
 

Izglītības izstāde “Skola 2020” 

28. februārī Ilūkstes novada skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt 26. starptautisko 

izglītības izstādi “Skola 2020”.  Izstādes mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par mācību 

iespējām un palīdzēt jauniešiem izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē varēja uzzināt 

vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu piedāvājumu, jaunajām mācību 

programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu 

piedāvājumu, kā arī iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un 

piedalīties dažādās aktivitātēs.  

Vienlaikus bija arī iespēja apmeklēt “Latvijas Grāmatu izstādi 2020”. Šie pasākumi allaž guvuši 

lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju. 

Pēc izstādes apmeklējuma skolēni dalījās savos ieguvumos: 

• “Bija ļoti interesanti uzzināt daudz ko jaunu par dažādām iestādēm un to iespējām, 

nākotni. Varēja privāti sarunāties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, kas, manuprāt, ir ļoti 

labi, jo varēja iegūt to informāciju, kas tiešām interesēja.” (Eva) 

• “Nevarēju izlemt starp 2 profesijām, un pēc izstādes apmeklēšanas sapratu, ka izvēle būs 

vēl grūtāka, jo studenti pastāstīja par konkrēto studiju programmu plusiem un mīnusiem. 

Visādā ziņā – brauciens uz izstādi ir izdevies, bija ļoti noderīgs.” (Karīna) 

• “Izstādes apmeklējums man ļoti patika un bija noderīgs, jo no vairākām augstskolām 

uzzināju noderīgu informāciju. Pateicoties šim braucienam es sapratu, ko patiešām vēlos 

mācīties. Paldies par burvīgo iespēju!” (Līga) 

• “Brauciens uz izstādi “Skola 2020” bija ļoti noderīgs. Uzzināju daudz informācijas par 

sev interesējošām studiju programmām un citām lietām, kas saistītas ar studijām. No 

izstādes atgriežos pārliecinātāka par savu augstskolas izvēli. Paldies par nodrošināto 

iespēju.” (Elza) 

• “Izstādes apmeklēšana bija noderīga, jo bija iespēja uzzināt daudz informācijas par 

studentu dzīvi. Studenti iedvesmoja ar savu stāstījumu, motivēja sekot saviem sapņiem 

un ieteica, kā izvēlēties īsto augstskolu un fakultāti” ( Evelīna) 

• “Šodienas brauciens mums palīdzēja satikties ar to augstskolu pārstāvjiem, kurā studēsim 

un uzzināt daudz interesantu lietu. ” (Jevgeņija un Linda) 

 

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 

 

 

 

 

http://www.bt1.lv/lbf/


 

 

 

 

 



 

 


