Kad ievietots

Iestāde
Daugavpils 9. vidusskola,

2.01.2019.

Kontaktinformācija
Direktors Arturs Fedotovs,
29734665, direktors.daug9vsk@gmail.com

Daugavpils

Fizikas skolotājs
pamatskolas un vidusskolas
posmos. 0.93 pedagoģiskās
slodzes. Nepieciešama MK
noteikumiem atbilstošā izglītība
un Valsts valodas prasmes
0.771 pirmsskolas izglītības
skolotāja likme. Nepieciešamas
latviešu valodas zināšanas
augstā līmenī.

Daugavpils Krievu

remontstrādnieks, veikt sīko un

tālr.20557767, e-pasts: licejs.dkl@apollo.lv

vidusskola-licejs, Tautas 59,

vidējo kosmētisko remontu,

Daugavpils

sakārtot jaunās skolas mēbeles

18. novembra iela 47

Daugavpils 17. pirmsskolas
21.09.2018.

Amata prasības

izglītības iestāde, Stadiona 6,

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja,
tālr. 65426760

un remontēt lietošanā esošās;
17.09.2018.

pamatizglītība vai vispārējā vidējā
izglītība; celtniecības un
galdniecības iemaņas, valsts
valodas prasme – A1 līmenis,
atalgojums - no 480 EUR

17.09.2018.

Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs, Tautas 59,

tālr.20557767, e-pasts: licejs.dkl@apollo.lv
remontstrādnieks, apkalpot un
remontēt liceja elektriskās un
elektromehāniskās iekārtas, veikt
1

Daugavpils

sīko un vidējo kosmētisko
remontu, vispārējā vidējā
izglītība, apliecība par
elektrodrošību, elektriķa,
celtniecības un galdniecības
iemaņas, valsts valodas A1
līmenis, atalgojums - no 480
EUR

Daugavpils pilsētas
13.pirmsskolas izglītības
iestāde

Angļu valodas skolotājs
pirmsskolas vecuma bērniem.
Maksas pulciņa vadīšana 4 –7
gadus veciem bērniem.
Nepieciešams IKVD izsniegts
sertifikāts un programma angļu
valodas apguvei pirmsskolas
vecuma bērniem. No 17.09.2018

Tālr.: 65431718; 20389640

Daugavpils pilsētas
13.pirmsskolas izglītības
iestāde

0,2 skolotāja logopēda likmes.
No 10.09.2018. Līgums uz
noteiktu laiku.

Tālr.: 65431718; 20389640

6. 08.2018.

Daugavpils 12. vidusskola

latviešu valodas un literatūras
skolotājs 5.-12. klasē no
01.09.2018.

4.07.2018.

Daugavpils pilsētas
3.pirmsskolas izglītības
iestāde

Latviešu valodas skolotājs
pirmsskolas vecuma bērniem. No
1.09.2018.

28.08.2018.

28.08.2018.
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e-pasts daugip13pii@inbox.lv

e-pasts daugip13pii@inbox.lv

tālr.65438451, 12vsk@daugavpils.apollo.lv

CV sūtīt uz e-pastu pirmsskola3@inbox.lv
t. 27087984

25.06.2018.

20.06.2018.

Daugavpils pilsētas
32.pirmsskolas izglītības
iestāde

Daugavpils 9.vidusskola

13.06.2018.

Daugavpils 11.pamatskola

13.06.2018.

Daugavpils pilsētas
3.pirmsskolas izglītības
iestāde

Angļu valodas skolotājs
pirmsskolas vecuma bērniem.
Maksas pulciņa vadīšana 4 –7
gadus veciem bērniem.
Nepieciešams IKVD izsniegts
sertifikāts un programma angļu
valodas apguvei pirmsskolas
vecuma bērniem. No 01.09.2018.
Vēstures skolotājs pamatskolas
un vidusskolas posmam.
Darba slodze: ne mazāk kā 1
pedagoģiskā likme.
Atbilstoša izglītība un
Valsts valodas zināšanas un
lietojums.
Angļu valodas skolotājs 1.9.klasē,
8 kontaktstundas, no
01.09.2018.
Angļu valodas skolotājs
pirmsskolas vecuma bērniem.
Maksas pulciņa vadīšana 5 – 6
gadus veciem bērniem.
Nepieciešams IKVD izsniegts
sertifikāts un programma angļu
valodas apguvei pirmsskolas
vecuma bērniem, no 01.09.2018.
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tālr. 65434492 vai 20231021
e-pasts: daug32pii@inbox.lv

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz
9.vsk@inbox.lv
Paredzamais CV izskatīšanas laiks līdz
2018.gada 20.augustam. Papildus
informācija: t.29734665
11vsk@daugavpils.apollo.lv
t.65441303, t.65441321,
t.20003514

t.27087984

13.06.2018.

Daugavpils 3.vidusskola

Informātikas un
programmēšanas pamatu
skolotājs – 28 stundas, no
01.09.2018.

13.06.2018.

Daugavpils 3.vidusskola

Izglītības metodiķis informātika
– 1 likme, no 01.09.2018.

13.06.2018.

Daugavpils 15.vidusskola

13.06.2018.

Daugavpils 3.vidusskola

13.06.2018.

13.06.2018.
13.06.2018.

Daugavpils 11.pamatskola
Daugavpils pilsētas
32.pirmsskolas izglītības
iestāde
Daugavpils pilsētas
22.pirmsskolas izglītības
iestāde

13.06.2018.

Daugavpils 15.vidusskola

13.06.2018.

Daugavpils Centra
vidusskola

Latviešu valodas skolotājs
vidusskolā/pamatskolā, no
01.09.2018.
Latviešu valodas un literatūras
skolotājs (uz dekrēta
atvaļinājuma laiku) – 32 stundas,
no 01.09.2018.
Matemātikas skolotājs 5.9.klasē,
10 kontaktstundas, no
01.09.2018.
Skolotājs logopēds,
0,5 likmes (uz noteiktu laiku), no
01.09.2018.
Pirmsskolas iestāžu un skolu
māsa, viena vesela slodze, no
08.06.2018.
Sākumskolas skolotājs, no
03.12.2018.
Sporta skolotājs, pilna slodze,
no 01.09.2018.
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t. 65423030
daug3vsk@inbox.lv
t. 65423030
daug3vsk@inbox.lv
t.65431227
t. 65423030
daug3vsk@inbox.lv
11vsk@daugavpils.apollo.lv
t.65441303, t.65441321,
t.20003514
t. 65434492, 20231021
e-pasts: daug32pii@inbox.lv
e-pasts: bernud22@inbox.lv
t. 65447656
t.65431227
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz
vakance@dcv.lv

16.05.2018.

Līvānu 1.vidusskola

Matemātikas skolotājs, 1 likme,
prasības >

29198990, 65307204,
livanu1vsk@livani.lv
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