
Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 
reģistrācijas numurs: 3024903267 

aicina darbā 

izglītības psihologu 

Darba vieta: Uliha iela 56, Liepāja  
Darba līgums uz nenoteiktu laiku 
Darba laiks: 1 likme (30 stundas nedēļā)  
Atalgojums: EUR 1080,00 (bruto) + piemaksa par specifiku 
 

Prasības pretendentiem:  

• izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs, kurš 
ieguvis atbilstošo sertifikātu vai noslēdzis līgumu ar psihologu-pārraugu, kuram piešķirtas 
pārraudzības tiesības izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā; 

• prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim 
un uzdevumiem; 

• spēja būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 
• augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme; 
• prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu 

vecākiem un citu institūciju darbiniekiem. 

Amata pienākumi: 

• izglītojamo psiholoģiskā izpēte;  

• izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu 
gadījumos;  

• izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves 
grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta 
sniegšanai;  

• psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma (bāriņtiesa, 
psihiatrs, ģimenes ārsts u.c.); 

• veikt sava darba dokumentācijas noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un 
skolā noteikto kārtību. 

 Iesniedzamie dokumenti: 

• dzīves un darba apraksts (CV); 

• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.   

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība: 

Dokumentus sūtīt uz e-pastu sarmite.sidorova@liepaja.edu.lv ar norādi “Pieteikums psihologa 

vakancei” līdz 2023. gada 31.maijam Tālrunis informācijai – 25 609 702 . 

Informācija par personas datu apstrādi:  

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs (Liepājas 

valstspilsētas pašvaldība), Uliha iela 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, elektroniskā 

pasta adrese: livupe@liepaja.edu.lv.  

mailto:sarmite.sidorova@liepaja.edu.lv
mailto:livupe@liepaja.edu.lv


Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā 

izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.  

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas Līvupes pamatskolas 

– attīstības centra tīmekļa vietnes www.livupe.edu.lv/ sadaļā “Dokumenti” vai klātienē izglītības 

iestādē Liepājā, Uliha ielā 56. 


