
KARJERAS DIENA RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ, 27.JANVĀRĪ 9:00 – 14:00, TIEŠSAISTĒ (7.-12.KLASĒM) 

Karjeras dienā RAĢ skolēnu vecāki tiešsaistes nodarbībās pastāstīs par savu pieredzi  profesijas izvēlē un karjeras veidošanā, dažādojot skolēnu 
ikdienas mācību darbu un mudinot saskatīt sakarību starp mācībām un savu karjeras attīstību nākotnē. Gaidāmi interesanti pieredzes stāsti, noderīgi 

padomi un daudz vērtīgu atziņu. 

KARJERAS DIENĀ AR SAVU PIEREDZI DALĪSIES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tālāk skaties nodarbību plānu un seko līdzi, kurai klašu grupai tā paredzēta, lai izdarītu savu izvēli, kurās 
nodarbībās piedalīsies Tu!  

Pēc nodarbību plāna atradīsi plašāku aprakstu, ko katrā no tām sagaidīt!  

INFORMĒ SAVU KLASES AUDZINĀTĀJU, KURAS NODARBĪBAS APMEKLĒSI! (katram skolēnam vismaz divas nodarbības!)  

UZ TIKŠANOS RAĢ KARJERAS DIENĀ, 27.JANVĀRĪ! 



KARJERAS DIENAS NODARBĪBU PLĀNS: 

Nodarbošanās/Profesija 
Nodarbības 

Laiks 
no/līdz 

Nodarbība paredzēta: 
MS Teams saite 

Atbalsta persona 
nodarbības laikā 7.-9.kl. 10.-12.kl. 

UZŅĒMUMU VADĪBA, PROJEKTU VADĪBA, 
IT 

9:00 – 9:30  x nosūtīta eklasē Info sekos 

UZŅĒMĒJS, UZŅĒMĒJDARBĪBA 
 

9:00 – 10:00 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

FARMACEITS 10:00 – 10:45 x  nosūtīta eklasē Info sekos 

IEKŠĒJAIS AUDITORS,  
KARJERAS IESPĒJAS  

STARPTAUTISKĀ UZŅĒMUMĀ  

10:00 – 10:45 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

ENERĢĒTIKAS INŽENIERIS, EKSPERTS. 
ZEMESSARDZE 

11:00 – 11:45 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

PAŠVADĪBA, LĪDERĪBA, PAŠATTĪSTĪBA, 
PROFESIJAS IZVĒLE 

11:00 – 11:45 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

ŽURNĀLISTS, RADAKTORS 12:00 – 12:30 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

MEDICĪNA (ANESTEZIOLOĢIJA, INTENSĪVĀ 
TERAPIJA) 

KLĪNIKAS VADĪŠANA, AKADĒMISKAIS 
DARBS 

12:00 – 12:30 x x nosūtīta eklasē Info sekos 

EKONOMISKAIS DIPLOMĀTS 13:00 – 14:00  x nosūtīta eklasē Info sekos 

  



KARJERAS DIENA RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ (RAĢ), 27.JANVĀRĪ 9:00 – 14:00, TIEŠSAISTĒ 

UZŅEMUMU VADĪBA, PROJEKTU VADĪBA, IT – IT uzņēmuma vadītājs un varu pastāstīt gan par to, ko nozīmē būt uzņēmuma vadītājam, komandas 
vadītājam, projektu vadītājam. Varu arī sniegt vispārēju ieskatu par lomām un profesijām IT tirgū.  

UZŅĒMĒJS, UZŅĒMĒJDARBĪBA – darbs šajā nozarē – ikdiena, izaicinājumi.  

FARMACEITS - Farmaceits - profesija, ko izvēlēties. 

IEKŠĒJAIS AUDITORS, KARJERAS IESPĒJAS STARPTAUTISKĀ UZŅĒMUMĀ - Globāla un starptautiska darba vide - ar to atšķiras no vietējās. Darba valoda - 
angļu. Kāda ir ikdiena profesijā; nepieciešamība visu laiku pilnveidoties; komunikācijas nozīme. Šobrīd attālināti no Latvijas vadu darbiniekus, kas atrodas 
Dubaijā, Dienvidāfrikā, Stambulā, Alžīrijā un Kairā, kuri veic iekšējos auditus un dienesta izmeklēšanas. Strādājot globālā kompānijā tiek sniegta iespēja 
iepazīt citas kultūras, citu biznesa vidi, un pastāvīgi apgūt ko jaunu. 

ENERĢETIKAS INŽENIERIS, EKSPERTS. ZEMESSARDZES PIEREDZE – No zinātkāra skolēna par enerģētikas inženieri, ekspertu vienā no Latvijas vadošajiem 
uzņēmumiem. Tehniskā jaunrade skolas gados, automodelisms. Skaistie studiju gadi RPI, RTU par pilsētu un lauku elektroapgādes inženieri. Darba gaitas no 
elektromontiera, inženiera, inspektora līdz metodiskam un pētnieka darbam Latvenergo pārvaldē (video). Ceļotprieks. Energoefektīvi un zaļi risinājumi. 
Patriotisms un dienests Zemessardzē. 

PAŠVADĪBA, LĪDERĪBA, PAŠATTĪSTĪBA, KARJERAS IZVĒLE - Nodarbības mērķis ir iedrošināt jauniešus uzņemties atbildību par savu dzīvi un pārņemt kontroli 

par savu laiku ik dienu. Vēlos palīdzēt jauniešiem kļūt protatīvākiem, produktīvākiem un efektīvākiem, lai viņi dzīvotu pilnvērtīgākas dzīves. Uzlabojot laika 

plānošanas un katras dienas prioritāšu sastādīšanas prasmes, varam mazināt stresu, trauksmi, izdegšanu. 

ŽURNĀLISTS, REDAKTORS - žurnāliste Latvijas lielākajā portālā "Delfi". Pirmo rakstu uzrakstīju 15 gadu vecumā. Sākumā rakstīju par kriminālām tēmām, 
vēlāk biju žurnāliste un redaktore izdevumos un portālos, kas saistītas ar tēmām - veselība, psiholoģija, attiecības, dzīvesstāsti. Esmu divu grāmatu autore, 
no kurām viena Latvijas mērogam ir bestsellers - "Gaidības un radības ar prieku". Ar prieku pastāstīšu par žurnālista un redaktora darbu, redzamo un 
neredzamo daļu, kā arī atbildēšu uz interesējošajiem jautājumiem.   

MEDICĪNA (ANESTEZIOLOĢIJA, INTENSĪVĀ TERAPIJA), KLĪNIKAS VADĪŠANA, AKADĒMISKAIS DARBS – stāsts par izaugsmi, nepārtrauktu izglītības procesu 
medicīnā - kā un kādēļ kļūt par ārstu, kā paskrien ilgie studiju gadi, kā praktisko darbu medicīnā apvienot ar profesora darbu Rīgas Stradiņa Universitātē un 
ar vadītājas pienākumiem vadot Anestezioloģijas klīniku, kādēļ medicīnas specialitāte sniedz tik daudz iespēju dzīvē... un uzaicinājums uz ēnu dienām 
februārī.   

EKONOMISKAIS DIPLOMĀTS - Ceļš no Rīgas Angļi ģimnāzijas uz vidusskolu Amerikā, mācības Stanforda/Oksfordas/Dzordztaunas universitātēs, darbs 
starptautiskajās institūcijās - Eiropas Komisija, Eiropas Parlamenta, Pasaules Banka, Pasaules Tirdzniecības organizācija un ekonomiskajā diplomātijā Latvijā, 
ASV, Beļģijā, Šveicē,  Maltā. Gribu pastāstīt gan par savu izglītības, gan darba pieredzi un iedrošināt jauniešus skatīties pāri Latvijas robežām uz starptautisku 
karjeru.  

 


