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1. Konkursa organizators:   

Priekuļu tehnikuma tehnisko zinību un lauksaimniecības metodiskās komisijas. 

 

2. Konkursa atbalstītāji: 

Nozares uzņēmumi. 

3. Konkursa mērķi:  

Demonstrēt Priekuļu tehnikuma audzēkņu prasmes traktoru vadīšanā ar mērķi veicināt 

Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību.  

Atlasīt konkursantus dalībai Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

meistarības konkursā traktora praktiskajā vadīšanā, kas notiks nodibinājuma “Fonds 

Latvijas lauksaimniecības attīstībai” rīkotā pasākuma “Traktordienas 2018” ietvaros, ZS 

“Eriņi”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā. 

 

4. Konkursa norises laiks un vieta: 

4.1. Konkursa sākums: 2018. gada 5. jūnijā plkst. 14.00.  

4.2. Konkursa norises vieta: Priekuļu tehnikuma darbnīcu teritorija – mācību poligons. 

 

5. Konkursa rīcības komitejas sastāvs: 

Audere Sarmīte – Konkursa rīcības komitejas priekšsēdētāja, lauksaimniecības un 

ēdināšanas pakalpojumu metodiskās komisijas vadītāja;  

Andris Tilaks – Konkursa rīcības komitejas loceklis, tehnisko zinību metodiskās 

komisijas vadītājs; 

Sentis Ķezis – Konkursa rīcības komitejas loceklis, skolotājs; 

Aivars Lapsa - Konkursa rīcības komitejas loceklis, skolotājs; 

Vitauts Kriškalns - Konkursa rīcības komitejas loceklis, skolotājs;  

Andrejs Kupčs - Konkursa rīcības komitejas loceklis, traktoru vadīšanas instruktors; 

Agnis Bahmanis - Konkursa rīcības komitejas loceklis, darbnīcu vadītājs; 
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6. Konkursanti: 

7.1. Konkursā var piedalīties Priekuļu tehnikuma audzēkņi,  vecumā līdz 24 gadiem. 

7.2.  Konkursanti, lai pieteiktu dalību konkursā uzrāda A vai B kategorijas traktora 

vadītāja apliecību, vai B kategorijas traktora vadītāja apmācības kursu beigšanas 

apliecība. 

 

7. Konkursa uzdevumi:  

9.1. Iebraukšana garāžā no sāniem;  

9.2. Izbraukšana caur vārtiem; 

9.3. Bumbas iegrūšana grozā;  

9.4. Izbraukšana caur vārtiem atpakaļgaitā; 

9.5. Iebraukšana garāžā no sāniem atpakaļgaitā; 

9.6. Apstāšanās pie sienas (līstes) 

 

Katrs konkursants izpilda uzdevumus ar trīs dažādiem traktoriem 

 

8. Konkursa uzdevuma vērtēšana 

Dalībnieka iegūto vietu nosaka pēc iegūto punktu skaita, ko sastāda uzdevumu 

veikšanai patērētais laiks sekundēs, kam pieskaitīti uzdevumu izpildē gūtie soda punkti. 

Par katru skartu ierobežotāju – 10 soda punkti. 

Par katru nogāztu/nolauztu ierobežotāju – 20 soda punkti. 

Par nesaudzīgu tehnikas un inventāra izmantošanu  - diskvalifikācija 

 

9. Konkursa vērtēšanas komisija 

Raimonds Rusmanis – Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs; 

Sentis Ķezis – Konkursa rīcības komitejas loceklis, skolotājs; 

Aivars Lapsa - Konkursa rīcības komitejas loceklis, skolotājs; 

 

10. Konkursa uzvarētāju apbalvošana: 

10.1. Visi konkursa dalībnieki saņem Priekuļu tehnikuma Atzinības rakstus par dalību 

konkursā.  

10.2. Konkursa 1.-3. vietas ieguvējiem tiek pasniegtas nozares uzņēmumu veicināšanas 

balvas. 

10.3. Labākie četri konkursanti, kuriem ir iegūta B kategorijas traktora vadītāja 

apliecība tiek izvirzīti dalībai Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

meistarības konkursā traktora praktiskajā vadīšanā. 

 

11. Drošība konkursa norises laikā: 
11.1 Drošība konkursa laikā tiek organizēta atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām. 

Atbildīgais par drošības noteikumu izstrādi un konkursantu iepazīstināšanu ar tiem ir konkursa 

organizators. 

11.2 Priekuļu tehnikuma direktors apstiprina Drošības prasības un nozīmē atbildīgo 

personu, kas veic instruktāžu. 

11.3 Pirms konkursa uzdevumu izpildes uzsākšanas konkursanti tiek iepazīstināti ar 

drošības un kārtības noteikumiem konkursa norises laikā un uzdevumu izpildes vietā. 

11.4 Katrs konkursants parakstās par drošības noteikumu ievērošanu. Konkursantam 

stingri jāievēro konkursa drošības noteikumi; to neievērošanas gadījumā Konkursa 

vērtēšanas komisijai ir tiesības liegt konkursantam turpināt uzdevuma izpildi. 
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12. Konkursa organizētāju atbildība: 

Konkursa organizētāji tehniski nodrošina konkursa uzdevumu izstrādi, konkursa norises 

vietas iekārtošanu, konkursantus ar traktortehniku, ar kuru būs iespējams iepazīties 

pirms konkursa uzdevuma sākuma. 

 

13. Konkursa iekšējās kārtības noteikumi: 
13.1. Konkursantam konkursa  norises vietā jāierodas laicīgi. 

13.2. Konkursa laikā mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta. 

13.3. Konkursantam ir jāievēro drošības prasības. 

13.4. Konkursants pats atbild par sagatavošanos uzdevumu izpildei – pārbauda 

traktora darbību, ja nepieciešams, informē atbildīgās personas par problēmu. 

13.5. Tehniskas dabas jautājumus par traktoru un to darbību konkursants drīkst uzdot 

tikai laikā, kad notiek iepazīšanās ar uzdevumu izpildes vietu un traktoriem. Konkursa 

laikā to darīt nav atļauts. 

13.6. Visiem konkursantiem jārīkojas profesionāli un jārespektē citi konkursanti. 

Konkursants nedrīkst traucēt citu konkursantu darbu. 

13.7. Lai uzsāktu uzdevuma izpildi, konkursantam ir jāsagaida Konkursa rīcības 

komitejas rīkojums. Uzdevuma izpilde ir jāpārtrauc, ja Konkursa rīcības komitejas 

pārstāvis dod tādu rīkojumu (rupju drošības pārkāpumu gadījumā).  

14. Pieteikšanās dalībai konkursā: 

Pieteikumu (nolikuma Pielikums) par dalību konkursā jānosūta elektroniski līdz 

2018.gada 1.jūnijam uz elektronisko adresi audere.sarmite@pt.edu.lv  

 

 

 

Direktora vietniece izglītības jomā     G.Beperščaite 
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