Starptautiskā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības konkursa
„Young Car Mechanic 2022”
Latvijas posma nolikums
Profesionālā izglītība darba tirgum!

Rīgā, 2022. gada 3. janvārī.
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Young Car Mechanic
2022” 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 rīcības komisija:
Armands Umbraško – rīcības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, SIA “ Inter Cars Latvija”
marketinga nodaļas vadītājs;
Egils Blaubergs – konkursa galvenais tiesnesis, SIA “ Inter Cars Latvija” iepirkumu un loģistikas
nodaļas vadītājs.
Konkursa norise:
Konkursa atlases un nacionālā fināla kārtas tiek īstenotas valsts līmenī, konkursa noslēdzošā kārta ir
starptautisks konkurss, kurā piedalās visas dalībvalstis, kas izpildījušas konkursa nacionālās atlases
kritērijus.
Konkursa kārtas:
1. Teorētiskais tests – 1.kārta;
2. Teorētiskais tests / pusfināls – 2. kārta;
3. Nacionālais fināls – 3.kārta;
4. Starptautiskais fināls – 4.kārta.

Konkursa norises laiks un vieta:
Konkursa 1.kārta – 2022. gada 20.janvāris (ceturtdiena)no plkst. 14.00. – 16.00.
-

Skolas audzēknis reģistrējas www.jaunaisautomehanikis.lv lapā no 20. janvāra plkst. 13:30;
Reģistrējoties jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, jāizvēlas skola;
Savu lietotāja vārdu un paroli saņemsiet reģistrējoties norādītajā e-pastā;
Lūgums saglabāt lietotāja vārdu un paroli;
Dalībnieki on-line atbild uz iespējami vairāk jautājumiem (kopsummā simts jautājumi);
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;
Pēc rezultātu apkopošanas tiek noteikti trīs (vai vairāki) labākie audzēkņi no katras skolas un
uzaicināti uz pusfinālu.

Konkursa 2.kārta – 2022. gada 10. februāris (ceturtdiena) plkst. 14.00. – 15.00.
-

Otrās kārtas dalībnieki tiek paziņoti pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošanas un skolu
apstiprinājuma par attiecīgo audzēkņu piederību mācību iestādei, bet ne vēlāk kā 31. janvārī;
Konkursa otrajā kārtā piedalās katras skolas trīs (vai vairāk) audzēkņi, kuri ir ieguvuši lielāko
punktu skaitu pirmajā kārtā;
Otrās kārtas dalībnieks pievienojas testam lapā www.jaunaisautomehanikis.lv izmantojot jau
esošo lietotāja vārdu un paroli, kura tika saņemta reģistrejoties konkursa pirmajai kārtai;
Otrās kārtas dalībnieki on-line izpilda no 50 jautājumiem sastāvošu testu. Testa izpildīšanai
atvēlētais laiks – 40 minūtes, bet atbilžu sniegšanai paredzētais laiks beidzas 15.00.

Konkursa 3.kārta – 2022. gada 31. marts - 1. aprīlis (divas dienas).
-

-

Konkursa finālā piedalās 10 audzēkņi, kuri ir ieguvuši lielāko punktu skaitu pirmajās divās kārtās,
rezultātu apreķināšanas kārtība ir sekojoša:
o Pirmās kārtas rezultāts tiek dalīts ar divi (1/2 no pirmajā kārtā iegūtajiem punktiem);
o Otrās kārtas rezultāts tiek ieskaitīts pilnā apjomā;
o Augstāk minēto rezultātu summa ir galīgais rezultāts, kas nosaka iekļūšanu trešajā kārtā.
Finālisti tiek paziņoti pēc rezultātu apkopošanas, bet ne vēlāk kā 21. februārī;
Skolai ir pienākums apstiprināt konkursantu dalību vai atteikšanos no dalības konkursa finālā līdz
4. martam;
Ja kāds no fināla dalībniekiem atsauc savu dalību finālā, tad viņa vietā, atbilstoši uzrādītajam
rezultātam otrajā kārtā, tiek uzaicināts nākamais audzēknis;
Konkursa finālistus pavada attiecīgās skolas pedagogs;
Dalībnieku reģistrācija 2022. gada 31. martā 1 (vienu) stundu pirms pirmā uzdevuma sākuma;
Konkursa uzvarētāju apbalvošana un konkursa noslēgums: 2022. gada 1. aprīlī;
2022. gada 31. martā dalībnieki iepazīstas ar darba vietām un veic piecus konkursa uzdevumus;
2022. gada 01. aprīlī dalībnieki veic piecus konkursa uzdevumus;
Konkursa uzdevuma izpilde notiek pēc rotācijas principa;
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;

-

-

Konkursantus pavadošajām personām (pedagogiem), konkursantiem, kas izpildījuši uzdevumu
priekšlaicīgi, un nepiederošām personām aizliegts ienākt konkursa uzdevuma zonā uzdevuma
izpildes laikā;
Konkursa darba vietu fotografēšana un filmēšana uzdevumu izpildes laikā ir kategoriski aizliegta;
Konkursantam, kurš izpildījis uzdevumu priekšlaicīgi, jāpaliek darba uzdevuma veikšanas vietā līdz
uzdevumam atvēlētā laika beigām;
Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par dalībnieka sodīšanu vai diskvalifikāciju, ja netiek ievēroti
godīgas sacensības principi vai tiek pārkāpti darba drošības noteiktumi.

Konkursa 4.kārta – Starptautiskais fināls
Konkursa 4.kārta – 2022. gada 24.- 26. jūnijs (trīs dienas), Ungārija.
1. Praktisko iemaņu konkurss, kurā uzdevumus nodrošina auto daļu ražotāji un Inter Cars;
2. Uzdevumu apraksts un uzdevuma nodrošinātājs (ražotājs / zīmols) tiek publicēti vismaz 1
mēnesi pirms 4.kārtas sākuma;
3. Informācija par 4.kārtas norisi un uzdevumiem tiek nodrošināta angļu valodā;
4. Konkursa uzdevuma veikšanai atvēlētais laiks ir 45 minūtes. 15 minūtes ir sagatavošanās
laiks starp uzdevumiem;
5. Vienas konkursa dienas laikā var būt ne vairāk par 6 uzdevumiem;
6. Pirmais konkursa uzdevums tiek noteikts izlozes kārtībā, nākamie uzdevumi tiek pildīti
pēc rotācijas principa;
7. Katrs finālists veic vienādu uzdevumu skaitu;
8. Piedalīties 4.kārtā tiek uzaicināts 3.kārtas uzvarētājs;
9. Finālistu pavada pedagogs.
Konkursa dalībnieki:
1. Latvijas automehāniķu profesionālās vai profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi;
2. Konkursā nedrīkst piedalīties audzēkņi, kuri ir piedalījušies iepriekšējo gadu profesionālās
meistarības konkursa “Young Car Mechanic 2021” finālā;
3. Reģistrējoties katram konkursa dalībniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi,
autovadītāja apliecību vai ID karti), audzēkņa apliecību;
4. 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;
5. Konkursa uzdevumus dalībnieki veic atbilstošā darba apģērbā. Darba apģērbu konkursantiem
nodrošina mācību iestāde vai konkursanti paši;
6. Konkursā var piedalīties tehnisko skolu audzēkņi, kuri dzimuši 2000. gada 1.janvārī un vēlāk;
7. Dalības maksa par vienu fināla dalībnieku 121 EUR (ar PVN). Dalības maksa līdz 2022. gada
18. martam, jāieskaita SIA „Inter Cars Latvija”, pamatojieties uz izstādīto rēķinu “Dalības
maksa konkursā Young Car Mechanic 2022” un tā tiks izlietota ar konkursu saistīto izdevumu
segšanai. Rēķins par attiecīgo summu tiks piestādīts līdz 11. martam;
8. Gadījumā, ja audzēknis atsauc savu dalību vai neierodas uz konkursa finālu, dalības maksa
netiek atmaksāta;
9. Konkursa organizatori nodrošina konkursantu un pavadošo pedagogu ar:
Naktsmītni laika posmā no 31.marts - 01. aprīlis (viena naktis), iekļaujot brokastis
(ja naktsmītne nepieciešama, tā jāpiesaka līdz 18. martam);
Pusdienas konkursa norises laikā;
Fināla dalībnieku apdrošināšanu.

Konkursa 3.kārtas uzdevumi:
Uzdevumu apraksti tiks publicēti www.jaunaisautomehanikis.lv vismaz trīs nedēļas pirms
konkursa fināla.
Konkursa uzdevumu vērtēšana 3. un 4. kārtā:
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;
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;
Konkursa dalībniekiem ir tiesības apstrīdēt vērtējumu, vēršoties pie konkursa galvenā tiesneša
pēc uzdevumam atvēlētā laika beigām, bet ne vēlāk kā 15 minūtes no konkrētā uzdevuma beigu
brīža;
Strīdus izskata galvenais tiesnesis piesaistot abas strīda puses – dalībnieku un vērtētāju, kā arī
neatkarīgus ekspertus vajadzības gadījumā;
Strīdu un neskaidrību gadījumā noteicošā ir latviešu valoda;
Konkursu vērtē eksperti, kurus ir deleģējuši konkursa atbalstītāji un rīkotāji.
Balvu fonds:
Katrs konkursa dalībnieks saņem Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursa
“Young Car Mechanic 2022" atzinības rakstu par dalību konkursā;
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un balvas;
Uzvarētājs kopā ar pavadošo pedagogu, tiek uzaicināts piedalīties Starptautiskajā Inter Cars
“Young Car Mechanic 2022”konkursā. Dalību, ceļu un uzturēšanos sedz Inter Cars;
Skolas, kuru audzēkņi izcīnīs trīs godalgotās vietas 3.konkursa kārtā, 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.
Dāvanu karte jāizmanto līdz 2022.gada 1.oktobrim.
-

Konkursa 4.kārtas balvu fonds:
1. Vieta – balvas, kuru kopējā vērtība ir 5 500 Eur un kuras sastāv no:
a. naudas balva 2 000 Eur apmērā - finālistam;
b. naudas balva 1 500 Eur apmērā - skolotājam;
c. visi izvēlētie vienumi Inter Cars piedāvātajā sortimentā par kopējo vērtību 2 000 Eur - skolai.
2. Vieta – balvas, kuru kopējā vērtība ir 4 000 Eur un kuras sastāv no:
a. naudas balva 1 500 Eur apmērā - finālistam;
b. naudas balva 1 000 Eur apmērā - skolotājam;
c. visi izvēlētie vienumi Inter Cars piedāvātajā sortimentā par kopējo vērtību 1 500 Eur - skolai.

3. Vieta – balvas, kuru kopējā vērtība ir 2 000 Eur un kuras sastāv no:
a. naudas balva 1 000 Eur apmērā - finālistam;
b. naudas balva 500 Eur apmērā - skolotājam;
c. visi izvēlētie vienumi Inter Cars piedāvātajā sortimentā par kopējo vērtību 500 Eur - skolai.
Personas datu izmantošana:
Personas datu apstrādes politika konkursa „ Young Car Mechanic 2022” nodrošināšanai ir publicēta
konkursa mājas lapā - www.jaunaisautomehanikis.lv

Konkursa „ Young Car Mechanic 2022" kontaktpersonas:
Armands Umbraško, tālr. 29409407, e-pasts: armands.umbrasko@intercars.eu
Egils Blaubergs, tālr. 29287840, e-pasts: egils.blaubergs@intercars.eu
Linda Kalniņa, tālr. 26613152, e-pasts: linda.kalnina@intercars.eu

