
 
 

IPMA Young Crew Latvia 

Projektu vadības čempionāta 2015 nolikums 
 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Projektu vadības čempionāts (turpmāk tekstā – Čempionāts) ir biedrības Latvijas Nacionālā projektu 

vadīšanas asociācija (turpmāk – LNPVA) organizēts pasākums. Čempionāts tiek organizēts vienu reizi gadā, 

gada I- II ceturksnī. 

2. Čempionāta mērķis ir veicināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – AII) studentu 

profesionālo izaugsmi un iesaistīšanos projektu vadības jomā, kā arī stiprināt projektu vadības nozīmi jauniešu 

vidū. 

3. Čempionātā var piedalīties ikvienas Latvijas  AII šī mācību gada jebkura kursa students ar pamatzināšanām 

projektu vadības jomā.  

4. Vienu komandu veido 3 – 4 studenti (turpmāk – Komanda) no vienas vai vairākām AII. No vienas AII var 

pieteikties vairākas komandas.  

5. Čempionāts norisinās divās kārtās – 1. kārta – kvalifikācija, 2. kārta - fināls.  

6. Galvenā balva – iespēja iegūt starptautiski atzītu Starptautiskās Projektu Vadīšanas asociācijas (IPMA) 

D līmeņa sertifikātu projektu vadībā 570 EUR vērtībā katram komandas dalībniekam, sekmīgi nokārtojot 

sertifikācijas eksāmenu. 

7. Kā apliecinājums iegūtajai vietai un apstiprinājums dalībai Čempionāta finālā katram Komandas dalībniekam 

tiek pasniegts diploms. 

8. Kauss tiek pasniegts Komandām, kuras ieguvušas I, II vai III vietu. 

9. Finālistu komandām pasniedz diplomus un kausus, bet uzvarētāju komandai – galveno balvu un kausu. 

10. Komandai, kura ieguvusi I vietu Čempionāta finālā, tiek piedāvāta iespēja pilnībā apmaksātai dalībai 

Starptautiskajā Projektu vadīšanas čempionātā (turpmāk tekstā – SPVČ), kurš norisināsies 23.04.2015. Viļņā, 

Lietuvā. Gadījumā, ja Komanda, kura ieguvusi I vietu, no dalības SPVČ atsakās, tā tiek piedāvāta II un pēc tam 

III vietu ieguvušajām Komandām. 

 

II Čempionāta norise un komandu vērtēšana 

1. 2015. gada I ceturksnī LNPVA izsludina šī gada Čempionāta izcīņu, nosakot pretendentu pieteikšanās, 

pieteikuma iesniegšanas un pasākuma norises termiņus. 

2. Noteiktajos termiņos Komandām jāpiesaka sava dalība Čempionātā un par savu dalību jāiesniedz pieteikums. 

Pieteikuma forma atrodama www.pmchampionships.com.  

3. Komandas iesniegto pieteikumu atbilstību izvērtē LNPVA Jauniešu grupas vadība. 

4. Par Čempionāta uzvarētājiem un galvenās balvas piešķiršanu lemj starptautiska žūrija 5 cilvēku sastāvā. 

http://www.pmchampionships.com/


 
 

5. Informācijas apmaiņu starp pretendentiem, žūriju un LNPVA koordinē par Čempionāta norisi atbildīgais 

LNPVA Jauniešu grupas valdes loceklis. 

6. Čempionāts notiek 2 kārtās.  

6.1. Pirmās kārtas – kvalifikācijas „Projektu vadības teorija 100 jautājumos” nosacījumi: 

6.1.1. 1. kārta tiek organizēta elektroniskā veidā; 

6.1.2. 1. kārtas norises laiks un vieta – 2015. gada 11. marts, vieta – nav noteikta. Katra Komanda 

kvalifikācijas jautājumu atbildes sniedz elektroniski, izmantojot savu datoru un interneta pieslēgumu. 

(Piemēram, Vidzemes augstskolas komandas dalībnieki kvalifikācijā piedalās esot Valmierā, BA Turība 

komandas – atrodoties Rīgā); 

6.1.3. 1. kārtā izmantojamā valoda – angļu valoda. Komandas dalībniekiem ir jābūt labām angļu valodas 

zināšanām; 

6.1.4. 1. kārtas jautājumu sarežģītības pakāpe – jautājumi sagatavoti atbilstoši IPMA ICB (pamatzināšanu) 

līmenim. Tiks vērtētas Komandas kompetences šādā sadalījumā: 60% tehniskās, 20% uzvedības un 

20% kontekstuālās kompetences; 

6.1.5. 1. kārta ietver 100 teorētiskus jautājumus par projektu aktivitātēm un vadību. Katram jautājumam 

iespējama viena atbilde, doti četru atbilžu varianti; 

6.1.6. katrai reģistrētajai Komandai tiks piešķirts interneta vietnes atsevišķs pieejas lietotājvārds un parole 

ar limitētu laiku – 2 stundas jautājumu atbilžu sniegšanai; 

6.1.7. pēc atbilžu sniegšanas ar sistēmas palīdzību tiks aprēķināts Komandas sniegto atbilžu procentuāls 

novērtējums skalā līdz 100%; 

6.1.8. īsākā laikā un augstāko vērtējumu ieguvušās 4 - 6 komandas jeb ne vairāk kā 40% no kopējo 

reģistrēto komandu skaita tiks izvirzītas dalībai 2. kārtā. 

6.2. Otrās kārtas – fināla - Case study nosacījumi: 

6.2.1. 1. kārtas labākos rezultātus sasniegušās komandas piedalīsies 2. kārtā. 

6.2.2. 2. kārta notiks 2015. gada 27. martā, Rīgā, Swedbank galvenajā ēkā. Precīzs Čempionāta norises laiks 

tiks paziņots visām komandām elektroniski uz reģistrācijas lapā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā 

10 dienas pirms 2. kārtas norises.  

6.2.3. Visiem finālā iekļuvušo komandu dalībniekiem jāapliecina sava atbilstība studenta statusam, 

iesniedzot Čempionāta organizatoriem atbilstoša satura izziņu no AII. 

6.2.4. 2. kārta notiek angļu valodā, darba dienas garumā (no pl. 9 – 17), iekļaujot konkrēta projekta 

gadījuma izpēti un problēmas risinājumu. 

6.2.5. Komandām tiek dota pieeja informācijai (Internets, atļauts izmantot savus mācību materiālus, 

grāmatas),  lai varētu sniegt risinājumu projekta gadījumam. Komandas savu sniegumu prezentē 

izmantojot MS Powerpoint vai citu elektronisku prezentācijas formātu.  

6.2.6. 2. kārtas rezultātu izvērtējumu veiks starptautiska nozares žūrija 5 dalībnieku sastāvā.  

7. Dalība Čempionātā ir bezmaksas.   


