
  

 

 

KONKURSS VIDUSSKOLĒNIEM 

"PROFESIONĀLIS – VEIKSMĪGU LIDOJUMU” 

NOLIKUMS 

 

“PROFESIONĀLIS” ir karjeras izvēles konkurss, kur iespējams iepazīt un iejusties 

dažādu profesiju lomās. Konkursa uzdevumi veidoti “Esi Līderis!” sadarbojoties ar AS 

«Air Baltic Corporation».  

Konkursa mērķis: parādīt skolēniem profesiju specifiku, atbalstot mērķtiecīgu 

karjeras izvēli, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskam lietojumam reālās dzīves 

situācijās. 

Konkursa ieguvumi: 

1. Jaunietis spēs nosaukt profesijai nepieciešamās kompetences (zināšanas, 

prasmes, attieksmes). 

2. Jaunietis izvērtēs savu piemērotību konkrētai profesijai. 

3. Jaunietis spēs paskaidrot, kur  un kā apgūst šo profesiju. 

4. Jaunietis iegūs praktiskā darba pieredzi, veicot ar profesiju saistītus pētījumus.   

 

Konkursa norises laiks1 no 2023. gada 1.februāra līdz 31.martam. 

Konkursa darbu iesūtīšana: līdz 2023.gada 12.martam plkst. 23.59. 

Konkursa darbu aizstāvēšana: 2023.gada 14.martā (sākot no plkst. 10:00 MS Teams 

Platformā, ilgums atkarīgs no dalībnieku skaita). 

Finālistu paziņošana: 2023.gada 21.martā (5 komandas). 

Konkursa fināls un uzvarētāju apbalvošana: 2023.gada 31.marts plkst.10.00. 

Apbalvojumus saņem 1.vieta, 2.vieta un 3.vieta. 

1.vietas ieguvējiem  - “Ēnu diena airBaltic”! 

 

  

Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot elektronisko anketu 

https://ej.uz/airBaltic_veiksmigu_lidojumu līdz 2023.gada 10.februārim plkst. 

23.59. 

 

Tikšanās ar profesionāli: kopīga grupu vizītei airBaltic, kuras laikā dalībnieki klātienē 

vai virtuāli iepazīties ar 5 profesijām 2023.gada 13.-24.februārī plkst. 10:00. 

                                                           
1  Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli, 

kā arī konkursa darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkiem 

 

https://ej.uz/airBaltic_veiksmigu_lidojumu


  

 

 

Konkursa noteikumi: 

1. Konkursā var piedalīties vidusskolēni individuāli vai, veidojot komandas līdz 3 

dalībniekiem. 

2. Katra komanda izvēlas komandas nosaukumu. 

3. Konkursā tiek apskatīts un analizēts airBaltic uzņēmums.  

 

  

Konkursa pusfināla uzdevumi 

 (max 100 punkti) 

 

Konkursa fināla uzdevumi 

(max 100 punkti) 

Uzdevumi 1. Izvēlēties vienu no profesijām: 

·      pilots; 

·      stjuarts; 

·      sistēmu analītiķis;  

·      mehāniķis; 

·      gaisa kuģu apkalpes            

        dispečers. 

2. Piedalīties vizītē klātienē airBaltic 

un iepazīties ar visām  5 

profesijām.  Turpinājumā sesija 

jautājumu uzdošanai konkrētās 

profesijas pārstāvim. 

3. Sagatavot: 

·      vispārēju uzņēmuma  

        aprakstu; 

·      izvēlētās profesijas amata  

        aprakstu;  

·      izvēlētās profesijas amata  

       specifikas aprakstu; 

·      atlases plānu;  

·      izveidot darba sludinājumu;  

·      izveidot intervijas  

        jautājumus. 

 *Balstoties uz airBaltic 

sagatavotām veidnēm. 

 

4. Izveidot prezentāciju (10-15 min) 

par komandas darba rezultātu. 

5. Prezentēt veikumu žūrijai 

attālināti - MS Teams zvana laikā.  

 

1. Sagatavot prezentāciju (10-15 

min)  ar padziļinātu izpēti: 

·      kā varētu izskatīties  

       darbinieku novērtēšana;  

·      darbinieku attīstības  

       iespējas un labumu   

       (benefits) sistēma; 

·      atziņas, secinājumi un  

       priekšlikumi. 

 

        

2. Prezentēt veikumu žūrijai 

klātienē - airBaltic galvenā ofisa 

ēkā. 

 
 



  

Konkursa 

darbu 

vērtēšana: 

 

1. Vispārējs uzņēmuma apraksts (max 

10 punkts). 

2. Amata apraksts (max 20 punkti). 

3. Amata specifikācijas apraksts (max 

10 punkts). 

4. Atlases plānu (max 20 punkts). 

5. Darba sludinājums (max 10 punkti). 

6. Intervijas jautājumi (max 10 punkts). 

7. Prezentācijas kvalitāte (max 10 

punkts).   

8. Prezentēšanas prasmes (max 10 

punkts). 

Dalībnieki tikts vērtēti balstoties uz 

airBaltic 3 galvenajām vērtībām:  

- we care,  

- we grow,  

- we deliver. 

 

1. Darbinieku novērtēšana (max 20 

punkti). 

2. Darbinieku attīstības iespējas un 

labumu (benefits) sistēma (max 30 

punkti).   

3. Atziņas, secinājumi un 

priekšlikumi (max 20 punkti). 

4. Prezentācijas kvalitāte (max 10 

punkti) 

5. Prezentēšanas prasmes (max 20 

punkts) 

 

Konkursa žūrija: : “LUMA mācību centrs” projekta koordinatori un AS «Air Baltic 

Corporation» pārstāvji. 

Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli var 

tikt izmantoti publicitātes nolūkiem. 

 

 
 


