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LATVIJAS REPUBLIKA 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS 
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4434003004 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611 
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 

Telefons/ fakss 64130602, e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv  

http://www.pt.edu.lv  
 

APSTIPRINU 

Priekuļu tehnikuma 

direktors   I.Kupčs 

2018.gada 15.janvāris 

 

Karjeras konkursa Naudas koks 2018 

NOLIKUMS 
 

Konkursa mērķis: 

 radīt konkursa dalībniekiem priekšstatu par Priekuļu tehnikuma piedāvātajām 

profesijām; 

 dot iespēju konkursa dalībniekiem atklāt savas stiprās un vājās puses, izvēloties 

nākotnes karjeras ceļu; 

 attīstīt prasmi darboties komandā; 

 sekmēt sadarbību starp izglītības iestāžu skolotājiem, audzēkņiem un darba 

devējiem. 

 

Konkursu organizē: 

Priekuļu tehnikums, sadarbībā ar  sadarbībā ar Amatas novada pašvaldības apvienoto 

izglītības pārvaldi. 

 

Konkursa dalībnieki: 

Pamatskolu 8. – 9. klašu skolnieku komandas 4 dalībnieku sastāvā. Katras komandas 

dalībniekus pavada 1 – 2 pedagogi. Komandas pieteikumu aizpildīt elektroniski, izmantojot 

reģistrācijas anketas saiti:  https://goo.gl/forms/NsdI7p3bAxGegQff1 līdz 2018.gada 

26.februārim. 

 

Konkursa vieta un laiks: 

Konkurss notiek 2018.gada 1. martā Priekuļu tehnikumā Egļu gatvē 9, Priekuļu novada 

Priekuļos. Dalībnieku reģistrācija pl. 8.30 – 9.00, konkursa atklāšana pl. 9.00. Pasākuma 

norise līdz pl.15.20. 

 

Konkursa moto: 

Amatam ir zelta pamats. 
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Konkursa uzdevumi: 

Komandai jāiepazīstina ar sevi, jārisina dažādi uzdevumi, jāpārvar šķēršļi, pierādot atjautību 

un prasmi sadarboties komandā, jāpiedalās viktorīnā. Konkursa uzdevumi saistīti ar Priekuļu 

tehnikuma piedāvātajām profesijām – automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, 

ēdināšanas pakalpojumu speciālists, datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, lauku 

īpašumu apsaimniekotājs. Komandai jāpiedalās visos konkursa uzdevumos. 

 

Vērtēšana: 

Konkursa dalībniekus vērtēs organizatoru izveidota žūrijas komisija. 

Nr. Uzdevums Uzdevuma izpildes laiks Maksimālais punktu 

skaits 

1. Iepazīstināšana ar komandu  2 minūtes 10 

2. Uzdevumi profesijā automehāniķis 35 minūtes 40 

3. Uzdevumi profesijā klientu 

apkalpošanas speciālists 

35 minūtes 40 

4. Uzdevumi profesijā ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists 

35 minūtes 40 

5. Uzdevumi profesijās datorsistēmu 

tehniķis un programmēšanas tehniķis 

35 minūtes 40 

6. Uzdevumi profesijā lauku īpašumu 

apsaimniekotājs 

35 minūtes 40 

7. Viktorīna 15 minūtes 20 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits: 230 

 

 

Konkursa dalībnieku apbalvošana 

Katras profesijas uzdevumos 1. vietas ieguvējs saņem diplomu un konkursa atbalstītāju 

balvas. Komanda, kas kopvērtējumā ieguvusi vislielāko punktu skaitu saņem Priekuļu 

tehnikuma Naudas koka 2018 balvu. Skolotāji, kas sagatavojuši skolniekus konkursam, 

saņem pateicības par ieguldījumu skolnieku karjeras izglītībā. 

 

Atbildīgā kontaktpersona 

Priekuļu tehnikuma Biroja darba un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja Solvita 

Laiviņa, mob.22317259  e-pasts: laivina.solvita@pt.edu.lv 
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 1.pielikums 

 

Konkursa Naudas koks 2018 

darba kārtība skolnieku komandām 

2018.gada 1.martā 

 
Laiks Aktivitāte Norises vieta Atbildīgais 

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija PT jaunā korpusa vestibils S.Laiviņa 

9.00 – 9.05 Konkursa atklāšana PT jaunā korpusa zāle I.Kupčs 

9.05 – 9.35 Komandu vizītkartes PT jaunā korpusa zāle Konkursa 

vadītājs 

9.35 – 11.50 Profesionālie konkursi Metodisko komisiju 

norādītajos kabinetos 

S.Audere 

M.Eihentāle 

I.Mālniece 

Z.Dubova 

A.Tilaks 

11.50 – 12.20 Iepazīšanās ar tehnikumu PT jaunā korpusa zāle A.Ļubinskis 

12.20 – 13.00 Pusdienas PT vecā korpusa ēdnīcā I.Mālniece 

13.00 – 14.30 Profesionālie konkursi Metodisko komisiju 

norādītajos kabinetos 

S.Audere 

M.Eihentāle 

I.Mālniece 

Z.Dubova 

A.Tilaks 

14.30 – 14.45  Viktorīna PT jaunā korpusa zāle Konkursa 

vadītājs 

14.45 – 15.20 Rezultātu apkopošana, 

apbalvošana 

PT jaunā korpusa zāle I.Kupčs 
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2.pielikums 

Konkursa Naudas koks 2018 

darba kārtība pedagogiem 

2018.gada 1.martā 

 
Laiks Aktivitāte Norises vieta Atbildīgais 

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija PT jaunā korpusa vestibils S.Laiviņa 

9.00 – 9.05 Konkursa atklāšana PT jaunā korpusa zāle I.Kupčs 

9.05 – 9.35 Komandu vizītkartes PT jaunā korpusa zāle Konkursa 

vadītājs 

9.35 – 12.00 Pedagogu profesionālās 

pilnveides kursi (A 

programma) 

PT jaunā korpusa 416.kab.  

12.00 – 12.30 Pusdienas PT vecā korpusa mācību 

restorānā 

I.Mālniece 

12.30 – 15.00 Pedagogu profesionālās 

pilnveides kursi (A 

programma) 

PT jaunā korpusa 416.kab.  

15.00 – 15.20 Rezultātu apkopošana, 

apbalvošana, apliecību 

pasniegšana pedagogiem 

PT jaunā korpusa zāle I.Kupčs 

 


