SkillsLatvia 2022
Publicēts: 21.01.2022.

No 21. līdz 22. aprīlim izstāžu hallē Ķīpsala norisinājās nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2022, kurā
piedalījās vairāk nekā 130 konkursantiem no 32 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā 22 dažādos prasmju konkursos. Dalībnieki
divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Konkurss ar moto "Uzvar
darītājs!" jau piekto reizi atklāja labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!

Kāpēc apmeklēt SkillsLatvia 2022?
Ikvienam interesentam no 21. - 22. aprīlim no plkst. 10.00 līdz 17.00 būs iespēja:
novērtēt konkursantu sniegumu – jaunie pavāri, viesmīļi, tērpu veidotāji, galdnieki, programmētāji, flīzētāji un daudzu citu
profesiju jaunie meistari rādīs savas prasmes, izpildot sarežģītus konkursa uzdevumus divu dienu garumā;
izmēģināt profesionālās prasmes un atklāt savu potenciālo nākotnes karjeras virzienu;
iesaistīties SkillsLatvia sarunu studijā ar Uģi Jokstu.

SkillsLatvia sarunu studijas programma 



19. aprīlis plkst. 14.00 (tiešraidē SkillsLatvia Facebook)
Kāpēc izvēlēties vai neizvēlēties profesionālās izglītības ceļu?
21. aprīlis (klātienē Ķīpsalā un tiešraidē SkillsLatvia Facebook)
plkst. 11.00 - SkillsLatvia - profesionālo prasmju izcilība Latvijas un pasaules mērogā
plkst. 14.00 - Jauno profesionāļu pieredze: Skills konkursi kā profesiju olimpiskās spēles
plkst. 16.00 - SkillsLatvia - vai tilts starp jaunieti un darba tirgu?
22. aprīlis (klātienē Ķīpsalā un tiešraidē SkillsLatvia Facebook)
plkst. 11.00 - SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills: kopīgais un atšķirīgais
plkst. 15.00 - Skills konkursantu pieredze: izaicinājums jaunajiem profesionāļiem

22 prasmju konkursi 

Radošās mākslas un modes tehnoloģijas
1.

Skatlogu dizains un noformēšana

2.

Tērpu dizains

3.

Tērpu izgatavošana



Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
4.

Datortīklu administrēšana

5.

Web tehnoloģijas

6.

Grafikas dizains

Ražošana un inženiertehnoloģijas
7.

Mobilā robotika

8.

Mehatronika

9.

Metināšana

Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi
10.

Friziera darbi

11.

Ēdienu gatavošana

12.

Restorānu serviss

13.

Viesu uzņemšana

14.

Mazumtirdzniecība

Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas
15.

Elektriskās instalācijas

16.

Inženierkomunikācijas

17.

Flīzēšana

18.

Krāsošana un dekoratīvā apdare

19.

Mēbeļu izgatavošana

20.

Sausā būve

Transports un loģistika
21.

Smago spēkratu remonts un apkope

22.

Transporta pārvadājumi

Konkursa dalībnieki
Skatīt vairāk

Rezultāti
Skatīt vairāk

Izmēģini prasmes
Skatīt vairāk

Video
Skatīt vairāk

Fotoreportāžas
Skatīt vairāk

Atbalstītāji
Skatīt vairāk

https://www.viaa.gov.lv/lv/skillslatvia-2022

