
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

reģ. nr.90000063151 
aicina darbā 

 
Iepirkumu speciālistu 

 
Darba vieta: Peldu ielā 5, Liepājā 
Darba līgums uz nenoteiktu laiku 
Atalgojums: 1309.00 EUR (bruto) 
 
Prasības pretendentam: 
 

• augstākā izglītība; augstākā juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību; 

• vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā; 

• analītiskā domāšana un prasme piedāvāt risinājumus sarežģītās situācijās; 

• 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; 

• sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 
Amata pienākumi: 
 

• veikt publisko iepirkumu plānu sagatavošanu, precizēšanu un kontroli, saskaņā 
ar iekšējo normatīvo aktu prasībām; 

• nodrošināt, lai pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu iepirkumi tiktu veikti 
saskaņā ar spēkā esošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām; 

• izstrādāt iepirkumu veikšanai nepieciešamos dokumentus – nolikumus, 
līgumus, vienošanās, protokolus un tamlīdzīgi; 

• sadarbībā ar attiecīgās nozares speciālistiem izstrādāt specifikācijas; 

• apzināt un kontrolēt pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu aktivitātes 
iepirkumu jomā, būt lietas kursā par tām; 

• veikt informācijas analīzi par situāciju un problēmām iepirkuma procesā. 
 
Iesniedzamie dokumenti: 
 

• dzīves un darba apraksts (CV); 

• motivēta pieteikuma vēstule; 

• izglītības dokumentu kopijas. 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība: 
 
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Iepirkumu speciālists” var iesniegt nosūtot uz 
e-pasta adresi personals@liepaja.edu.lv līdz 2022. gada 20. 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! 
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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.  
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