
 

  

 
Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās 

ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) 

                                                      
 

 

Konkursa PROFS 2018 nolikums 

 
1. Konkursa mērķi  

 

* Veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām 
un darba drošību, uzsākot darba gaitas.  

* Veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu. 

 

2. Konkursa rīkotāji  

 

* Konkursa rīkotāja ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).  

* Konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda 

projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības 
pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.  

 

3. Konkursa dalībnieki  

 

Reģionālajā pusfinālā var piedalīties ne vairāk kā 2 komandas no vienas profesionālās 

izglītības iestādes. Komandas sastāvā jābūt 6 skolēniem (var no dažādiem kursiem).  

 

4. Pieteikšanās konkursam  

 

4.1. Uzaicinājuma vēstule, konkursa nolikums un pieteikuma anketa tiek nosūtīti visām 

profesionālās izglītības iestādēm. Tos var saņemt arī Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības birojā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00, kā 

arī interneta vietnē www.arodbiedribas.lv > Projekti > PROFS 2018.  

4.2. Pieteikuma anketas aizpilda profesionālo izglītības iestāžu pedagogi - izglītības 

iestādes direktora pilnvarota persona.  

4.3. Aizpildītas pieteikuma anketas jānosūta uz e-pasta adresi: profs@lbas.lv vai pa pastu 

ar norādi „Konkursam „Profs 2018”” (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Bruņinieku 

29/31, Rīga, LV-1001, Latvija) līdz š.g. 17. septembrim (pasta zīmogs).  

 

 

 

 

 

http://www.arodbiedribas.lv/


 

 

5. Konkursa pusfinālu un finālu norise 

 

5.1. Konkursā piedalās profesionālo skolu komandas, kuras līdz š.g. 17. septembrim ir 

atsūtījušas pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu. 

5.2. Notiks pieci reģionālie pusfināli. 

5.3. Reģionālie pusfināli notiks laikā no 15. oktobra līdz 30. novembrim, norises vieta un 

laiks tiks precizēts.  

5.4. Konkursa fināls un apbalvošanas ceremonija notiks šī gada decembra pirmajā nedēļā 

Rīgā. Pasākuma norises vieta un laiks tiks precizēts.  

5.5. Reģionālie pusfināli un fināls sastāvēs no trīs daļām: mājas darba, viktorīnas un 

praktiskiem uzdevumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. 

Norādījumi par mājas darbu tiks nosūtīti pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas. 

 

6. Vērtēšana  

 

6.1. Finālā iekļūs katra reģiona labākā komanda. Konkursa rezultātus vērtēs žūrija, kuras 

sastāvā būs darba drošības un darba tiesību eksperti.  

6.2. Izcilu rezultātu gadījumā žūrija patur tiesības izvirzīt finālam ne vairāk kā divas 

komandas no vienas reģiona pusfināla kārtas (kopumā ne vairāk kā sešas komandas 

finālā), kuras ieguvušas lielāko punktu skaitu. 

6.3. Konkursa dalībnieki saņems vērtīgas balvas, un konkursa kopējais balvu fonds ir 

5000 eiro. 

 

7. Kur meklēt informāciju par konkursu?  

 

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa un cita papildu informācija ir pieejama LBAS 

interneta vietnē www.arodbiedribas.lv > Projekti > PROFS 2018.  

 

8. Citi noteikumi  

 

Konkursa finālisti tiks paziņoti nākamajā dienā pēc pēdējā pusfināla LBAS mājas lapā 

www.arodbiedribas.lv. 

  
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt LBAS koordinatorei Sanitai 

Birkenfeldei pa tālr. 29383038 vai rakstīt uz e-pasta adresi: profs@lbas.lv. 

http://www.arodbiedribas.lv/

