
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde  
“Sprīdītis” aicina savā kolektīvā 

 
MEDMĀSU 

 
uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku 

 

Piedāvājam darbu pirmsskolas izglītības iestādē, radošā, harmoniskā un draudzīgā 
vidē. 

Darba izpildes vieta: 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, Dārza iela 42  

Prasības pretendentiem 

• Latvijas Republikā atzīta profesionālā vai 1. līmeņa augstākā profesionālā 
izglītība medicīnas māsas specialitātē, medmāsai jābūt reģistrētai medmāsu 
reģistrā. 

• Obligātas labas valsts valodas zināšanas. 

• Vēlama darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē. 

• Jāpārzina likumi, MK noteikumi un normatīvie akti, kas reglamentē 
medicīniskās un sanitārās prasības pirmsskolas izglītības iestādēs, vēlama 
pieredze atbilstošo dokumentu izstrādē pirmsskolas izglītības iestādē. 

• Labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel) programmu; 

• Komunikabilitāte, spēja darboties gan patstāvīgi, gan komandā; 

• Precizitāte, iniciatīva, priekšlikumu un pamatojumu sniegšana vadībai un 
augsta atbildības sajūta par profesionālo darbību; 

• Derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (ievērojot Ministru 
kabineta 09.10.2021. Rīkojuma nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 5.3. apakšpunktu un 19. punktu). 

Galvenie darba pienākumi 

• Sniegt pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumā; 

• Veikt izglītojamo personīgās higiēnas pārbaudi; regulāri veikt pedikulozes 
pārbaudes; 

• Veikt slimības dēļ neieradušos izglītojamo uzskaiti, izolēt saslimušos, ziņojot 
izglītojamo vecākiem; 

• Veikt audzēkņu antropometriskos mērījumus; 

• Veicināt un popularizēt izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes darbinieku vidū 
veselīga dzīvesveida ieviešanu; 

• Kontrolēt telpu un teritorijas sanitāro stāvokli saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem; 

• Kopā ar Iestādes administrāciju organizēt, kontrolēt un nodrošināt 
kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai; 

• Izstrādāt rīcības plānu infekcijas slimību gadījumos; 

• Atbildēt par sanitāri pretepidemioloģiskā režīma ievērošanu, organizēt 
nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus; 

• Kārtot noteikto medicīnisko dokumentāciju. 

Pretendenta/-es iesniedzamie dokumenti 

• Motivācijas vēstule. 

• Izglītības un darba pieredzes apraksts (CV). 

 



Piedāvājam 

• Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu. 

• Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu. 

• Profesionālās pilnveidošanās iespējas. 

• Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pirmā mācību gada). 

• Iespēju strādāt dinamiskā vidē. 

• Atalgojumu 659 euro pirms nodokļu nomaksas. 

 

Darba uzsākšana: Pēc vienošanās 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 11. jūlijam uz e-pastu: 
sintija.piraga-ivanovska@liepaja.edu.lv vai pa pastu Dārza iela 42, Liepāja, LV-
3400 ar norādi “Medmāsa”. 

 

Kontaktpersona: 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sintija Pīrāga-Ivanovska, 
tālrunis:27 899 800 

 

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases 
vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. 
Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju. 
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