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Normatīvais regulējums

30.pants. Izglītības iestādes vadītājs

(1) Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādes darbību un tās 

rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu 

racionālu izmantošanu.
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Vakances 2018.gada augusts
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Mācību 

priekšmets

Vakances kopā Pilna slodze Nepilna slodze Lielākais 

vakanču skaits

Matemātika 43 28 15 Rīga 

(19)/Pierīga(6)

Fizika 34 10 24 Rīga 

(6)/Pierīga(11)

Ķīmija 21 4 17 Rīga (7)/Pierīga(3)

Dabaszinības 10 1 9 Rīga (1)/Pierīga(3)

Bioloģija 14 4 10 Rīga (5)/Pierīga(2)

Latviešu valoda 35 24 11 Rīga 

(12)/Pierīga(6)



Latvijas Universitāte
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"prof. Logina programma" Pašlaik strādā skolā



• Vairs NAV NEVIENAS eksakto mācību priekšmetu pedagogu pamatprogrammas

• Bijušās bakalaura programmas:

• Matemātika, fizika un datorzinātnes

• Iespēja specializēties vai nu matemātikā, vai fizikā;

• Pastāvēja 3 gadus (2015. – 2018.)

• Tika slēgta 2018.g . intereses trūkuma dēļ

• Maģistrantūra

• Vispārējās izglītības skolotājs (2 gadi)

• Specializācija: matemātikā, fizikā, informātikā

• interese maza

Liepājas Universitāte
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Avots: www.Latvija.lv, Liepājas Universitāte

http://www.latvija.lv/


2016.gadā atvēra programmu pamatizgl. skolotāju sagatavošanai

Programma: fizikas, matemātikas un datorikas skolotājs pamatizglītībā

Pieejamas 15 budžeta vietas māc.gadā

Interese praktiski nekāda (divos gados 1 studēt gribošais)

Maģistrantūra

Vispārējās izglītības skolotājs (2,5 gadi)

Profesionālais maģistrs

Iespējas specializēties:

fizika un matemātika

matemātika un informātika

bioloģija un ķīmija

ģeogrāfija un ķīmija

Daugavpils Universitāte

6Avots: www.Latvija.lv, Daugavpils Universitāte

http://www.latvija.lv/




2019.gada iepirkums pedagogu 

profesionālās kompetences programmās
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Programmas nosaukums Grupu skaits Pedagogu skaits grupā

Dabaszinību matemātikas satura 
skolotājs (240h)

1 grupa 15 – 20 (30 mācās)

Dabaszinību satura skolotājs (240h) 1 grupa (+2 papildu grupas) 15 – 20 (63 mācās)

Dabaszinību fizikas satura skolotājs 
(240h)

1 grupa (+1 papildu grupa) 15 – 20 (34 mācās)

Dabaszinību ķīmijas satura skolotājs 
(240h)

1 grupa 15 – 20 (27 mācās)

Latviešu valodas un literatūras 

skolotājs (160h)

2 grupas (-1grupa) 15 - 20



Paldies!

Izglītības un zinātnes ministrija
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

www. izm.gov.lv

http://www.esfondi.izm.gov.lv/

