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Medijiem

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkursu “Friziera darbi”, “Tērpu izgatavošana”,
“Skatlogu dizains un noformēšana” un “Mēbeļu izgatavošana” finālos zināms žūrijas vērtējums un nosaukti labākie jaunie
profesionāļi. No 25. līdz 26. maijam Rīgas Stila un modes tehnikumā un Ogres tehnikumā sacentās 20 jaunie profesionāļi no 16
profesionālās izglītības iestādēm.
Prasmju konkursā “Friziera darbi” godpilno pirmo vietu izcīnīja Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas audzēkne
Megija Krāģe. Otro vietu konkursā ieguva Rīgas Stila un modes tehnikuma jaunā profesionāle Laila Mariņina, savukārt trešajā vietā
ierindojās Jelgavas Amatu vidusskolas topošā speciāliste Kerolaine Pisarenkova.
Pirmo vietu prasmju konkursā “Tērpu izgatavošana” ieguva Rīgas Stila un modes tehnikuma jaunā profesionāle Agnese
Mamanova, izšujot kvalitatīvu sieviešu kombinezonu. Otro vietu prasmju konkursā izcīnīja Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas audzēkne Dinija Sekača, savukārt trešo vietu ieguva Daugavpils tehnikuma topošā speciāliste Karolīna Romanovska.
Otrās vietas ieguvēja Dinija Sekača stāsta: “Es pirmo reizi piedalījos šādā konkursā, man tas bija kaut kas pilnīgi jauns, kas lika iziet
no savas komforta zonas. Radās uztraukums par konkurenci un to, ka nepaspēšu visu sašūt. Beigās es visu paspēju, sevi mazliet
kritizēju, bet gribēju pateikt lielu paldies, ka konkurss tomēr notika – tā bija laba pieredze!”
Par labāko jauno speciālistu un pirmās vietas ieguvēju prasmju konkursā “Mēbeļu izgatavošana” atzīts Rīgas Mākslas un mediju
tehnikuma audzēknis Ditmārs Voitiņš. Otrajā vietā ierindojās Aizkraukles Profesionālās vidusskolas topošais speciālists Niks
Petrovs, tikmēr trešajo vietu ieguva Jelgavas Tehnikuma audzēknis Jānis Švēde.
“Ņemot vērā situāciju valstī un profesionālajā izglītībā saistībā ar vīrusu Covid-19, jauniešu veikums ir pat ļoti labs, esmu gandarīts
par rezultātu. Nedaudz gan būtu jāuzlabo darba ātrums un kvalitāte, protams, kopumā viss ir izdarīts labi, bet analizējot sīkāk
varēja redzēt, ka ir bijusi steiga,” ievērojis prasmju konkursa “Mēbeļu izgatavošana” žūrijas vērtēšanas priekšsēdētājs Viktors
Kaugija.
Konkursā “Skatlogu dizains un noformēšana” par pirmās vietas īpašnieci kļuva PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkne
Linda Gusta, sagatavojot labāko skatloga stendu bērnu precēm. Otro vietu ieguva Ogres tehnikuma topošā speciāliste Endija
Viktorija Barkauska, kamēr trešajā vietā ierindojās PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola audzēkne Valērija
Romanova. “Skicēšana ir mana stiprā puse, bet praktiskajā daļā bija grūti pacelt elementus un piekārt pie griestiem. Savukārt, kad
es skatījos uz pabeigto darbu, mani pārņēma liels gandarījums – es visu izdarīju, visu paspēju!” priecājas pirmās vietas ieguvēja
Linda Gusta.
Nākamo SkillsLatvia 2021 prasmju konkursu plānotās norises vietas un laiki pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapas sadaļā SkillsLatvia 2021. Aktuālākā informācija par prasmju konkursiem un rezultātiem pieejama VIAA
mājaslapas jaunumu sadaļā, Facebook lapā, kā arī SkillsLatvia Facebook lapā.

SkillsLatvia ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. 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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