
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Latvijas Universitātes  
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte  

izsludina konkursu uz vakantajām   

PASNIEDZĒJA/-AS amata vietām  

(darbs uz noteiktu laiku 01.09.2021.- 31.01.2022. vai 01.02.2022. - 30.06.2022.) 
 

- Uz vienu pasniedzēja vietu Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļā studiju kursam 
“Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati” Izgl1022, 4KP,  
(Alūksne , Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Madona, Rīga); 

 
- uz vienu pasniedzēja vietu Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļā studiju kursam 

“Konstruktīvā darbība”, Peda1058, 2 KP; 
 

- uz vienu pasniedzēja vietu Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļā studiju kursam 
“Pedagoģiskā procesa plānošana”, Peda4028, 2KP; 
 

- uz vienu pasniedzēja vietu Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļā studiju kursam 
“Pedagoģiskā prakse IV”, SDSKP043, 6KP. 

 

Darba samaksa no 9.00 eur/h līdz 14.00 eur/h (bruto).  

*Atalgojuma apmērs atkarīgs no pretendenta/-es kvalifikācijas, darba noslodzes un 
snieguma kvalitātes. 

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 

 maģistra vai doktora grāds atbilstošā nozarē; 
 pedagoģiskā darba pieredze atbilstošā jomā; 
 valsts valodas zināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (C līmeņa 

1. pakāpe); 
 pieredze dažādu metodisko materiālu izstrādē; 
 prasmes veidot prezentācijas un publiski uzstāties; 
 ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes; 
 labas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietotāja prasmes. 

 

* Ieteicamas rekomendācijas no izglītības iestādes. 
 
DARBA PIENĀKUMI: 

Studiju darbs 
 vadīt lekcijas, seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus; 
 sagatavot un kontrolēt studentu patstāvīgo darbu uzdevumus; 
 individuāli konsultēt studentus; 
 vadīt un recenzēt kursa darbus / kvalifikācijas darbus / diplomdarbus / bakalaura darbus; 
 vadīt kursa pārbaudījumus. 
 iesniegt ikmēneša atskaites par paveikto darbu atbilstoši LU noteiktajām prasībām. 

 
Metodiskais un organizatoriskais darbs 

 aprobēt un pilnveidot mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē ievietotos studiju 
atbalsta materiālus; 



 izstrādāt lekciju materiālus un e-kursus, seminārus, praktiskos darbus, laboratorijas 
darbu aprakstus; 

 pastāvīgi sekot līdzi LU iekšējo normatīvo aktu izmaiņām; 
 piedalīties metodiskajos semināros un konferencēs. 

 

*Plānota ievadīšana darbā un apmācība. 
 

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pasniedzējs” lūdzam sūtīt uz e-pastu: 
jevgenija.mitrevica@lu.lv  līdz 2021. gada 20. augustam. 
 

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2. kārtai (darba intervija). 
 

 

Latvijas Universitāte informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 

apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un 

iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: 

datu.specialisti@lu.lv. 
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