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Medijiem

Saņemtas godalgas noslēdzošajā nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkursā “Sausā
būve”. Par labāko jauno profesionāli atzīts Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēknis Juris Naumovs. Otro vietu ieguva Saldus
tehnikuma audzēknis Kristaps Rorbahs, savukārt trešo vietu izcīnīja Rīgas Celtniecības koledžas audzēknis Vadims Kugno.
Konkurss norisinājās no 3. līdz 4. jūnijam Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.
Darba uzdevums sastāvēja no telpiskas sausās būves konstrukcijas izveidošanas, kas sastāv no starpsienām. Dalībniekiem sākumā
bija jāiepazīstas ar zīmējumu, materiāla patēriņu, tehniskajiem noteikumiem, lai aprēķinātu faktisko minimālo nepieciešamo
materiālu daudzumu. Svarīgais aspekts bija sienu un griestu konstrukciju atbilstība būvniecības normatīviem, kā arī Ministru
kabineta un ražotāja tehniskajiem noteikumiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja Maira Apsīte atzīst: “Šī
gada SkillsLatvia konkursa organizēšana bija pamatīgs izaicinājums visām iesaistītajām pusēm, taču konkursa norise noteikti ir
izdevusies! Esam atklājuši jaunus talantus, kuri godam varēs pārstāvēt Latvijas profesionālo izglītību Eiropā un pasaulē. Vienlaikus
esam snieguši jauniešiem iespēju demonstrēt savas prasmes pat atrodoties mājās vai izglītības iestādē, parādīt savu meistarību
potenciālajiem darba devējiem, attīstīt digitālās spējas, jo daļa konkursu notika tiešsaistē, kā arī piedalīties prasmju konkursos
drošā vidē. Ieguvumi parāda to, ka esam spējīgi pielāgoties jebkuriem apstākļiem.”
Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2021 šogad no 23. aprīļa līdz 4. maijam piedalījās 78 konkursanti
no 30 profesionālās izglītības iestādēm. Kopumā no 21 plānotā prasmju konkursa notika 17 prasmju konkursi gan attālināti, gan
klātienē Rīgā, Ogrē, Jelgavā un Liepājā piecās profesionālo izglītības iestāžu telpās un teritorijās. Piecus konkursus nācās atcelt, lai
ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus. Deviņi no prasmju konkursiem notika klātienē
Jelgavas tehnikumā, Liepājas Valsts tehnikumā, Ogres Tehnikumā, Rīgas Stila un modes tehnikumā, Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumā un VIAA telpās, divi konkursi notika klātienē un attālināti, bet seši konkursi notika pilnīgi attālinātā formātā.

SkillsLatvia 2021 konkurss notika ne tikai VIAA, profesionālo izglītības iestāžu un ekspertu ieguldītā darba dēļ, bet arī pateicoties
atbalstītājiem. 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 un SIA Autex.

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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