
 

  

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

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

                                                      
2022. gada pavasara konkursa PROFS nolikums 

 
1. Konkursa mērķi  

 

1.1.Veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par 

darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas.  

1.2.Veicināt jauniešu - profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo 

dialogu. 

 

2. Konkursa rīkotāji  

 

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

2.2. 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  

 

3.1. Konkursā var piedalīties ne vairāk kā 2 komandas no vienas Latvijas 

profesionālās izglītības iestādes. Komandas sastāvā jābūt 6 skolēniem (var no 

dažādiem kursiem).  

3.2. Konkursā var piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 

kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības 

programmas. 

 

4. Pieteikšanās konkursam  

 

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

profesionālās izglītības iestādēm.   

4.2. Pieteikuma anketas aizpilda profesionālo izglītības iestāžu pedagogi - izglītības 

iestādes direktora pilnvarota persona, kas ir arī kontaktpersona saziņai ar LBAS 

koordinatori konkursa PROFS organizēšanas un norises laikā.  

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

ar norādi „Konkursam „Profs 2022_pavasaris”” (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 

Bruņinieku 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija) līdz š.g. 10. maijam (pasta zīmogs).  



4.4. Ja profesionālās izglītības iestādes komanda, kas ir pieteikusies dalībai konkursā,  

tomēr nevar piedalīties, profesionālās izglītības iestādei laikus, vismaz 3 dienas pirms 

konkursa norises, ir jāatsūta oficiāls atteikums. 

 

5. Konkursa norise 

 

5.1. Konkursā piedalās profesionālo skolu komandas, kuras līdz š.g. 10. maijam ir 

atsūtījušas pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu. 

5.2. Konkurss tiks organizētas maija beigās, vadoties pēc konkursam pieteikušos 

komandu skaita. 

5.3. Konkurss notiks attālināti ZOOM un KAHOOT vidēs, tas sastāvēs no viktorīnas par 

darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu.  

5.4. Dalībai konkursā katram audzēknim ir nepieciešams dators, telefons vai planšete ar 

kameru un interneta pieslēgumu. 

5.5. Dalībnieki pieslēdzas konkursam, norādot savu vārdu, uzvārdu un skolas nosaukumu 

(saīsinājumu). 

5.6. Visu konkursa laiku audzēkņu kameras ir ieslēgtas. Ja komanda atrodas skolā vienā 

telpā, izglītības iestādei vēlams nodrošināt kameru visas telpas pārredzamībai, lai izslēgtu 

iespējamos pārpratumus. 

5.7. Komandas mentors/ pedagogs un citi pedagogi konkursa norises laikā nedrīkst 

atrasties ar skolēnu komandu vienā telpā. 

5.8. Ja tiek konstatēts, ka konkursa dalībnieki pārkāpj nolikuma noteikumus, t.sk., 

izmanto palīglīdzekļus, traucē darbu citiem dalībniekiem, žūrijas vadītājs pieprasa 

dalībnieka paskaidrojumu. Pēc paskaidrojuma sniegšanas žūrijas vadītājs ir tiesīgs izteikt 

dalībniekam aizrādījumu, neieskaitīt attiecīgā uzdevuma rezultātu vai diskvalificēt 

komandu. 

 

6. Vērtēšana  

 

6.1. Konkursa rezultātus apkopos programma, ņemot vērā gan atbildes pareizību, gan 

atbildes sniegšanas ātrumu. 

6.2. Balvas saņems pirmo trīs vietu ieguvēji. 

 

7. Kur meklēt informāciju par konkursu?  

 

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

interneta vietnē: https://arodbiedribas.lv/projects/eiropas-sociala-fonda-projekts-darba-

drosibas-normativo-aktu-praktiskas-ieviesanas-un-uzraudzibas-

pilnveidosana/konkurss-profs-2022-pavasaris/ 
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