
 

 

Liepājas valstpilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

reģ. nr.90000063151 
aicina darbā 

Ekspertu izglītības tehnoloģijās  
Zinātnes un izglītības inovāciju centrā 

 
Darba vieta: Autoru iela 4/6, Liepājā 
Darba līgums uz noteiktu laiku – līdz 2023. gada 24. novembrim 
Atalgojums: 1331.00 EUR (bruto) 
 
Prasības pretendentam: 
 

• izglītība eksakto zinātņu vai pedagoģijas nozarē (var būt arī pēdējo kursu 

students);  

• orientējas izglītības tehnoloģiju (programmvadāmi roboti, bezpilota lidaparāti, 

elektronikas komponentes u.c.) darbības principos un to pielietojamībā izglītībā; 

• par priekšrocību tiks uzskatīta orientēšanās digitālās ražošanas iekārtu darbības 

principos (3D printeris, CNC frēzēšanas iekārta, lāzergriezējs u.c.); 

• dažādu izglītībā izmantojamu tiešsaistes/bezsaistes IKT rīku brīva pārvaldība; 

• vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar dažāda vecuma izglītojamiem; 

• ļoti laba līmeņa valsts valodas zināšanas; 

• vismaz vienas Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 

valsts valodas zināšanas sarunvalodas līmenī; angļu valoda tiks uzskatīta par 

priekšrocību, jo uzskatāma par visbiežāk lietoto informācijas tehnoloģijās; 

• labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes, ieskaitot spēju piesaistīt 

dažāda vecuma izglītojamo uzmanību; 

• spēj ierobežotā laikā strukturēti izklāstīt būtiskāko informāciju; 

• analītiskā un kritiskā domāšana; 

• precizitāte un rūpīgums darbā. 

Amata pienākumi: 
 

• izstrādāt dažādām mērķgrupām – izglītojamie, ģimenes un iedzīvotāji (turpmāk 

tekstā – Klienti) – orientētu saturu; 

• izstrādāt un īstenot ar izglītības un digitālās ražošanas tehnoloģijām saistītas 

izglītojoši praktiskas nodarbības (turpmāk tekstā – Nodarbības) Klientiem; 

• pielietot analītisko un kritisko domāšanu Nodarbību izstrādes posmā, lai 

nodrošinātu, ka to saturs ir balstīts zinātniski pierādītā informācijā un uzticamos 

informācijas avotos. 

Iesniedzamie dokumenti: 

• dzīves un darba apraksts-CV (aicinām izcelt būtiskāko pieredzi, kas ļauj gūt 

priekšstatu par saderību ar šīs vakances izvirzītajām prasībām un pienākumiem)  

• pieteikuma vēstule, kurā izvēlēta jebkura sev zināma izglītības un/vai digitālās 

ražošanas tehnoloģija/iekārta/ierīce un aprakstīts, kā varētu izpausties izglītojoši 

praktiska nodarbība (ne vairāk kā 350 vārdos). 

 

 



 

 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība: 

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Eksperts izglītības tehnoloģijās” var 
iesniegt nosūtot uz e-pasta adresi personals@liepaja.edu.lv līdz 15.08.2022. 
 
Tālrunis uzziņām 63 489 135 
 
Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar 
tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju! 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstpilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde” (Liepājas valstpilsētas pašvaldība), Peldu ielā 5, Liepājā, 
LV3401, tālrunis 63 489 168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no 
tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu 
iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.  
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