
 Divas amata vakances: Profesionālās izglītības skolotājs mācību priekšmetā 

     „Ēdienu gatavošana” 

 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

1. Īstenot mācību priekšmeta programmu (praktiskajās nodarbībās vai praksē 

izglītības programmā) atbilstoši Valsts izglītības standartam, Profesiju 

standartam un Profesionālās izglītības programmai. 

2. Sagatavot un vadīt mācību stundas, laboratorijas un praktisko darbu stundas, 

praktisko mācību stundas, prakses, individuālā darba ar izglītojamajiem stundas, 

izglītojamo patstāvīgā darba stundas un kvalifikācijas praksi saskaņā ar izglītības 

iestādes direktora apstiprināto tarifikāciju mācību gadam. 

3. Nodrošināt mācību priekšmeta apguvi šim nolūkam atvēlētajā laikā, nodrošinot 

mūsdienīgu un efektīvu mācību darba formu un metožu izmantošanu. 

4. Plānot un veikt metodisko darbu mācību priekšmeta normatīvā kompleksa 

izveidošanā, mācību priekšmeta nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību 

materiāliem, mācību materiālu izstrādē, nodrošinot mācību procesa norises 

augstu efektivitāti stundā, mācību priekšmeta integrācijas profesionālās 

izglītības programmā nodrošināšanā.  

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

1. Augstākā profesionālā izglītība nozarē vai profesionālā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, 

2. Valsts valodas prasmes pakāpe – C1, 

3. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams.  

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 30 stundas nedēļā). 
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Amata vakance: Profesionālās izglītības skolotājs mācību priekšmetā 

„Fizika” 

 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

1. Īstenot mācību priekšmeta programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam,. 

2. Sagatavot un vadīt mācību stundas, laboratorijas un praktisko darbu stundas, 

individuālā darba ar izglītojamajiem stundas, izglītojamo patstāvīgā darba 

stundas saskaņā ar stundu sarakstu. 

3. Nodrošināt mācību priekšmeta apguvi šim nolūkam atvēlētajā laikā, nodrošinot 

mūsdienīgu un efektīvu mācību darba formu un metožu izmantošanu. 

4. Plānot un veikt metodisko darbu mācību priekšmeta normatīvā kompleksa 

izveidošanā, mācību priekšmeta nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību 

materiāliem, mācību materiālu izstrādē, nodrošinot mācību procesa norises 

augstu efektivitāti stundā, mācību priekšmeta integrācijas profesionālās 

izglītības programmā nodrošināšanā.  

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

1. Augstākā profesionālā izglītība nozarē vai profesionālā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, 

2. Valsts valodas prasmes pakāpe – C1, 

3. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams. 

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 30 stundas nedēļā). 
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Amata vakance: Profesionālās izglītības skolotājs mācību priekšmetā 

„Matemātika” 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

1. Īstenot mācību priekšmeta programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam. 

2. Sagatavot un vadīt mācību stundas, individuālā darba ar izglītojamajiem stundas, 

izglītojamo patstāvīgā darba stundas saskaņā ar stundu sarakstu. 

3. Nodrošināt mācību priekšmeta apguvi šim nolūkam atvēlētajā laikā, nodrošinot 

mūsdienīgu un efektīvu mācību darba formu un metožu izmantošanu. 

4. Plānot un veikt metodisko darbu mācību priekšmeta normatīvā kompleksa 

izveidošanā, mācību priekšmeta nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību 

materiāliem, mācību materiālu izstrādē, nodrošinot mācību procesa norises 

augstu efektivitāti stundā, mācību priekšmeta integrācijas profesionālās 

izglītības programmā nodrošināšanā.  

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

1. Augstākā profesionālā izglītība nozarē vai profesionālā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, 

2. Valsts valodas prasmes pakāpe – C1, 

3. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams. 

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 30 stundas nedēļā). 
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Amata vakance: Profesionālās izglītības skolotājs mācību priekšmetā 

„Būvdarbi” (ģeodēzisko darbu izpilde; ūdeņu novadu sistēmas 

ierīkošana) uz nepilnu likmi 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

1. Īstenot mācību priekšmeta programmu (praktiskajās nodarbībās vai praksē 

izglītības programmā) atbilstoši Valsts izglītības standartam, Profesiju 

standartam un Profesionālās izglītības programmai. 

2. Sagatavot un vadīt mācību stundas, laboratorijas un praktisko darbu stundas, 

praktisko mācību stundas, prakses, individuālā darba ar izglītojamajiem stundas, 

izglītojamo patstāvīgā darba stundas un kvalifikācijas praksi saskaņā ar izglītības 

iestādes direktora apstiprināto tarifikāciju mācību gadam. 

3. Nodrošināt mācību priekšmeta apguvi šim nolūkam atvēlētajā laikā, nodrošinot 

mūsdienīgu un efektīvu mācību darba formu un metožu izmantošanu. 

4. Plānot un veikt metodisko darbu mācību priekšmeta normatīvā kompleksa 

izveidošanā, mācību priekšmeta nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību 

materiāliem, mācību materiālu izstrādē, nodrošinot mācību procesa norises 

augstu efektivitāti stundā, mācību priekšmeta integrācijas profesionālās 

izglītības programmā nodrošināšanā.  

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

1. Augstākā profesionālā izglītība nozarē vai profesionālā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, 

2. Valsts valodas prasmes pakāpe – C1, 

3. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams. 

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 30 stundas nedēļā). 
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Amata vakance: Profesionālās izglītības skolotājs mācību priekšmetā 

„Ekonomika, Uzņēmējdarbība” 

 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

1. Īstenot mācību priekšmeta programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam. 

2. Sagatavot un vadīt mācību stundas, praktisko darbu stundas, individuālā darba 

ar izglītojamajiem stundas, izglītojamo patstāvīgā darba stundas saskaņā ar 

stundu sarakstu. 

3. Nodrošināt mācību priekšmeta apguvi šim nolūkam atvēlētajā laikā, nodrošinot 

mūsdienīgu un efektīvu mācību darba formu un metožu izmantošanu. 

4. Plānot un veikt metodisko darbu mācību priekšmeta normatīvā kompleksa 

izveidošanā, mācību priekšmeta nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību 

materiāliem, mācību materiālu izstrādē, nodrošinot mācību procesa norises 

augstu efektivitāti stundā, mācību priekšmeta integrācijas profesionālās 

izglītības programmā nodrošināšanā.  

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

1. Augstākā profesionālā izglītība nozarē vai profesionālā izglītība nozarē un 

pedagoģiskā izglītība atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, 

2. Valsts valodas prasmes pakāpe – C1, 

3. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams. 

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 30 stundas nedēļā). 
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Amata vakance: Sociālais pedagogs 

 

Iestāde:  Rēzeknes tehnikums  

Darba vieta:  Rēzekne 

Darba laiks:  no 01.09.2021. uz nenoteiktu laiku 

 

Galvenie amata pienākumi: 

 

5. Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz 

viņu integrēšanos tehnikumā un sabiedrībā. Sadarboties ar grupu audzinātājiem. 

6. Plānot un īstenot konkrētas darbības izglītojamo socializācijas jomā (plānot un 

vadīt atbalsta grupas izglītojamajiem; nodrošināt individuālās konsultācijas 

izglītojamajiem, vecākiem, skolas darbiniekiem). 

7. Sniegt sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamamjiem. 

8. Vadīt pārkāpumu risināšanas procesu. 

9. Veikt regulāru preventīvo darbu tehnikumā atbilstoši tehnikuma aktualitātēm un 

vajadzībām. 

10. Ievērot konfidencialitāti. 

 

Pretendentam izvirzītās prasības: 

4. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta un Izglītības likuma 

50.panta prasībām. 

5. Augstākā pedagoģiskā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju. Profesionālā 

pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo 

pilnveidi. 

6. Teicamas latviešu valodas zināšanas. 

7. Prasme efektīvi plānot savu darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, spēja 

strādāt saspringtās situācijās. 

8. Prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams.  

 

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās 

darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2021.gada 30.jūlijam lūdzam sūtīt uz adresi – 

Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, vai iesniegt personīgi Rēzeknes tehnikumā, 206.kabinetā 

(2.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: personals@rezeknestehnikums.lv (dokumentiem jābūt 

parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu). 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 646 33664, e-pasts: personals@rezeknestehnikums.lv.  

 

 

Alga sākot no 913 EUR par vienu likmi (likme ir 40 stundas nedēļā). 
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