Apstiprinu:

Normunds Grinbergs
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
2018.gada 1.februārī

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu
profesionālās meistarības konkursa
„Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi”
nolikums

Profesionālās meistarības konkursa mērķis:
1. Veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas
tautsaimniecībā un sekmēt profesionālās izglītības attīstību;
2. Veicināt sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm,
iepazīstināt audzēkņus ar jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un nākamajiem
darba devējiem;
3. Popularizēt būvniecības profesijas un dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt
zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā;
4. Noteikt labākos Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus dekoratīvā
sienu krāsošanā darbā ar “Akzo Nobel”“Sadolin” krāsām.
Konkursa “Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi” darba uzdevums:
Audzēkņu profesionālās meistarības konkursa laikā no 2018.gada 8. līdz 9. martam
dalībnieki veic telpas sienu krāsošanu ar “Akzo Nobel”“Sadolin” krāsām un vienas
sienas dekoratīvo krāsojumu ar dotā zīmējuma izveidošanu (attēlus skatīt pielikumā).
Konkursu organizē:
Latvijas Būvnieku asociācija,
SIA ”Akzo Nobel Baltic” sadarbībā ar
Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu un būvniecības nozares sadarbības
partneriem.

Konkursa atbalstītāji:
SIA ”Akzo Nobel Baltic”
SIA “Hardex Baltic”
SIA “Baltā Bura”
SIA „Saint Gobain” celtniecības produkti”
SIA “Osmo”
Konkursa norises vieta un laiks:
Konkurss notiek no 2018.gada 8. - 9.martam , Zaļenieku komerciālā un amatniecības
vidusskolā „Zaļā muiža”, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts.
Konkursa atklāšana: 2018.gada 8.martā plkst.09.30.
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija: 2018. gada 8.martā no plkst.8.30 līdz 9.15
Uz konkursu var ierasties arī 7.marta vakarā (ieteicams to darīt tālajiem braucējiem)
Konkursa noslēgums: 2018.gada 9.martā plkst.15.00
Konkursa rīcības komisija:
Normunds Grīnbergs – Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents;
Juris Šulcs - rīcības komisijas priekšsēdētājs SIA ”Akzo Nobel Baltic”.
Normunds Strauja– rīcības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Zaļenieku komerciālā un
amatniecības vidusskola;
Konkursa dalībnieki:
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un speciālo internātpamatskolu
audzēkņi.
Katram konkursa dalībniekam, ierodoties uz konkursu, jāuzrāda audzēkņa apliecība.
Konkursa dalībniekus pavada izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis, kurš 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.
Par audzēkņu drošību konkursu laikā atbild katras izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis.
Pirms konkursu uzsākšanas, darba aizsardzības speciālists iepazīstina konkursa
dalībniekus ar darba drošības un kārtības noteikumiem konkursa laikā un par darba
drošības noteikumiem darbavietā.
Katrs konkursa dalībnieks parakstās par darba drošības noteikumu ievērošanu darbavietā.
Drošus darba apstākļus nodrošina Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.
Piedalīties konkursā tiek aicinātas šādas Latvijas profesionālās izglītības iestādes:











Rēzeknes tehnikums;
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Barkavas teritoriālā struktūrvienība ;
PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums”;
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība;
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālā struktūrvienība;
Priekuļu tehnikums;
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”;
PIKC Jelgavas Tehnikums;
Rīgas Celtniecības koledža;
PIKC „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”;













VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Preiļu teritoriālā
struktūrvienība;
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola;
Saldus tehnikums;
Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība;
Sveķu speciālā internātpamatskola;
Spāres speciālā internātpamatskola;
Lažas speciālā internātpamatskola;
Lielplatones speciālā internātpamatskola;
Palsmanes speciālā internātpamatskola;
Jumpravas speciālā internātpamatskola;
Rīgas 2.speciālā internātpamatskola

Pieteikšanās konkursam:
pieteikumu konkursam (1.pielikums) izglītības iestāde iesūta elektroniski līdz 2018.gada

23.februārim plkst. 16.00
Normundam Straujam, rīcības komisijas priekšsēdētāja vietniekam, Zaļenieku
komerciālās un amatniecības vidusskola
e-pasts: strauja5@inbox.lv
Pieteikuma veidlapu aizpildīt elektroniski uz izglītības iestādes veidlapas.
Dalības maksa 40.00 EUR:
Katram konkursa dalībniekam – audzēknim, pavadošajiem pedagogiem un auto/autobusa
vadītājam (dalības maksā iekļauta ēdināšana: brokastis, pusdienas, vakariņas, brokastis,
pusdienas, nakšņošana).
Naktsmītnes Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcā.
Pieteikušās profesionālās izglītības iestādes saņems iesniegtajā pieteikumā iekļautai
informācijai atbilstošus faktūrrēķinus par dalības maksu.
Konkursa vērtēšanas ekspertu komisija- konkursantu darbu vērtē konkursa atbalstītāju
– darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji:
Normunds Grīnbergs – Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
Juris Šulcs - rīcības komisijas priekšsēdētājs SIA ”Akzo Nobel Baltic”.
Māris Ginters - SIA ”Akzo Nobel Baltic”.
Agris Kreislers- SIA “Velve MS tehnoloģijas” direktors
Ēriks Tukišs – SIA “Baltā bura”
Konkursa vērtēšanas ekspertu komisijas darba kārtība
Ekspertu komisijas vērtējums tiek fiksēts protokolā, kurā tiek ierakstīts katra konkursa
uzdevuma vērtējums (kopējais punktu skaits) un paskaidrots ekspertu viedoklis par
uzdevumu izpildes atbilstību nolikumā izvirzītajiem kritērijiem.

Konkursu ekspertu komisija:
1. precizē konkursa uzdevumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši konkursa darbu
specifikai
2. pirms konkursa iepazīstina dalībniekus ar konkursa uzdevumu vērtēšanas
kritērijiem
Praktiskā uzdevuma vērtēšanas kritēriji


Darba vietas organizēšana pirms un pēc praktiskā uzdevuma,
rūpīgums, tīrība
Materiālu ekonomiska izmantošana

Tehnoloģisko procesu pareizība, darba paņēmieni

Izpildītā darba kvalitāte, precizitāte

Drošības tehnikas ievērošana

Attieksme pret veicamo darbu

Darba izpildes laika ievērošana

Maksimāli iegūstamais punktu skaits

Iegūstamo
punktu skaits
0 - 10
0 - 10
0 -15
0 - 40
0-5
0 - 15
0-5
100 punkti

Konkursa „Sienas krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi” īss apraksts:
Konkursa komandu veido 2 dalībnieki.
Audzēkņu profesionālās meistarības konkursa laikā no 2018.gada 8. līdz 9. martam
dalībnieki veic dienesta viesnīcas istabiņas sienu pārkrāsošanu ar „Akzo Nobel
Baltic” tonētu krāsu. Uz vienas no sienām izveidojot daudzkrāsainu dekoratīvo
krāsojumu pēc dotajām figūrām un krāsu toņiem.
Kopējie krāsojamās telpas izmēri :
Profesionālajām skolām: 37m2
speciālajām skolām: 26m2
Uzdevums: pēc sienu nokrāsošanas uz vienas no lielajām sienām jāuzkrāso rombu
figūras, kuru izmēri ir:
1.rombs diagonāle 90cm un 50cm
2.rombs diagonāle 70cm un 40cm
3.rombs diagonāle 50cm un 30cm
Rombu skaits:
Profesionālajām skolām : 18 gab.- rombu lielums, izkārtojums - brīva izvēle
Speciālajām skolām : 12 gab. -rombu lielums, izkārtojums – brīva izvēle.
Drīkstēs izmantot mājās sagatavotus šablonus.
Darba uzdevumus izstrādā rīcības komisija sadarbībā ar Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas vadību.
Obligāti izpildāmi nosacījumi:
Katrs konkursa dalībnieks konkursa darbus veic ar līdzpaņemtajiem darba instrumentiem
– rokas instrumentiem, elektroinstrumentiem, mērierīcēm, palīgierīcēm, individuāliem
aizsardzības līdzekļiem.

Konkursa rīkotāji nodrošina konkursa dalībniekus ar atsevišķām darba vietām un
materiāliem.
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nedrīkst atrasties konkursa uzdevumu izpildes
zonā.
Katra konkursa dalībnieku komanda patstāvīgi veic savu konkursa uzdevumu.
Konkursa dalībniekiem jāievēro darba drošības noteikumi darba vietās, jālieto
individuālie darba aizsardzības līdzekļi, to neievērošanas gadījumā konkursu ekspertu
komisijai ir tiesības liegt turpināt darbu.
Konkursa dienas kārtība:
08.03.2018.
8.15 – 8.45

9.30 – 13.30
13.30- 14.15
14.15 – 17.15

Konkursa 1. diena
Dalībnieku reģistrācija skolā, darba vietu izloze, iekārtošanās
dienesta viesnīcā.
Brokastis
Konkursa atklāšana skolas zālē
Iepazīšanās ar konkursa uzdevumiem.
Darba drošības instruktāža zālē
Konkursa darba izpildīšana
Pusdienas
Konkursa darba izpildīšana

No 17.45 – 18.30

Vakariņas konkursa dalībniekiem

19.00- 23.00
09.03.2018.
8.15 – 9.00
9.00 – 14.00

Vakara pasākums audzēkņiem, izbraukšana no dienesta
viesnīcas
Konkursa 2. diena
Brokastis
Konkursa darba izpildīšana

14.00 – 14.45
15.00

Pusdienas
Konkursa uzvarētāju apbalvošana

8.45 – 9.00
9.00 – 9.15

Materiāli konkursa norisei tiek nodrošināti no konkursu atbalstītāju puses.
Audzēkņu konkursa laikā 1 dienā pedagogi kolektīvi dodas uz izstādi Ķīpsalā BT1 “Māja
I 2018” un tur notiekošajiem mācību semināriem ( konkrēta informācija tiks izsūtīta
vēlāk no Valsts izglītības satura centra ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu
efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr.
8.5.3.0/16/I/001)
Atbildīgā kontaktpersona:
Normunds Strauja,
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogs
Tel. 29803606

1.pielikums
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības konkursa
„Apdares darbi”
nolikumam

(Uz izglītības iestādes veidlapas)

Pieteikums
Dalībai Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības audzēkņu
profesionālās meistarības konkursā
„Sienas krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi.”
1. Informācija par konkursa dalībnieku:
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Izglītības programmas kods, nosaukums,
kurss
Piešķiramās kvalifikācijas nosaukums
mobilā telefona numurs
e-pasta adrese
Naktsmītne nepieciešama no 7.uz 8.martu
(jā/nē)
2. Informācija par konkursa dalībnieku:
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Izglītības programmas kods, nosaukums,
kurss
Piešķiramās kvalifikācijas nosaukums
mobilā telefona numurs
e-pasta adrese
Naktsmītne nepieciešama no 7.uz 8.martu
(jā/nē)

3. Informācija par pedagogu, kurš sagatavo dalībnieku konkursam:
Vārds
Uzvārds
mobilā telefona numurs
e-pasta adrese
Naktsmītne nepieciešama no 7.
Uz 8.martu (jā/nē)

4. Informācija par auto/autobusa vadītāju:
Vārds
Uzvārds
mobilā telefona numurs
e-pasta adrese
Naktsmītne nepieciešama no 7.uz
8.martu (jā/nē)

5. Informācija rēķinam par dalības maksu:
Rekvizīti, uz kuriem nepieciešams
izrakstīt rēķinu
Nosaukums:
Adrese:
Reģistra Nr.:
Banka
Konts
Kods

Maksājuma mērķis:

Izglītības iestādes nosaukums, maksa par ēdināšanas
pakalpojumiem un naktsmītni konkursā „Sienu krāsošanas un
dekoratīvās krāsošanas darbi” .

Izglītības iestādes vadītājs
______________________________
(paraksts, izglītības iestādes zīmogs)
2018.gada „…..” ………………………

_____________________
(vārds, uzvārds)

