Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības konkursa
„Jaunais Automehāniķis 2018”
nolikums
Profesionālā izglītība darba tirgum!
Apstiprināts ar Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa
„AUTOMEHĀNIKA 2018" rīcības komitejas lēmumu nr. 1.
Rīgā, 2017. gada 23. oktobrī.
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Jaunais Automehāniķis
2018" ir viena no Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu pasākuma aktivitātēm.
Konkursa mērķi:
1. Veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā un sekmēt
profesionālās izglītības attīstību;
2. Veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm, kā arī iepazīstināt
izglītojamos ar jaunākajām tehnoloģijām un nākamajiem darba devējiem;
3. Veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm un pedagogiem;
4. Popularizēt automehāniķu profesiju un dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas,
prasmes un iemaņas izvēlētajās profesijās.
5. Veicināt sadarbību starp SIA Inter Cars Latvija un profesionālās izglītības iestādēm.
Konkursa organizators:
Konkursu organizē SIA Inter Cars Latvija.
Konkursa organizēšanā SIA Inter Cars Latvija sadarbojas ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību
SIA „BT1”, PIKC ”Rīgas Tehniskā koledža”, Scania Baltijas mācību centrs, SIA „Volvo Truck Latvia”.
Rīcības komisija:
Aldis Vasiļevskis – rīcības komisijas priekšsēdētājs, SIA ''Inter Cars Latvija'' tirdzniecības filiāles
“Rumbula” vadītājs;
Egils Blaubergs – rīcības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, SIA “ Inter Cars Latvija” iepirkumu un
loģistikas nodaļas vadītājs;
Gints Šāvējs – komisijas eksperts, SIA „BT1” izstādes „Automehānika 2016” projekta vadītājs;
Jānis Nipers – komisijas eksperts, PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” direktora vietnieks;
Sanita Eihmane – komisijas eksperte, PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” autonodaļas vadītāja.
Konkursa norises laiks un vieta:
Konkursa pirmā kārta – 2017. gada 6. decembris no plkst. 14.00. – 16.00.
Skolas audzēknis reģistrējas www.jaunaisautomehanikis.lv lapā pirms konkursa pirmās kārtas
sākuma un simts minūšu laikā atbild uz testa jautājumiem on-line.
Konkursa pirmajai kārtai paredzētās simts minūtes sāk uzskaitīt no testa uzsākšanas brīža, bet
atbilžu sniegšanai paredzētais laiks beidzas 16.00.
Pirmajā kārtā var piedalīties jebkurš skolas un to filiāļu audzēknis.
Reģistrējoties jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, jāizvēlas skola.
Reģistrācija sākas 10 minūtes pirms konkursa pirmās kārtas sākuma laika.
Konkursa pusfināls – 2018. gada 23. februārī plkst. 11.00
Konkursa pusfinālā piedalās katras skolas (kopā ar filiālēm) trīs (vai vairāk) audzēkņi, kuri ir
ieguvuši lielāko punktu skaitu pirmajā kārtā
Pusfināla dalībnieki tiek paziņoti pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošanas un skolu
apstiprinājuma par attiecīgo audzēkņu piederību mācību iestādei, bet ne vēlāk kā līdz 5. janvārim

-

Reģistrācija pusfinālam no plkst. 10.00-10.45, SIA “BT1”, Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”,
Ķīpsalas ielā 8, Rīgā
Pusfinālā audzēkņi izpilda no 30 jautājumiem sastāvošu testu. Testa izpildīšanai atvēlētais laiks –
60 minūtes.

Konkursa fināls – 2018.gada 6. – 8. aprīlī (3 dienas), SIA “BT1”, Starptautiskajā izstāžu centrā
“Ķīpsala”, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.
Konkursa finālā piedalās 15 audzēkņi, kuri ir ieguvuši lielāko punktu skaitu pusfinālā
Finālisti tiek paziņoti pēc pusfināla rezultātu apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz 9. martam
Skolai ir pienākums apstiprināt konkursantu dalību vai atteikšanos no dalības konkursa finālā līdz
16. martam.
Ja kāds no fināla dalībniekiem atsauc savu dalību finālā, tad tā vietā, atbilstoši uzrādītajam
rezultātam pusfinālā, tiek uzaicināts nākamais audzēknis
Konkursa finālistus pavada attiecīgās skolas pedagogs.
Konkursa fināla norise:
Dalībnieku reģistrācija 2018. gada 6. aprīlī no plkst. 09.00 līdz 10.00;
Konkursa atklāšana: 2018. gada 6. aprīlī plkst. 10.15;
Konkursa uzvarētāju apbalvošana un konkursa noslēgums: 2017. gada 8. aprīlī plkst. 15.30.
Konkursa dalībnieki:
1. Latvijas automehāniķu profesionālās vai profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi.
2. Konkursā nedrīkst piedalīties audzēkņi, kuri ir piedalījušies iepriekšējo gadu profesionālās
meistarības konkursu “Automehānika" vai “Jaunais Automehāniķis” finālā.
3. Reģistrējoties katram konkursa dalībniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi,
autovadītāja apliecību vai ID karti), audzēkņa apliecību.
4. Katra profesionālās izglītības iestāde konkursa finālam saņem dalībnieku skaitam atbilstošu
skaitu caurlaides. Caurlaides paredzētas konkursa dalībniekiem – profesionālās izglītības
iestādes audzēknim, kā arī to pavadošajai personai.
5. Papildu caurlaides / ielūgumus var saņemt skolu administrācijas pārstāvji un pedagogi,
iepriekš piesakot caurlaižu skaitu konkursa organizatoriem. Caurlaides ir derīgas visu izstādes
un konkursa norises laiku un ir nepieciešamas dalībnieku un pavadošo personu iekļūšanai
izstāžu hallē.
6. Ja caurlaižu skaits ir nepietiekams, pavadošās personas un citi profesionālās izglītības
iestādes pārstāvji izstādes kasē var iegādāties ieejas biļetes. Izglītības iestādes audzēkņu
grupām 10 un vairāk cilvēku sastāvā ir iespēja iegādāties ieejas biļetes ar 40% atlaidi.
7. Konkursa dalībnieku pavadošais pedagogs ir atbildīgs par izglītības iestādes kārtības
noteikumu un Ministru kabineta 2009. gada 24. Novembra noteikumu Nr. 1338 „Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
ievērošanu.
8. Konkursa uzdevumus dalībnieki veic atbilstošā darba apģērbā. Darba apģērbu konkursantiem
nodrošina mācību iestāde vai konkursanti paši.
9. Konkursā var piedalīties tehnisko skolu audzēkņi, kuri dzimuši 1996. gada 6.decembrī un
vēlāk.
10. Dalības maksa par vienu fināla dalībnieku 100 EUR. Dalības maksa līdz 2018. gada 23.
martam jāieskaita SIA „Inter Cars Latvija”, Reģ. Nr.40103315276 kontā
LV82HABA0551028498305 ar norādi “Dalības maksa konkursā “Jaunais Automahāniķis 2017”
un tā tiks izlietota ar konkursu saistīto izdevumu segšanai. Rēķins par attiecīgo summu tiks
piestādīts līdz 16.martam.
11. Gadījumā, ja audzēknis atsauc savu dalību vai neierodas uz konkursa finālu, dalības maksa
netiek atmaksāta.
12. Konkursa organizatori nodrošina konkursantu un pavadošo pedagogu:

-

Naktsmītnes viesnīcā laika posmā no 6.-8.aprīlim (2 naktis), iekļaujot brokastis
(ja nepieciešams, piesakot līdz 16.martam);
Pusdienas konkursa norises laikā
Fināla dalībnieku apdrošināšanu

Konkursa norises kārtība:
1. Pirmajā kārtā audzēkņi on-line atbild uz iespējami vairāk jautājumiem. Atbildēm tiek dotas
simts minūtes. Piedalās visu skolu un visu filiāļu audzēkņi. Pēc pareizo atbilžu saskaitīšanas
tiek noteikti trīs labākie audzēkņi no katras skolas (ar filiālēm) un uzaicināti uz pusfinālu.
2. Pusfinālā audzēkņi izpilda no 30 jautājumiem sastāvošu testu, pēc kura rezultātiem tiek
noteikti 15 labākie audzēkņi.
3. Konkursa fināls norisinās 2018. gada 6., 7. un 8. aprīlī:
3.1.
2018.gada 6. aprīlī dalībnieki iepazīstas ar darba vietām un veic piecus konkursa
uzdevumus.
3.2.
2018.gada 7. aprīlī dalībnieki veic sešus konkursa uzdevumus.
3.3.
2018. gada 8. aprīlī dalībnieki veic četrus konkursa uzdevumus.
3.4.
Konkursa uzdevuma izpilde notiek pēc rotācijas principa.
3.5.
Pirms konkursa uzdevumu uzsākšanas par katru konkursa darba uzdevumu atbildīgā
persona iepazīstina konkursa dalībniekus ar darba drošības noteikumiem darba
vietā. Katrs konkursa dalībnieks parakstās par darba drošības noteikumu ievērošanu
darba vietā.
3.6.
Konkursantus pavadošajām personām (pedagogiem), konkursantiem, kas izpildījuši
uzdevumu priekšlaicīgi, un nepiederošām personām aizliegts ienākt konkursa
uzdevuma zonā uzdevuma izpildes laikā.
3.7.
Konkursa darba vietu fotografēšana un filmēšana uzdevumu izpildes laikā ir
kategoriski aizliegta.
3.8.
Konkursantam, kurš izpildījis uzdevumu priekšlaicīgi, jāpaliek darba uzdevuma
veikšanas vietā līdz uzdevumam atvēlētā laika beigām.
3.9.
Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par dalībnieka sodīšanu vai diskvalifikāciju, ja netiek
ievēroti godīgas sacensības principi vai tiek pārkāpti darba drošības noteiktumi.
3.10. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 8. aprīlī plkst. 15.30.
3. Iespējamie konkursa uzdevumi:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

Kravas automašīnu remonts – nodrošina Scania Baltijas mācību centrs;
Kravas automašīnu remonts – nodrošina SIA Volvo Truck Latvia;
Auto kondicionieris – nodrošina SIA Gvidis;
Bremžu sistēma – nodrošina ZF Aftermarket un Inter Cars Latvijas;
Vadības bloku un sistēmu diagnostika – nodrošina SIA Robert Bosch SIA
Piekares sistēma – nodrošina ZF Aftermarket un Inter Cars Latvija;
Sadales vārpstas piedziņas mehānisms - nodrošina FEBI BILSTEIN
Sajūga ekspluatācija – nodrošina SHAEFFLER un Inter Cars Latvija;
Dīzelis, Common Rail sistēma - nodrošina DENSO un Inter Cars Latvija;
Dīzeļa dzinēja agregāti- nodrošina DELPHI un Inter Cars Latvija;
Dzinēja elektro agregāti - nodrošina VALEO un Inter Cars Latvija;
Gultņu pareiza izvēle un montāža - nodrošina SKF un Inter Cars Latvija;
Kardāna remonts - nodrošina SIA Kardāns;
Blīvējumi - nodrošina ELRING un Inter Cars Latvija;
Dzinēja agregātu elastīgie piedziņas elementi - nodrošina ContiTech
Konkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt darba vietu tēmas un uzdevuma nodrošinātājus.

-

4. Konkursa uzdevumu vērtēšana
Maksimālais iegūstamo punktu skaits vienā konkursa uzdevumā – 50.
Viena konkursa uzdevuma maksimālais izpildes laiks – 45 minūtes.
Starplaiks starp konkursa uzdevumiem – 15 minūtes.
Pēc uzdevuma veikšanas dalībnieks tiek iepazīstināts ar vērtējumu, par ko parakstās veidlapā.
Konkursa dalībniekiem ir tiesības apstrīdēt vērtējumu, vēršoties pie rīcības komisijas pēc
uzdevumam atvēlētā laika beigām, bet ne vēlāk kā 15 minūtes no konkrētā uzdevuma beigu brīža.
Visu konkursa kārtu uzvarētājus nosaka pēc saņemto punktu summas. Ja vairākiem dalībniekiem
ir vienāds punktu skaits, vietu nosaka mazākā uzdevuma veikšanai patērētā laika kopsumma.
Konkursa darba valodas ir angļu un latviešu. Darba vietās uzdevums un vērtējums var būt tikai
angļu valodā.
Strīdu un neskaidrību gadījumā noteicošā ir latviešu valoda.
Konkursu vērtē eksperti, kurus ir deleģējuši konkursa atbalstītāji un rīkotāji.

Apbalvošana:
Katrs konkursa dalībnieks saņem Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursa
“Jaunais Automehāniķis 2018" atzinības rakstu par dalību konkursā;
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un balvas.
Uzvarētājs kopā ar pedagogu, tiek uzaicināti piedalīties Starptautiskajā Inter Cars jauno
automehāniķu konkursā Varšavā. Dalību, ceļu un uzturēšanos sedz Inter Cars.
Skolas, kuru audzēkņi izcīnīs godalgotās vietas, tiks apbalvotas ar SIA Inter Cars Latvija
specbalvām:
1.Vieta – dāvanu karte 1000 Eur apmērā iekārtu vai instrumentu iegādei autoremonta
programmas tehniskajam nodrošinājumam.
2.Vieta – dāvanu karte 700 Eur apmērā iekārtu vai instrumentu iegādei autoremonta
programmas tehniskajam nodrošinājumam.
3.Vieta – dāvanu karte 500 Eur apmērā iekārtu vai instrumentu iegādei autoremonta
programmas tehniskajam nodrošinājumam.

Konkursa „ Jaunais Automehāniķis 2017" kontaktpersonas:
Armands Umbraško, tālr. 29409407, e-pasts: armands.umbrasko@intercars.eu
Aldis Vasiļevskis, tālr. 29250279, e-pasts: aldis.vasilevskis@intercars.eu
Egils Blaubergs, tālr. 29287840, e-pasts: egils.blaubergs@intercars.eu

