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Vakances Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (reģ.Nr.2819903270)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Krievu valodas skolotājs 
(12–18 kontaktstundas)

Krievu valoda (otrā svešvaloda) 
7.–12. klasei Krievu valodas skolotāja kvalifikācija.

900
Angļu valodas skolotājs 
(18–22 kontaktstundas)

Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 
7.–10. klasei Angļu valodas skolotāja kvalifikācija.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu sgimn@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63029212.

Jelgavas pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs (reģ.Nr.2824903199)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR
Krievu valodas skolotājs 
(0,5 slodzes)

• Īstenot izglītības prog-
rammu atbilstoši Valsts 
izglītības standartam;
• Iesaistīties un atbalstīt 
izglītības iestādes īste-
notos projektus, piedāvāt 
savas aktivitātes.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  
Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Notei-
kumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesio-
nālās kompetences pilnveides kārtību»;
• Prasme organizēt savu darbu, ieinteresētība 
kopējā iestādes darbā.

Atbilstoši 
Pedagogu 

darba 
samaksas 
noteiku-

miem

Speciālais pedagogs 
(1 slodze)

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu jpskvaldeka@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63029794.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola (reģ.Nr.2822902715)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Ģeogrāfijas skolotājs speciālās pamatiz-
glītības programmā izglītojamiem ar garīgās 
veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst 
valsts pamatizglītības standartā noteikto 
mācību saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai 
darba likmei (0,2 slodzes jeb 8 stundas nedēļā)

• Īstenot ģeogrāfijas prog-
rammas apguvi 7., 8., 9. 
klašu izglītojamajiem;
• Plānot un organizēt 
savu darbu atbilstoši 
iestādes mērķiem un 
uzdevumiem.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 
11. septembra  Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.569 «Noteikumi 
par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifi-
kāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību» 
(vēlams B programmas sertifikāts 
speciālajā izglītībā vismaz 72 
stundu apjomā);
• Pozitīva, radoša un atbildīga 
attieksme pret darbu;
• Psiholoģiskā noturība un aug-
sta saskarsmes kultūra.

Mēnešal-
ga – 830, 
papildu 

piemaksa 
par darbu 

specifiskos 
apstākļos 
(10 %)

Matemātikas skolotājs speciālās pamatiz-
glītības programmā izglītojamiem ar garīgās 
veselības traucējumiem (izglītojamie apgūst 
valsts pamatizglītības standartā noteikto mā-
cību saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba 
likmei (0,5 slodzes jeb 15 stundas nedēļā)

• Īstenot matemātikas 
programmas apguvi 5., 
6. klašu izglītojamajiem;
• Plānot un organizēt 
savu darbu atbilstoši 
iestādes mērķiem un 
uzdevumiem.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu pbp@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63013333.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (reģ.Nr.2813902959)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretenden-
tiem Alga, EUR

Pamatizglītības un vidējās izglītības latviešu 
valodas skolotājs (0,5 slodzes)

• Īstenot izglītības prog-
rammu atbilstoši norma-
tīvo aktu prasībām; 
• Sagatavot izglītojamos 
olimpiādēm, konkursiem; 
• Iesaistīties izglītības 
iestādes īstenotajos pro-
jektos; 
• Veikt klases audzinā-
tāja pienākumus (pēc 
vienošanās).

• Izgl īt ība atbilstoši 
2018. gada 11. septem-
bra  Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.569 «No-
teikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju 
un pedagogu profesionā-
lās kompetences pilnvei-
des kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un 
mērķtiecīgi organizēt savu 
darbu; 
• Labas saskarsmes un 
sadarbības prasmes.

Mēneš-
alga  

atbilstoši 
Ministru 
kabineta 
noteiku-

miem

Pamatizglītības un vidējās izglītības angļu 
valodas skolotājs (1,5 slodzes)

Pamatizglītības un vidējās izglītības krievu 
valodas skolotājs (1 slodze)

Pamatizglītības un vidējās izglītības vēstures 
skolotājs (0,5 slodzes)

Pamatizglītības un vidējās izglītības sko-
lotājs/programmēšana + datorika (0,5 + 
0,5 slodzes)

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu jtvsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63045548.

Jelgavas 6. vidusskola (Jelgavas Pārlielupes pamatskola) (reģ.Nr.2813900139)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienā-
kumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Informātikas/datorikas 
skolotājs (12 stundas) • Īstenot izglītības prog-

rammu atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām; 
• Iesaistīties izglītī-
bas iestādes īsteno-
tajos projektos.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  
Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu; 
• Labas saskarsmes un sadarbības prasmes

340

Mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs (21 stunda)

595

Sākumskolas skolotājs 
(33 stundas)

• Īstenot izglītības prog-
rammu atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām; 
• Iesaistīties izglītī-
bas iestādes īsteno-
tajos projektos; 
• Veikt klases audzi-
nātāja pienākumus.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Noteikumi 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību»; 
• Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu 
darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

935

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu 6vsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63020275.

Jelgavas 4. sākumskola (reģ.Nr.2811902954)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Matemātikas skolotājs
(20 kontaktstundas)

• Īstenot izglītības programmas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;
• Sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
• Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos 
projektos;
• Veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc 
vienošanās).

• Augstākā pedagoģiskā izglī-
tība un matemātikas skolotāja 
kvalifikācija.

No 830
Angļu valodas skolotājs 
(20 kontaktstundas)

• Īstenot izglītības programmas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;
• Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos 
projektos;
• Veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc 
vienošanās).

•Augstākā pedagoģiskā izglī-
tība un angļu valodas skolotā-
ja kvalifikācija.

Sākumskolas skolotājs 
(30 kontaktstundas)

• Īstenot izglītības programmas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;
• Iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos 
projektos;
• Veikt klases audzinātāja pienākumus.

• Augstākā pedagoģiskā izglī-
tība un sākumskolas skolotāja 
kvalifikācija.

Speciālais pedagogs 
(1 slodze)

• Īstenot speciālās pamatizglītības programmu;
• Sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem.

• Augstākā vai augstākā pe-
dagoģiskā izglītība un speciālā 
pedagoga kvalifikācija.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu 4ssk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021516.

Jelgavas 5. vidusskola (reģ.Nr.2813900138)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Pamatizglītības latviešu 
valodas skolotājs (pamatiz-
glītības mazākumtautību prog-
ramma) (49 kontaktstundas)

• Īstenot izglītības program-
mu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;
• Iesaistīties skolas attīstības 
mērķu un uzdevumu īsteno-
šanā;
• Sagatavot izglītojamos olim-
piādēm, konkursiem;
• Pilnveidot profesionālo kom-
petenci.

• 2018. gada 11. septembra  Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr.569 
«Noteikumi par pedagogiem nepie-
ciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profe-
sionālās kompetences pilnveides 
kārtību» atbilstoša izglītība;
• Prasme patstāvīgi plānot un 
mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības 
prasmes.

No 860

Pamatizglītības datorikas 
skolotājs (20 kontaktstundas)

Pamatizglītības/vispārējās 
vidējās izglītības bioloģijas 
skolotājs (17 kontaktstundas)

Pamatizglītības/vispārējās 
vidējās izglītības ķīmijas 
skolotājs (20 kontaktstundas)

Psihologs (30 stundas)

• Kvalitatīvi veikt psihologa 
profesionālo darbību, uzņem-
ties atbildību par savas profe-
sionālās darbības rezultātiem;
• Iesaistīties skolas attīstības 
mērķu un uzdevumu īstenošanā;
• Sadarboties ar pedagoģisko 
personālu problēmu risināšanā, 
ievērojot profesionālās ētikas 
un konfidencialitātes prasības.

• Psihologa likumam atbilstoša iz-
glītība, reģistrācija psihologu reģistrā 
un psihologa sertifikāts izglītības un 
skolu psiholoģijas jomā;
• Prasme patstāvīgi plānot un 
mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības 
prasmes.

No 860

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63026073.

Jelgavas Centra pamatskola (reģ.Nr.2812903293)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienā-
kumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Matemātikas skolotājs (1 slodze) • Mācību procesa 
plānošana un īste-
nošana;
• Izglītojamā mā-
cīšanās snieguma 
un izaugsmes vēr-
tēšana;
• Pro fes ionā lās 
kompetences piln-
veidošana;
• Iesaistīties izglītī-
bas iestādes īsteno-
tajos projektos.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 
11. septembra  Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pe-
dagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību»;
• Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi 
organizēt savu darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības 
prasmes.

No 830

Latviešu valodas skolotājs (1 slodze)

Ķīmijas skolotājs (0,2 slodzes)

Fizikas skolotājs (0,2 slodzes) 

Bioloģijas skolotājs (0,2 slodzes) 

Sporta skolotājs (1 slodze) 

Ģeogrāfijas skolotājs (0,2 slodzes)

Sākumskolas skolotājs (1 slodze)

Angļu valodas skolotājs (1 slodze) 

Izglītības iestādes psihologs (1 slodze)

• Kvalitatīvi veikt 
psihologa profesio-
nālo darbību;
• Pro fes ionā lās 
kompetences piln-
veidošana;
• Iesaistīties izglītī-
bas iestādes īsteno-
tajos projektos.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 
11. septembra  Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.569 «Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pe-
dagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību»;
• Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi 
organizēt savu darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības 
prasmes.

No 830

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu jcp@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021073.

Jelgavas 4. vidusskola (reģ.Nr.2813900137)

Amats/vakance, slodze Galvenie pienākumi Prasības pretendentiem Alga, EUR

Sākumskolas skolotājs 
(pilna slodze uz noteiktu 
laiku)

• Īstenot izglītības prog-
rammu atbilstoši norma-
tīvo aktu prasībām;
• Iesaistīties izglītības ies-
tādes īstenotajos projektos;
• Veikt klases audzinātāja 
pienākumus.

• Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 «Notei-
kumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību»;
• Prasme patstāvīgi, atbildīgi un mērķtiecīgi 
organizēt savu darbu;
• Labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

No 800 līdz 
850

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63012590.
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