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Topošajiem Latvijas profesionāļiem iespēja sevi pierādīt dalībai pasaules līmeņa olimpiādē
Izstādes „Skola 2013” ietvaros no 28.februāra līdz 3.martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies
Jauno profesionāļu konkursu pasākums, ko ik gadu rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centrs (VISC). Pasākuma „Jaunais profesionālis 2013” laikā 16 nozaru Latvijas profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņi sacentīsies par labākā jaunā profesionāļa titulu, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas
un pasaules mēroga konkursos – olimpiādēs.
Pasākuma „Jaunais profesionālis 2013” laikā notiks profesiju paraugdemonstrējumi un profesionālās meistarības
konkursi tādās nozarēs kā būvniecība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, skaistumkopšanas pakalpojumi,
enerģētika un daudzās citās. Apmēram 300 jaunieši no gandrīz visām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm
sacentīsies par iespēju piedalīties augstāka līmeņa konkursos Eiropas līmenī – „Euroskills” konkursā Briselē un
starptautiskajās „Worldskills” sacensībās. Daudzveidīgās un interesantās konkursa aktivitātes noritēs visu izstādes
laiku, bet 3. martā, pasākuma noslēguma laikā, plkst.15.00 notiks konkursa uzvarētāju svinīgā apbalvošana.
Konkursa aktivitātes veidotas līdzīgi Eiropas un pasaules profesionālās izglītības konkursu prasībām. Pasākuma
iniciatori un dalībnieki uzsver, ka gadu no gada „Jaunais profesionālis” konkursi tiek attīstīti tādā līmenī, lai
veiksmīgi konkurētu ar katras nozares profesionāļiem pasaulē. Dalībnieki ik gadu nodrošina aizraujošus
paraugdemonstrējumus ne tikai žūrijai un savas nozares profesionāļiem, bet jebkuram izstādes apmeklētājam,
kas interesējas par sevis pilnveidošanu un profesionālās izglītības iespējām Latvijā. Vienlaikus pasākums ļauj
izglītības iestādēm popularizēt savu iestādi un demonstrēt tās interešu pulciņu sagatavotos priekšnesumus,
tādējādi atspoguļojot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis atzīst, ka izstādes apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par
dažādu nozaru jaunumiem, kā arī izglītības iestādēs apgūstamajām profesijām. Vasiļevskis norāda: „Konkurss – tā
nav tikai sacensība! Vienlaikus tā ir iespēja ikvienam jaunietim parādīt savas prasmes un zināšanas, gūt jaunu
pieredzi, kā arī veidot pozitīvu motivāciju savā nākotnē izvirzīt ar vien jaunus mērķus. Pēc konkursa jaunieši
apzinās, ka mērķu sasniegšana ir atkarīga tikai no katra paša ieguldītā darba. Konkurss ir pirmais solis ceļā uz
panākumiem karjerā. Ar katru gadu konkursa dalībnieki ir arvien radošāki un konkurētspējīgāki, turklāt šoreiz
varam lepoties ar vēl lielāku interesentu skaitu, kas apliecina, ka profesionālās izglītības kvalitāte Latvijā aug.
Konkurss ļauj jauniešiem apjaust reālā darba tirgus prasības un konkurenci.”
Par konkursu „Jaunais profesionālis”
Konkursa „Jaunais profesionālis” mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmi Latvijā un sekmēt
tās attīstību, veidojot sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm. Viens no uzdevumiem ir veicināt
pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, lai uzsāktu diskusiju par iespējām attīstīt
profesionālo izglītības iestāžu popularitāti un akcentētu tās nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.
Kopumā konkursā pārstāvētas 16 nozares – mehānika un mehatronika, metālapstrāde, enerģētika, elektrotehnika
un automātika, transports, būvniecība, kokapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, tekstilapstrāde, skaistumkopšanas

pakalpojumi, komercdarbība, komercpakalpojumi, informācija un komunikāciju tehnoloģija, poligrāfija, veselība
un sociālā aprūpe un ceļu būve.
Pasākuma „Jaunais profesionālis” programma:
27.02.2013. plkst.19:00 Pasākuma atklāšana, Rīgas Tehniskās koledžas zāle
28.02.2013. – 03.03.2013. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursi un
profesiju paraugdemonstrējumi, Ķīpsalas izstāžu zāle
03.03.2013. plkst.15:00 Pasākuma noslēgums un konkursu uzvarētāju apbalvošana, Ķīpsalas izstāžu zāle
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