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15. jūnijā Ogres tehnikumā godalgoja nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 laureātus. Apbalvošanā
dažādos laikos ieradās un balvas saņēma 41 audzēknis. Lielāku godalgu skaitu jeb piecas medaļas saņēma PIKC Liepājas Valsts
tehnikuma audzēkņi, savukārt Rēzeknes tehnikuma, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma, Saldus tehnikuma un Jelgavas tehnikuma
topošie speciālisti saņēma trīs medaļas.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās uzrunāja klātesošos: “No 31 WorldSkills Europe dalībvalsts tikai
11 spēja šajos sarežģītajos apstākļos noorganizēt konkursus. Ar lepnumu varu teikt, ka mēs bijām vieni no tiem 11. Lai gan šis
gads visiem bija milzīgs izaicinājums, jo konkursanti gatavojās nacionālajam konkursam attālināti, turklāt gatavošanās iespējas bija
ierobežotas, es tomēr vēlos pateikt visiem lielu paldies par to, ka prasmju līmenis audzēkņiem nemitīgi aug. Par šo izaugsmi
noteikti jāpateicās iesaistītajiem pedagogiem un ekspertiem. Šajā konkursā mēs esam iepazinuši jaunas zvaigznes, kuras varētu
sagatavoties un doties uz starptautisko profesionālās meistarības konkursu EuroSkills 2021. Tiem, kuri ir parādījuši savu spožo
talantu un rezultātus, būs iespēja doties arī uz pasaules profesionālās meistarības konkursu WorldSkills 2022 Ķīnā, Šanhajā.”
Nacionālā SkillsLatvia 2021 konkursa organizēšanā piedalījās profesionālās izglītības iestādes, eksperti un atbalstītāji. Preces,
tehniku, materiālus un iekārtas konkursa uzdevumiem nodrošināja: SIA Knauf, SIA Hilti Services Limited, SIA Tomega, SIA
Schneider Electric Latvia, SIA Festo, Rīgas Tehniskā universitāte, Siguldas novada Jaunrades centrs, SIA Brain Games, SIA Balansa
dēlis, zīmola DIP DAP rotaļlietu ražotājs SIA MGS FACTORY, SIA Nordi Furniture, SIA INTRAC Latvija, SIA Amazone, SIA Manitou
Nordic, SIA Autex un SIA Hostnet Latvia.
Konkursā kopumā piedalījās 103 konkursanti no 31 profesionālās izglītības iestādes. Laureātu godalgošanā organizatori rūpējās

par visu epidemioloģiskās drošības noteikumu un pasākumu ievērošanu. Aktuālākajai informācijai un rezultātiem var sekot VIAA
mājaslapas jaunumu sadaļā, Facebook lapā, kā arī SkillsLatvia Facebook lapā.

SkillsLatvia ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem, ko organizē VIAA.
Konkurss notiek jau ceturto reizi kopš 2017. gada. Ar moto “Uzvar darītājs!” konkurss izceļ jauno profesionāļu prasmes un stiprina
profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību. Tajā jaunie profesionāļi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji
sacenšoties par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills. Konkurss
notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
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