
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 

DARBA APRAKSTS 
Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā pirmsskolas 
izglītības skolotāju uz noteiktu (viena vakance) un nenoteiktu (viena vakance) laiku. 

 
Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi. 

 
Prasības pretendentam: 
•    augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students 
augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs; 
•    teicamas valsts valodas zināšanas; 
•    spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem; 
•    atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās 
darbības; 
•    komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un 
toleranci; 
 
Galvenie pienākumi: 

•    īstenot pirmsskolas izglītības programmas; 
•    plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas 
audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; 
•    organizēt mācību darbu bērnu fizisko, intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību 
veicināšanai; 
•    pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju; 
•    izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un reizi pusgadā sniegt atskaiti par 
paveikto. 
 
Par priekšrocību tiks uzskatīts: 

•    iepriekšēja pieredze. 
 
Piedāvājam: 
•    atbildīgu, interesantu un radošu darbu; 
•    sociālās garantijas; 
•    bruto algu - EUR 1006,20, profesijas klasifikatora kods: 2342 01; 
•    darba laiks 36 stundas nedēļā (33 kontaktstundas /3 stundas plānošana un gatavošanās); 
•    veselības apdrošināšanas polisi. 
 
Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule. 

 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai Sanitai Kronbergai uz e-pastu: 
sanita.kronberga@adazi.lv.lv 
•    Pieteikumus iesniegt līdz 2022.gada 11.novembrim 
•    Plašāka informācija pa tālruni 22314323 
 
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka: 
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla 
atlases norisi; 
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome, kontaktinformācija Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv 
Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā 
“Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”. 
 

 

PRASMES 
Valsts valodas prasme 
Latviešu- augstākais līmenis C 
Izglītības līmenis 
Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 
Alga bruto 



1006.2 EUR 
Vakances Nr. 
221013-51 
Uzņēmums 
Ādažu novada pašvaldība 
Darba vietas adrese 
LATVIJA, Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov. 
Darbības joma 
Izglītība / Zinātne 
Aktuāla līdz 
11.11.2022 
Pieteikto vietu skaits 
2 

  
 


