
SPECIĀLISTU/-I 
 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS
JAUTĀJUMOS

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde
 

 aicina pievienoties savam kolektīvam

Kāpēc pievienoties?

sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
personīgā izaugsme un profesionālo zināšanu pilnveidošana;

stabils atalgojums sākot no 959,00 euro (bruto);

droša un sakārtota darba vide;
atbalstoši kolēģi.

Ja Tev ir vēlme:
sniegt atbalstu gadījumos, ja tiek izskatīti individuāli gadījumi saistībā ar
iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem;
pārstāvēt bērna intereses tiesā un citās institūcijās atbilstoši savai
kompetencei;
nodrošināt/koordinēt bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbību
pašvaldībā;
sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī
nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;
analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
sagatavot iekšējos normatīvos aktus atbilstoši savai kompetencei.

Tev nepieciešams:
otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību
zinātnēs; 
apgūta apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā (pēdējo piecu gadu
laikā apgūti 40 stundu kursi bērnu tiesību aizsardzībā); 
darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
zināšanas un pieredze bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; 
teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām;
svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai
nepieciešamajā apjomā; 
kompetences: labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt
paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu
darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu
izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu;
B kategorijas auto vadītāja apliecība; 
sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

motivācijas vēstule;
pretendenta dzīves apraksts (CV);
izglītību un profesionālo darbību apliecinošu dokumentu kopijas;
redzējums par bērnu tiesību aizsardzības jomas attīstības virzieniem Tukuma
novadā (līdz trīs A4 lapām datorrakstā).

Iesniedzamie dokumenti:

Tukuma novada Izglītības pārvalde informē, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Tukuma novada Izglītības pārvalde,

kontaktinformācija: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, e-pasts: izglitiba@tukums.lv  www.tip.edu.lv 

 
Dokumenti iesniedzami  Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Šēseles ielā 3, Tukumā,

Tukuma novadā, LV-3101, ar norādi „Pieteikums speciālista bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos amatam” vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši

Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz
elektroniskā pasta adresi: izglitiba@tukums.lv   

līdz 2022.gada 17.jūnijam  plkst.16.00. 
 
 
 
 

Kontaktpersona: Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina, 
mob.t.29388919,  e-pasts: kristine.logina@tukums.lv 


