par priekšrocību; 

• pieredze publisko iepirkumu plānošanā un organizēšanā; 

• pieredze Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” (Skola2030) jaunā mācību satura aprobācijā pirmsskolā; 

• zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā; 

• prasme iekšējo normatīvo aktu izstrādē un tiesību normu piemērošanā; 

• sarunu vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā; 

• teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes; 

• labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar 

datoru pieredzējuša lietotāja līmenī. 

 

Darba pienākumi: 

• izstrādāt un īstenot pirmsskolas attīstības stratēģisko plānu, nodrošinot attīstošu 

vidi bērniem; 

• radīt labvēlīgu vidi darbinieku un izglītojamo piesaistei, inovatīvai darbībai un 

sadarbībai; 

• nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un 

resursu racionālā izmantošanā; 

• pārstāvēt iestādes intereses. 

 

Piedāvājam: 

• dinamisku un  atbildīgu iestādes vadītāja darbu Carnikavā; 

• iespēju perspektīvā attīstīt inovatīvas idejas pirmsskolas izglītības iestādē;  

• atalgojumu EUR 1700,00 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas); 

• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika); 

• sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu. 

 

Papildu informācija 

Konkursa nolikums  ŠEIT   

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz vakance@adazi.lv līdz 2021.gada 

14.augustam (ieskaitot), ar norādi “Carnikavas pašvaldības PII “Riekstiņš” vadītājs”. 

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Aiju Kalvāni pa tālr. 

26544669 vai rakstot uz e-pastu aija.kalvane@carnikava.lv. 

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai pretendentu 

atlases vajadzībām.  
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