
“TIKŠANĀS AR ABSOLVENTIEM…” 
 

16.februārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.-12. klašu 

skolēniem bija iespēja ZOOM platformā tikties ar 

2019./2020. mācību gada absolventiem – Danielu, 

Elzu, Esteri, Evu, Evelīnu, Janu, Jēkabu, Karīnu, 

Maksimu. Absolventi dalījās savā studenta dzīves 

pieredzē. Vidusskolas jaunieši bija jau iepriekš sagatavojuši interesējošos jautājumus par studentu dzīvi. 

Vidusskolēni gribēja zināt:  

✓ Cik stundas tiek pavadītas lekcijās? 

✓ Vai nenožēlo izvēlēto studiju virzienu? 

✓ Vai grūti pierast pie studentu dzīves? 

✓ Kas pamudināja izvēlēties tieši šo jomu? 

✓ Kas jādara šodien, lai sagatavotos studijām? 

✓ Kāda mīļākā lekcija? Kāpēc? 

✓ Kādas ir privilēģijas izglītības iestādē? 

✓ Kāds ir iestāšanās process? 

✓ Kādi nepieciešami dokumenti? 

✓ Kas ir grūtākais, ar ko jāsastopas studentam? 

✓ Kādas ir kopmītnes? 

✓ Kāds ir bijis smieklīgākais atgadījums? 

Arī tikšanās laikā vidusskolēni uzdeva jautājumus absolventiem. 

Absolventi pārstāvēja sekojošas izglītības iestādes un studiju programmas: 

✓ Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Optometrija; 

✓ Rīgas Tehniskā universitāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte, Tehniskā 

tulkošana; 

✓ Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Muitas un nodokļu 

administrēšana; 

✓ Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Radiologa asistents; 

✓ Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības 

veselības speciālists; 

✓ Ekonomikas un Kultūras augstskola, Tiesību zinātnes fakultāte, Jurists; 

✓ Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomika un sabiedrības attīstības fakultāte, 

Ekonomika; 

✓ Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Vecmāte; 

✓ Valsts policijas koledža. 
 

Pēc tikšanās vidusskolēni dalījās savos ieguvumos: 

 

“ZOOM tikšanās ar absolventiem bija ļoti interesanta, man ļoti patika. Pēc šīs tikšanās es pat sāku 

pārdomāt no jauna savu turpmāko ceļu pēc 12.klases. Profesijas, par kurām absolventi stāstīja, bija 

interesantas un dažas varētu teikt tādas, par kurām tik ļoti bieži neesmu dzirdējusi.  

Liels paldies par šādu tikšanos! Neskatoties uz to, ka šādi pasākumi nevar notikt klātienē, tie ir arī ļoti 

interesanti interneta vidē. Ar lielāko prieku piedalītos vēl šādos līdzīgos pasākumos!” 

 



“Bija ļoti interesanta satikšanās ar absolventiem. Tagad pašai arī kļuva vēl skaidrāks, kas un kā notiek 

augstskolās. Interesanti bija paklausīties kā studentiem klājas. Svarīgi bija dzirdēt Esteres stāstījumu, jo 

pašas plānos ir iet studēt tiesību zinātnes.” 

 

“Tikšanās patika. Bija interesanti redzēt absolventus, paklausīties, kā viņiem klājas un kāda ir studenta 

dzīve.” 

 

“Uzzināju vairākas jaunas lietas par studenta dzīvi.” 

 

“Guvu labas atziņas.” 

 

“Bija interesanta tikšanās. Vairāk pārliecinājos par to informāciju, kuru jau zināju, kā arī uzzināju 

daudzas jaunas lietas par studijām vairākās nozarēs. Man ļoti patika šī ideja par tikšanos ar 

absolventiem. Novēlu, lai šī ideja ir kā tradīcija. Lai pārējiem skolēniem būtu pārliecība iet studēt 

droši.” 
 

Ilūkstes novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova 


