
 

 

SIA Robert Bosch konkursa “Apgūsti prasmes ar Bosch”  

NOLIKUMS   

 

1. KONKURSA ORGANIZATORS 

Konkursu organizē un balvas nodrošina SIA ROBERT BOSCH. 

2. KONKURSA MĒRĶIS 

Konkursa mērķi: 

 rosināt skolēnu interesi par amatnieka profesiju; 

 sniegt praktisku atbalstu Latvijas skolām, kuras veicina “Mājturības un 

tehnoloģijas”, tai skaitā kokapstrādes un metālapstrādes, prasmju attīstīšanu. 

 

3. KONKURSA PRIEKŠMETS 

Pieteikums, ko iesniedz viena persona vai klase / grupa, pārstāvot izglītības 

iestādi, ietver: 

 stāstu par paveiktajiem projektiem, sasniegumiem un iecerētajiem 

nākotnes projektiem (ne vairāk kā 3000 rakstzīmes (neieskaitot atstarpes)); 

 foto (līdz 10 bildēm) un / vai video materiāls (ne garāks par 2 minūtēm). 

 

4. KONKURSA BALVU FONDS 

Balvu saņem skola (vispārējā vai profesionālā izglītības iestāde), kuras skolēna vai 

klases / grupas pieteikums izvirzīts par uzvarētāju. Tiek noteikts 1., 2. un 3. vietas 

ieguvējs. Uzvarētāju skolām būs iespēja izvēlēties nepieciešamos Bosch 

instrumentus, ierīces, produktus attiecīgajā balvu vērtībā, iepriekš konsultējoties ar 

Bosch Elektroinstrumentu nodaļas speciālistiem. 

1. vieta – Bosch elektroinstrumenti 1000,00 EUR (bez PVN) vērtībā; 

2. vieta – Bosch elektroinstrumenti 800,00 EUR (bez PVN) vērtībā; 

3. vieta – Bosch elektroinstrumenti 600,00 EUR (bez PVN) vērtībā. 

 

5. KONKURSA DALĪBNIEKI 

Konkursā var piedalīties ikviena Latvijas vispārējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestāde, kas savā mācību programmā nodrošina mājturību un tehnoloģijas, 

tajā skaitā kokapstrādes un metālapstrādes prasmju apgūšanu. 



 

 

Katra vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāde var iesniegt vairākus 

pieteikumus. Pieteikumu var iesniegt viena persona (skolēns, skolotājs, vecāks) vai 

klase / grupa, pārstāvot skolu, kurā īstenots pieteikumā aprakstītais projekts.  

6. PIETEIKUMA UZDEVUMS UN NOFORMĒŠANA 

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes tiek aicinātas iesūtīt stāstus 

teksta (ne vairāk kā 3000 rakstzīmes (neieskaitot atstarpes)) un foto (ne vairāk kā 10 

bildes) vai video (ne garāku par 2 minūtēm) formātā par konkrētās izglītības iestādes 

“Mājturības un tehnoloģijas” klasi, skolēnu grupu vai skolēnu. 

Konkursa pieteikumā var tikt iekļauts stāsts par izveidotajiem darbiem, citu konkursu 

un olimpiāžu rezultātiem, par to, kāpēc konkrētā skola / darbmācības klase / grupa 

būtu pelnījusi saņemt jaunus Bosch instrumentus, lai īstenotu nākotnes projektus. 

Pieteikums ir jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā, elektroniskā formātā. 

Pieteikumam jāpievieno titullapa, kurā jānorāda:  

 vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes nosaukums; 

 vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes adrese, 

kontaktinformācija (tālrunis un e-pasts); 

 iesniedzēja / pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis un e-

pasts). 

7. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN TERMIŅI 

Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 2020. gada 29. oktobrim, sūtot elektroniski uz e-

pasta adresi skolukonkurss@lv.bosch.com ar norādi “Pieteikums skolu konkursam”. 

Pieteikumā obligāti jāiekļauj zemāk minētais apstiprinājums: 

Ar šo pieteikumu apliecinu/-ām savu piekrišanu konkursa Nolikumā minētajiem 

nosacījumiem un apliecinu/-ām, ka esmu/-am iepazinies/ -usies/ -ušies ar Nolikuma 

9. punktu par Personas datu apstrādi. 

Saņemot iesniegto darbu, uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma 

vēstule. Ja vienas darba dienas laikā šādu apstiprinājuma e-pastu nesaņemat, lūdzam 

sazināties ar nolikumā norādīto kontaktpersonu. 

8. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

Konkursam iesniegtos pieteikumus izvērtēs un līdz desmit labākos balvas 

pretendentus noteiks konkursa vērtēšanas komisija. Finālistu paziņošana notiks 2020. 

gada 9. novembrī, nosūtot informāciju personīgi uz konkursa dalībnieku norādītajām 

e-pasta adresēm, kā arī publicējot Bosch Latvija Facebook lapā.  

mailto:skolukonkurss@lv.bosch.com
https://www.facebook.com/BoschLatvija/


 

 

Pēc komisijas vērtējuma noteiktie finālistu iesūtītie apraksti un foto vai video materiāli 

tiks publicēti Bosch Latvija Facebook lapā, kur no 9. novembra līdz 26. novembrim 

norisināsies balsošana. Līdz balsošanas beigām ikviens Facebook lietotājs var balsot, 

spiežot Like (Patīk). Pēc Like skaita finālisti tiek sarindoti atbilstoši vietām. Žūrijas un 

balsojuma skaits tiek rēķināts kopā, noskaidrojot pirmo trīs vietu uzvarētājus.  

30. novembrī tiek paziņoti konkursa uzvarētāji, nosūtot informāciju personīgi uz 

konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm, kā arī publicējot Bosch Latvija 

Facebook lapā un izsūtot ziņojumu medijiem. 

Rezultātu apkopošanas piemērs:  

 X skola – žūrijas vērtējumā  iegūst 3. vietu, Facebook balsojumā - 2. vietu (5 

punkti); 

 Y skola – žūrijas vērtējumā  iegūst 1. vietu, Facebook balsojumā - 3. vietu (4 

punkti); 

 Z skola – žūrijas vērtējumā  iegūst 2. vietu, Facebook balsojumā - 2. vietu (4 

punkti). 

Uzvarētāja noteikšana- ar mazāko punktu skaitu: 1. vieta – Y skolai (vienādu punktu 

gadījumā tiek skatīts žūrijas balsojums); 2. vieta – Z skolai; 3. vieta – X skolai. 

 

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

Iesniedzot pieteikumu  konkursam, skolas un skolēni piekrīt, ka viņu stāsti un foto un/ 

vai video materiāli var tikt publicēti Bosch Latvija mājas lapā www.bosch.lv, tiks 

publicēti Bosch Latvija Facebook lapā, kā arī uzvarētāju stāsti tiek iekļauti preses 

relīzē, kas tiks izplatīta medijiem. 

Piedaloties konkursā, foto un video materiālu iesūtītājs ir atbildīgs par materiālos 

redzamo cilvēku piekrišanu tos publiskot vai konkursa ietvaros šo materiālu nodot 

trešajām personām. Piedaloties šajā konkursā, jūs apliecināt, ka esat iepazinies/  

-usies/ -ušies ar Privātuma politikas noteikumiem un Facebook “Bosch Latvija” kanāla 

datu aizsardzības paziņojumu un piekrītat savu datu nodošanai un apstrādei balvas 

saņemšanai uzvaras gadījumā. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar konkursa koordinatori Zani 

Bērziņu, rakstot uz zane.berzina@lead.lv vai zvanot uz mobilo tālruni +371 25403269.  
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