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Covid 19 aktualitātes

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 izplatības dēļ Valsts izglītības attīstības aģentūra ir atcēlusi nacionālā jauno
profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 rīkošanu. Konkursa norise bija plānota no 28. līdz 29. aprīlim starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā. Šogad konkurss būtu noticis jau 4. reizi.
Šobrīd SkillsLatvia 2020 nozaru profesionāļi 22 nominācijās ir izstrādājuši darba uzdevumus un to izpildei nepieciešamo
infrastruktūras un materiālu aprakstus, tikušies ar pedagogiem semināros un rīkojuši tos savos uzņēmumos arī audzēkņiem.
Pedagogi ārpus ikdienas pienākumiem skolā ar lielu atbildību un atdevi ir palīdzējuši saviem audzēkņiem apgūt uzdevumu izpildei
nepieciešamās prasmes un zināšanas, savukārt izglītības iestādes tam ir nodrošinājušas iespējas un apstākļus.
Sākot no 2017. gada pavasara, ik gadu SkillsLatvia konkurss pulcēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, kuri
demonstrēja savu meistarību, zināšanas un profesionalitāti, vienlaikus sacenšoties par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos
jauno profesionāļu meistarības konkursos Euroskills un Worldskills.
Jaunie profesionāļi piedalījās prasmju konkursos dažādās jomās – radošā māksla un modes tehnoloģijas, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, ražošana un inženiertehnoloģijas, sabiedriskie un individuālie pakalpojumi, celtniecība un būvniecības
tehnoloģijas un transports un loģistika. Savukārt apmeklētājiem bija iespēja vērot konkursantu sniegumu, piedalīties profesiju
parādē, iepazīstot dažādu profesiju aizkulises, kā arī rast atbildes uz karjeras plānošanas jautājumiem.
Pateicamies visiem, kas bijuši iesaistīti šī gada konkursa atbalstīšanā un sagatavošanā – ekspertiem, profesionālās izglītības
iestādēm, pedagogiem un audzēkņiem, kā arī nozaru uzņēmumiem.

Izsakām lielu pateicību SkillsLatvia 2020 atbalstītājiem:
būvniecības tehnoloģiju un celtniecības uzņēmumiem SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, SIA “Reaton, LTD”, SIA ASIO, SIA Bauroc,
SIA DAW Baltica (Caparol), SIA Knauf;
profesionālās tehnikas tirdzniecības uzņēmumam SIA Prolux;
lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmumiem SIA DOJUS Latvija, SIA Amazone, SIA AUTEX, SIA INTRAC Latvija, SIA
Konekesko Latvija, SIA Manitou Nordics;
elektronisko un digitālo tehnoloģiju uzņēmumiem SIA Schneider Electric Latvija, SIA Tomega;
pārtikas, dzērienu un sadzīves preču tirdzniecības uzņēmumiem SIA Baltic XL, SIA Fazer Latvia, SIA Gemoss, SIA Gourmet
Studio, SIA Interbaltija AG, SIA Lietas MD, SIA Liviko, SIA Noble Wine, Stockmann, SIA “Sanitex”, SIA Henkel Latvia;
kosmētisko izstrādājumu tirdzniecības uzņēmumam SIA Galerija Baltik;
šūšanas iekārtu, aprīkojumu un palīgmateriālu tirdzniecības uzņēmumam SIA SRD.

SkillsLatvia konkursus organizē projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko līdzfinansē
Eiropas Sociālais fonds, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību un tās prestižu.
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