
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” 
Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084,  

mājas lapas adrese: http://www.olainesabelite.lv/lv/par-mums  
aicina darbā:  

 
1. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU-RITMIKAS/DEJU 

SKOLOTĀJU (prof.klas.kods 2359 06) 
 
Galvenie pienākumi:  

● plānot un vadīt interešu izglītības nodarbības, balstoties uz bērniem piemērotu 
programmu un individuālām attīstības īpatnībām, 

●  attīstīt bērnos radošās spējas, 
•   organizēt svētku pasākumus, 
•   sadarboties ar bērnu vecākiem. 
 

Prasības:  
• augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, 

atbilstoši MK noteikumiem, 
• latviešu valodas augstākā pakāpe. 
 

Piedāvājam:  
• darbu uz nepilnu slodzi – 21 stunda nedēļā; 
• uz noteiktu laiku; 
• stabilu atalgojumu – 589,27EUR (pirms nodokļu nomaksas); 
• garantētas sociālās garantijas. 

 
Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: 
abelite@olaine.lv. 
 
Vakance aktuāla līdz 30.09.2020. 
 
Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059. 
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2. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (prof.klas.kods 2342 02) 

Galvenie pienākumi:  
• plānot un vadīt muzikālās audzināšanas nodarbības, balstoties uz izglītojamajiem 

piemērotu izglītības programmu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības 
stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, 

• rūpēties par izglītojamo drošību, 
• organizēt svētkus un jautros brīžus, izstrādāt scenārijus tiem, 
• veikt individuālo darbu ar bērniem. 
 
Prasības pretendentam:  
● augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā 

izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas izglītības skolotājam 
noteiktā izglītība (darba tiesiskās attiecības tiek dibinātas arī ar darbinieku, 
kurš ir uzsācis mācības iepriekš minētajās programmās. Izskatīsim un 
radīsim iespēju pretendentam studijas apvienot ar darbu), 

● latviešu valodas augstākā pakāpe. 
 

Vēlama: B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā. 
 
Piedāvājam:  
• darbu ar bērniem 4 grupās, 
• darbu uz nepilnu slodzi – 20 stundas nedēļā, 
• uz noteiktu laiku (ilgstošu), 
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā, 
• stabilu atalgojumu – 460,59EUR (pirms nodokļu nomaksas), 
• sociālās garantijas. 

 

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: 
abelite@olaine.lv 
 
Vakance aktuāla līdz 30.09.2020. 
 
Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059. 
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3. Galdnieku-ēkas remontstrādnieku (prof.klas.kods 7522 01, 9313 02). 

 
Galvenie pienākumi:  
• veikt koka izstrādājumu remontdarbus, izgatavot koka izstrādājumus, salikt/izjaukt 
mēbeles u.c.; 
•veikt dažādus ēkas remontdarbus. 
 
Prasības pretendentam:  
•vidējā profesionālā izglītība;   
•valsts valodas zināšanas – A līmeņa 2.pakāpe;  
•labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt 
komandā;  
•augsta atbildības sajūta;  
•spēja plānot un organizēt savu darbu.  
 
Piedāvājam: 
• darbu uz pilnu slodzi; 
• darbu uz noteiktu laiku; 
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā; 
• stabilu atalgojumu – no 550,00EUR (pirms nodokļu nomaksas); 
• sociālās garantijas. 
 
Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: 
abelite@olaine.lv. 
 
Vakance aktuāla līdz 30.09.2020. 
 
Tālrunis papildu informācijai: 29666084, 67964059. 
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4. Apkopējs peldbaseinā (prof.klasif.kods 9112 01) 

 
Galvenie pienākumi:  
• nodrošināt peldbaseina kārtību un tīrību peldbaseinā un priekštelpās; 
• nodrošināt bērnu mazgāšanu, apģērbšanu un aprūpi; 
• sniegt bērniem nepieciešamo palīdzību, atbalstu un drošību. 
 
Prasības:  
•vidējā vispārējā izglītība; 
•latviešu valodas pakāpe-A1;  
•vēlamas krievu valodas zināšanas;  
•labas saskarsmes spējas;  
•augsta atbildības sajūta;  
•spēja plānot un organizēt savu darbu.  
 
Piedāvājam:  
• darbu uz nepilnu slodzi-34 stundas nedēļā; 
• darbu uz nenoteiktu laiku; 
• stabilu atalgojumu-467,50EUR (pirms nodokļu nomaksas); 
• sociālās garantijas. 

 
Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: 
abelite@olaine.lv. 
 
Vakance aktuāla līdz 31.08.2020. 
 
Tālrunis papildu informācijai: 29666084. 

 

 


