
 

 

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  

vispārizglītojošo skolu skolēnu veidoto  

CV konkursa nolikums 

 

Tukumā 

 

1. Nolikums nosaka Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu skolēnu 

veidoto CV konkursa norises kārtību. 

 

2. Konkursa mērķi: 

2.1. attīstīt jauniešu prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai 

sekmīgi konkurētu darba tirgū; 

2.2. aktualizēt apzinātu tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās 

dzīves veidošanā; 

2.3. motivēt jauniešus salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem 

sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai; 

2.4. veicināt un pilnveidot skolēnu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un radošās 

darbības pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā.   

 

3. Konkursu, uzsākot “Karjeras nedēļas 2017” pasākumu ciklu, organizē Tukuma novada 

Izglītības pārvalde sadarbībā ar Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošajām 

skolām. 

 

4. Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu skolēni. 

 

5. Konkursa galvenā tēma “Mans interesantais CV” 

 

6. Konkursa norise:  

6.1. Konkurss notiek divās kārtās: 

6.1.1. Konkursa 1. kārta notiek skolās no 2017. gada 9. oktobra līdz 12. oktobrim, 

kuras laikā skolēni gatavo savus CV interesantā, radošā veidā (kolāžas, 

infografikas utt.). Sagatavotos darbus izvērtē skolā izveidota komisija.   

2-3 labākos skolēnu darbus ielaminē un sagatavo arī elektroniskai nosūtīšanai. 

6.1.2. Konkursa 2. kārta notiek Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā   no 

16.oktobra, kurā piedalās no konkursa 1. kārtas izvēlētie un iesniegtie 

dalībnieku darbi. 

 



7. Darbu iesniegšanas kārtība:  

7.1. konkursa 2. kārtai iesniedz 2-3 labākos darbus no katras vidusskolas; 

7.2. ielaminētos darbus iesniedz līdz 2017. gada 13. oktobrim Tukuma novada Izglītības 

pārvaldē, Šēseles ielā 3; 

7.3. elektroniski darbus iesūta līdz 2017. gada 13. oktobrim uz e-pastu 

ilze.rasa@tukumavakarskola.lv 

 

8. Dalībnieki karjeras nedēļas ietvaros iepazīstas ar CV pamatprincipiem. CV (Curriculum 

Vitae) jeb dzīves apraksta mērķis ir sniegt pārskatāmu priekšstatu par dalībnieka dzīves 

gaitām, izglītību, prasmēm un darba pieredzi, lai potenciālais darba devējs būtu ieinteresēts 

uzaicināt tieši viņu uz darba interviju. 

9. Darba noformēšana: 

9.1. darba izmērs – A4 formāts; 

9.2. darbam jābūt ielaminētam; 

9.3. Darbā ir jābūt visai CV nepieciešamajai informācijai, taču tā ir radoši jānoformē, 

izmantojot informācijas tehnoloģijas vai kādu citu brīvi izvēlētu tehniku; 

9.4. konfidenciālu informāciju (vārds, uzvārds, personas kods) darbā aizvieto ar simboliem. 

9.5. konkursam iesniedzamā darba aizmugurē jābūt pielīmētai vizītkartei, kurā norādīts 

autora vārds, uzvārds, vecums, klase, skola, pedagogs; 

9.6. vizītkarte jāaizpilda drukātiem burtiem datorrakstā. 

 

10. Dalībnieks, iesniedzot darbu, piekrīt, ka viņa darbu konkursa laikā var fiksēt ar visa veida 

audiovizuālajiem līdzekļiem. Dalībnieki piekrīt, ka izpildījuma fiksējumu var izmantot skolas 

vajadzībām vai Tukuma novada Izglītības pārvaldes vajadzībām. Izglītības pārvalde apņemas 

neizmantot foto, video un audio materiālu, kas fiksēts fotogrāfijā vai kādā citā veidā, 

komerciālai darbībai vai reklāmai, vai jebkura cita veida publiskošanai komerciālos nolūkos, 

kā arī ievērot dalībnieka kā darba autora personīgās tiesības – tikt identificētam kā darba 

autoram, un apņemas neveikt nekādas izmaiņas iesniegtajā darbā. 

 

11. Konkursa 2. kārtas darbu vērtēšanas kritēriji: 

11.1. darba saturs – atbilstība CV pamatprincipiem; 

11.2. novitāte, radošā pieeja; 

11.3. darbā ietverto tekstu oriģinalitāte un pareizība; 

11.4. darba noformējums. 

 

12. Konkursa 2. kārtas labākos darba autorus nosaka Tukuma novada uzņēmēju žūrijas komisija. 

 

13. Konkursa dalībnieku apbalvošana. 

13.1. Konkursa 1. kārtas labāko darbu autorus apbalvo skola;  

13.2. Konkursa 2. kārtas laureāti saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības 

rakstus un Pateicības. 

 

14. Finansējums 

14.1. Konkursa 1. kārtas organizēšanu finansē skolas. 

14.2. Konkursa 2. kārtas organizēšanu finansē Tukuma novada Izglītības pārvalde. 
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