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Informācija presei 

 
Aicinām uz izglītības iespēju izstādi “Izglītība un Karjera” Rēzeknē 22. martā! 

 
Trešdien, 22. martā Rēzeknē notiks reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu 
izstāde “Izglītība un Karjera 2017”, uz kuru tiek gaidīti 8.-12. klašu skolēni, kā arī citi interesenti.  
 
Tā ir iespēja gūt informāciju par mācību iespējām, sev piemērotākās izglītības un darba tirgū 
pieprasītas profesijas izvēli, tikties ar uzņēmējiem. Izstāde notiks Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrā (ARPC) “Zeimuļs” (Rēzeknē, Krasta ielā 31) no plkst.11.00 līdz 15.00. 
  
Izstādē jauniešus gaidīs profesionālās un augstākās izglītības iestādes no visas Latvijas: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija, 
Transporta sakaru institūts, Rēzeknes Tehnikums, Malnavas koledža, Latvijas Universitātes 
P.Stradiņa Medicīnas koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Barkavas profesionālā 
vidusskola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas centra 
pārstāvji. 
 
Izstādes “Izglītība un karjera” laikā varēs iekāpt savā topošajā darbavietā – ātrās palīdzības auto, 
kurā mūsu mediķi palīdz pacientiem viskritiskākajās situācijās. Varēsi apskatīt brigādes operatīvo 
transportlīdzekli, iekāpt tajā un sajust – varbūt tas ir Tavs nākotnes aicinājums! NMP dienesta 
mediķi pastāstīs par visu, kas atrodas mašīnā - uzzināsi vairāk par daudzveidīgo aprīkojumu 
cilvēku dzīvību glābšanai, noskaidrosi, kā mediķi saņem izsaukumus, kāpēc mašīnā ir planšete un 
dators, kā mēs atrodam pacientu adreses un daudzus citus jautājumus, kas parāda mūsu darba 
ikdienu. 

 
Izglītības iestāžu stendos jauniešiem būs iespēja sastapt gan pasniedzējus, gan audzēkņus un 
studentus, uzzināt kādas mācību un studiju programmas piedāvā katra no iestādēm, kādi ir 
uzņemšanas nosacījumi un iegūstamā specialitāte. Izstādē varēs saņemt konsultācijas, 
informatīvus materiālus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. 

 
Izstādes apmeklētājus gaida konkursi, būs sveicieni no J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 
audzēkņiem, skatē varēs vērot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Apģērbu dizaina 
izglītības programmas audzēkņu kursa darbus un diplomdarbus. Savu veikumu izstādes 
apmeklētājiem rādīs arī reģiona Skolēnu mācību uzņēmumi.  

 
Šo izglītības iespēju izstādi kopš 2010. gada Rēzeknē rīko Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar ARPC 
“Zeimuļs”, kas ir uzticams un jauniešu vidē atzīts sadarbības partneris. Uzņēmēji pastāvīgi atbalsta 
dažāda veida iniciatīvas sadarbībā ar jauniešu organizācijām un izglītības iestādēm, piedalās 
Karjeras nedēļā, prakses vietu nodrošināšanā studējošajiem. Šogad izstādes ietvaros notiks 
Uzņēmēju biedrības un Jauniešu domes un skolu pašpārvalžu pārstāvju diskusija “Jaunietis un 
uzņēmējs”, lai formulētu priekšlikumus savstarpējai izpratnei un pozitīvai sadarbībai nākotnē.  

 
Izglītības iespēju izstāde “Izglītība un Karjera” ir nozīmīgākā šāda veida izstāde Latgales reģionā, 
kas tradicionāli notiek ik pavasari. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja lietderīgu informāciju par 
turpmākajām studiju iespējām iegūt tepat Latgalē, ja nav bijusi iespēja apmeklēt izstādi “Skola” 
Ķīpsalā vai Atvērto durvju dienas pasākumus izglītības iestādēs. Iepriekš izstādi ik gadu 
apmeklējuši vairāki simti jauniešu ne tikai no Rēzeknes, bet arī citiem Latgales novadiem.  
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