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Noskaidros Zemgales reģiona zinošākos skolēnus darba tiesībās un
darba aizsardzībā
Jau rīt – 9.martā plkst. 10.00 – piecas Zemgales reģiona vispārizglītojošo skolu
komandas tiksies NA studijā Mārupē, lai konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas
mācās” pusfinālā sacenstos par Zemgales reģiona zinošākās komandas titulu
darba tiesību un darba aizsardzības jomās. Konkursu organizē Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (LBAS) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.
Zemgales reģiona pusfinālā piedalīsies pa divām komandām no Jelgavas 1.ģimnāzijas
un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kā arī viena komanda no Iecavas vidusskolas.
Komandas ir veidotas no katru skolas pieteikto klašu 10 erudītākajiem jauniešiem, kuri
tika izvēlēti pēc konkursa 1.kārtas testa rezultātu izvērtēšanas.
“Latviešu sakāmvārds vēsta – katrs pats savas laimes kalējs. Es uzskatu, ka katrs pats
“kaļam” arī savu izdošanos darba dzīvē, un, lai to varētu prasmīgi izdarīt, nepieciešams
apgūt pamatus. Tās ir ne tikai amata prasmes, bet arī izpratne par darba tiesībām un
darba aizsardzību, lai spētu sevi un arī citus pasargāt un aizstāvēt. Konkursā “Smārts.
Spēle tiem, kas mācās” mēs atraktīvā veidā tieši nododam šo informāciju jauniešiem un
caur televīzijas spēli arī visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ikvienam ir nepieciešams būt
drošam un iegūt papildu spēku, lai varētu veidot sekmīgu darba dzīvi,” stāsta LBAS
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
Visas pusfināla komandas ir saņēmušas īpašu LBAS darba tiesību un darba drošības
konsultantu organizētu apmācību par darba meklēšanas, darba tiesību un darba
aizsardzības jautājumiem, lai spēcinātu skolēnu zināšanu bāzi un lai viņi pusfinālā varētu
parādīt labāko sniegumu.
Zinošākā Zemgales komanda tiksies ar pārējo Latvijas reģionu labākajām komandām
konkursa “Smārts. Spēle tiem, kas mācās” finālā. Gan pusfināli, gan nacionālais fināls
tiks filmēti un pārraidīti speciāli konkursam veltītajās pārraidēs Latvijas televīzijas
1.kanālā. Pirmā pārraide būs 14.aprīlī.
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.
Papildu informācijai:
Sigita Lapsiņa, LBAS komunikāciju konsultante
mob. tālr. 26377286
e-pasts: sigita.lapsina@lbas.lv

