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Noskaidroti konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas mācās” pusfinālisti
Noslēgusies konkursa vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu audzēkņiem “Smārts.
Spēle tiem, kas mācās” pirmā kārta, kurā noskaidrotas piecas zinošākās
komandas darba tiesību un darba aizsardzības jomā katrā reģionā. Konkursa
“Smārts. Spēle tiem, kas mācās” piecos pusfinālos kopumā piedalīsies 25
komandas, katrā no tām būs 10 dalībnieki.
Konkursa pirmajā kārtā piedalījās 77 klases no 47 vispārizglītojošām skolām no visiem
Latvijas reģioniem. Tajā skolēni internetā atbildēja uz 45 jautājumiem par tādām tēmām
kā darba tiesības, darba aizsardzība, sociālais dialogs un arodbiedrību loma. Rezultātu
apkopojumā tika vērtēti katras klases 10 labāko rezultātu kopsumma. Maksimālais
iegūstamo punktu skaits 10 cilvēku komandai bija 520 punkti. Labāko rezultātu uzrādīja
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.komerczinību klase, kura ieguva 462 punktus.
Rīgas reģiona pusfinālā piedalīsies Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12.a un 12.b klašu
komandas, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.d klases, Rīgas Hanzas vidusskolas 12.c klases
un Jaunogres vidusskolas 10.klases komandas.
Zemgales reģiona pusfinālā piedalīsies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. un 12.
komerczinību klašu komandas, Jelgavas 1.ģimnāzijas 11. un 12.m klašu komandas, kā
arī Iecavas vidusskolas 11.a klases komanda.
Kurzemes reģiona pusfinālā piedalīsies Grobiņas ģimnāzijas 12.klases, Pāvilostas
vidusskolas 12.klases, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas vidusskolas 11.a klases,
J.Čakstes Liepājas pilsētas vidusskolas 12.klases un Kandavas K. Mīlenbaha
vidusskolas 12.klases komandas.
Vidzemes reģiona pusfinālā piedalīsies Lizuma vidusskolas 12.klases, Andreja Upīša
Skrīveru vidusskolas 12.a klases, Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.b klases, Limbažu
vidusskolas 12.a/c klases un Gulbenes vidusskolas 11.b klases komandas.
Latgales reģiona pusfinālā piedalīsies Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 12.klases,
Aglonas vidusskolas 11.b klases, Rēzeknes 6.vidusskolas 12.a klases, Balvu Valsts
ģimnāzijas 11.b klases un Daugavpils 3.vidusskolas 11.a klases komandas.
Konkursa pusfināli un fināls notiks 8. un 9.martā NA studijā Mārupē, Lamberta ielā 9.
Konkursa fināla iekļūs viena zinošākā komanda no katra reģiona. Reģionālie pusfināli
un nacionālais fināls tiks filmēti un tos varēs vērot konkursam veltītās pārraidēs Latvijas
Televīzijā.
Konkurss “Smārts. Spēle tiem, kas mācās” notiek jau otro gadu, un tā mērķis ir veicināt
vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēnu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba
aizsardzību, kā arī citām prasmēm un zināšanām, kas ir nepieciešamas veiksmīgai
karjeras uzsākšanai. Tajā piedalās vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu audzēkņi, kuri
vairākās konkursa kārtās ne tikai iegūst zināšanas par darba tiesībām un darba
aizsardzību, bet arī attīsta komandas sajūtu un sevis prezentēšanas prasmes, līdz ar to
palielinot savu konkurētspēju darba tirgū.

LBAS konkursu rīko Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

(Nr.1DP/1.3.1.3.2../08/IPIA/NVA/001). Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Izglītības un
zinātnes ministriju, to atbalsta Labklājības ministrija un Valsts darba inspekcija.
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