
 

 

Vidzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 

centra skolēnu konkursa 

„5 minūtes manā nākotnes profesijā” 

NOLIKUMS 

Valmierā, 2015. gada 6. martā 

Laika posmā no 2015. gada 10. marta līdz 29. maijam Vidzemes plānošanas ES 

Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs projekta „Tehniskā palīdzība 

Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (Nr. 

VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros 7.-9.klašu skolēniem rīko konkursu „5 minūtes manā 

nākotnes profesijā”.  

1. Konkursa mērķi ir: 

1.1. rosināt jauniešu interesi apgūt darba tirgū pieprasītas un reģiona attīstībai 

nozīmīgas profesijas; 

1.2. popularizēt Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) teritorijā esošās 

profesionālās izglītības iestādes, izceļot un akcentējot specifiskākās mācību 

programmas; 

1.3. vērst jauniešu uzmanību uz Eiropas Savienības Struktūrfondu ieguldījumu 

Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes 

uzlabošanā, un citām aktivitātēm izglītības iestāžu attīstībai. 

2. Konkursa mērķauditorija ir VPR teritorijas skolu 7.-9.klašu izglītojamie. 

3. Konkurss sastāv no divām daļām (obligāti jāizpilda abas): 

3.1. viktorīna – atbildes uz konkursa jautājumiem. VPR mājas lapā www.vidzeme.lv 

un Facebook lapā www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions  

2015.gada 9. martā tiks ievietota saite uz konkursa jautājumiem, uz kuriem 

konkursa dalībniekiem atbildes jāsniedz tiešsaistē. Dalībniekiem 

ievadjautājumā jānorāda sev interesējošā profesija, par kuru secīgi tālāk tiks 

piedāvāti konkursa jautājumi.  

3.2. radošais darbs – skolēniem jāizveido radošs darbs par tēmu „5 minūtes manā 

nākotnes profesijā”, kas var būt video, zīmējums, eseja, vai jebkāds cits radošs 

izpausmes veids, kurā atspoguļota sava nākotnes profesija un sabiedrības 

ieguvums no tās. 

4. Konkursa viktorīnas aizpildīšanas un darbu iesūtīšanas termiņš ir 2015. gada 23. 

marts.  

5. Radošo darbu, atkarībā no tā formāta, sūtīt pa pastu uz adresi: Vidzemes plānošanas 

reģions, Cēsu iela 19, Valmiera, LV-4201, vai arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: 

maija.rieksta@vidzeme.lv. Sūtot darbus pa pastu, jāņem vērā pasta piegādes laiks. 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions
mailto:maija.rieksta@vidzeme.lv


6. Konkursā saņemtos radošos darbus un atbildes uz viktorīnas jautājumiem vērtēs 

konkursa žūrija, kuru veidos VPR pārstāvji un konkursa sadarbības partneru – Cēsu 

profesionālās vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Priekuļu 

tehnikuma un Ērgļu Profesionālās vidusskolas pārstāvji. 

7. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2015. gada 27. martā. Uzvarētāju vārdi, kā arī 

pareizās atbildes uz konkursa jautājumiem tiks publicēti VPR mājas lapā 

www.vidzeme.lv, un ar uzvarētājiem konkursa organizatori sazināsies personīgi.  

8. Konkursa uzvarētāju balva - apmaksāta mācību ekskursija uz izvēlēto profesionālās 

izglītības iestādi un/vai profesionālās izglītības iestādi, kura piedāvā apgūt viktorīnā 

izvēlēto profesijas virzienu. Ekskursijas laikā tiks apmeklēta profesionālās izglītības 

iestāde, kā arī uzņēmumi – profesionālo izglītības iestāžu absolventu potenciālie darba 

devēji un citi apskates objekti. 

9. Mācību ekskursijas uz katru no profesionālās izglītības iestādēm (Cēsu profesionālā 

vidusskola, Valmieras tehnikums, Smiltenes tehnikums, Priekuļu tehnikums un Ērgļu 

Profesionālā vidusskola) tiks organizētas laika posmā no 2015. gada 27. aprīlim līdz 15. 

maijam. Uzvarētāju sadalījums pa apmeklējamām izglītības iestādēm un uzņēmumiem 

tiks veidots, balstoties uz katra konkursanta interesēm. Ja ekskursijas dalībniekiem 

atvēlēto vietu skaits atļauj, VPR var piedāvāt konkursa dalībniekiem apmeklēt vairākas 

profesionālās izglītības iestādes. Vēlams, lai konkursantu ekskursijā pavada 

pieaugušais (vecāki, pilngadīgi brāļi/māsas, pedagogi un tml.). 
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