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Atzīti nacionālā profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 labākie jaunie profesionāļi prasmju konkursos
“Mazumtirdzniecība”, “Viesu uzņemšana” un “Restorānu serviss”. 24. un 28. maijā attālināti un klātienē Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) telpās norisinājās konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkurss “Mazumtirdzniecība”, no 26. līdz 27. maijam gan
attālināti, gan klātienē jaunieši sacentās konkursā “Viesu uzņemšana”, savukārt no 27. līdz 28. maijam notika tiešsaistes prasmju
konkurss “Restorānu serviss”.
Par labāko pārdevēju prasmju konkursā “Mazumtirdzniecība” atzīta PIKC Rīgas Valsts tehnikuma jaunā topošā speciāliste Krista
Macola. Otro vietu konkursā izcīnīja PIKC Liepājas Valsts tehnikuma audzēkne Aivita Rulle, savukārt trešo vietu ieguva VSIA Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jaunā profesionāle Elis Elizabete Znotiņa. “Mana skola konkursā piedalās pirmo reizi, līdz
ar to vēlējos izjust šo nezināmo pieredzi. Es esmu tas cilvēks, kurš mājās var sagatavoties pat labāk nekā skolā, jo man patīk
strādāt individuāli. No konkursa es esmu ieguvusi drosmi darīt lietas un uzdrīkstēties, ļauties izaicinājumiem pat, ja ir liels
uztraukums,” atzīst otrās vietas ieguvēja Aivita Rulle.
Prasmju konkursā “Viesu uzņemšana” pirmajā vietā ierindojās Jelgavas Tehnikuma audzēknis Tomass Lakotko, otro vietu ieguva
Ventspils Tehnikuma topošā profesionāle Alita Šļunceva, atstājot trešajā vietā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkni
Raineru Rozenfeldu. Otrās vietas ieguvēja Alita Šļunceva stāsta: “Maijs bija saspringts mēnesis – jākārto eksāmeni, jāgatavojas un
jāpiedalās konkursā, kas nebija viegli, līdz ar to šobrīd izjūtu atvieglojumu. Konkursā daudzi mēdz uztraukties par
problēmsituācijām, kad viesi izsaka sūdzības. Tādos brīžos es pati cenšos būt mierīga, atstāt viesim pozitīvus iespaidus, kas ne
vienmēr sanāk, taču nevar aizmirst, ka, ja tu sāc uztraukties, tad satraucās arī tas, kurš nāk pēc palīdzības.”

Konkursa “Viesu uzņemšana” vērtēšanas žūrijas priekšsēdētāja Margarita Platace novēroja: “Konkursanti ļoti turējās pie tā, ko
skolotājs māca, varēja just, ka audzēkņi mēģina atcerēties, ko viņiem teica, kā rīkoties. Man šķiet, ka audzēkņi baidījās no radošās
pieejas, bet tā viesnīcās ir vajadzīga nepārtraukti. Te jau nav tādu nepareizu atbilžu, ko tādā situācijā darīt, galvenais, lai tiek
meklēti vairāki risinājumi. Jaunieši, atbildiet viesiem tā kā jūs paši gribētu, lai jums atbild un ejiet ārā no tā rāmja.”
Labākos rezultātus galda klāšanā un viesu apkalpošanā konkursā “Restorānu serviss” demonstrēja pirmās vietas ieguvējs
Staņislavs Šavļuks no VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma. Otrajā vietā ierindojās Ventspils Tehnikuma audzēknis
Kārlis Blūmentāls, bet trešo vietu izpelnījās Smiltenes tehnikuma jaunais topošais profesionālis Daniels Harijs Āgaris. Konkursanti
demonstrēja savas prasmes tiešsaistē katrs savā izglītības iestādē, filmējot procesu tā, lai eksperti redzētu jebkuru konkursanta
darbību.
Prasmju konkursu “Mazumtirdzniecība” ar konkursa uzdevumam nepieciešamajām precēm, galda spēlēm un līdzsvara dēļiem,
nodrošināja SIA “Brain Games” un SIA “Balansa dēlis”.
Nākamie nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkursi “Datortīklu administrēšana”,
“Elektriskās instalācijas”, “Mehatronika”, “Mobilā robotika” un noslēdzošais konkurss “Sausā būve” notiks no 1. līdz 4. jūnijam.
Aktuālāko informāciju par konkursiem un rezultātiem var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, 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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