
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

reģ. nr.90000063151 
aicina darbā 

 
Metodiskā centra Digitālo tehnoloģiju nodaļas vadītāju 

 
Darba vieta: Peldu ielā 5, Liepājā 
Darba līgums uz nenoteiktu laiku 
Atalgojums: 1382.00 EUR (bruto) 
 
Prasības pretendentam: 

• augstākā izglītība Informācijas tehnoloģiju jomā; 

• darba pieredze izglītībā ne mazāka kā trīs gadi; 

• pieredze tehnoloģiju ieviešanā izglītībā, izglītības tehnoloģiju pārzināšana; 

• analītiskā domāšana un prasme piedāvāt risinājumus sarežģītās situācijās; 

• izglītības attīstības prioritāšu un vadlīniju valstī pārzināšana; 

• spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; 

• labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

• precizitāte un rūpīgums darbā; 

• valsts valodas zināšanas, vēlams vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās 

valodas pārzināšana; 

• nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 
Amata pienākumi: 

• plānot un organizēt Dienvidkurzemes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta 

centra (turpmāk – Centrs) digitālo tehnoloģiju nodaļas darbu; 

• izveidot mācību programmas iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidei dažādām 

mērķa grupām, prioritāri - iekļaujošo prasmju nodrošināšanai, IKT pamatprasmju 

līmenī; 

• organizēt informatīvus pasākumus e-pakalpojumu, e-resursu digitālo rīku 
izmantošanā; 

• veidot sadarbību ar jomas uzņēmumiem un institūcijām ar mērķi piedāvāt 
iespējami plašākas iespējas iedzīvotājiem digitālo prasmju pilnveidē; 

• identificēt ārējus resursus un iespējas digitālās kompetences pilnveides 
vecināšanai;  

• izveidot sadarbību ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
asociāciju. Izskatīt iespēju kļūt par organizācijas biedru; 

• veicināt skolēnu tehnoloģiju izcilību. Ieinteresēt skolēnus IKT prasmju pilnveidē, 
organizēt karjeras atbalsta pasākumus skolēniem; 

• iesaistīties karjeras atbalsta iniciatīvās - Karjeras nedēļa, Ēnu dienas u.c.; 

• īstenot sadarbības pasākumus ar Liepājas Universitāti, Digitālo inovāciju parku, 
nozares uzņēmumiem u.c. 

 
Iesniedzamie dokumenti: 

• dzīves un darba apraksts (CV); 

• motivēta pieteikuma vēstule; 

• izglītības dokumentu kopijas. 

 
 



 

 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība: 
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Digitālo tehnoloģiju nodaļas vadītājs” var 
iesniegt nosūtot uz e-pasta adresi personals@liepaja.edu.lv līdz 2021. gada 21. janvārim. 
 
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! 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde” (Liepājas pilsētas 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.  

 
 
 
 
 
 

 

mailto:personals@liepaja.edu.lv
mailto:info@liepaja.edu.lv
https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Datu-aizsardziba/atlases-process-vakance.pdf
https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Datu-aizsardziba/atlases-process-vakance.pdf
mailto:das@liepaja.lv

