
KARJERAS DIENA RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ, 18.FEBRUĀRĪ 9:00 – 13:00, TIEŠSAISTĒ 

Karjeras dienā RAĢ skolēnu vecāki (un ne tikai) 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, kurā nodarbībā(s) piedalīsies Tu!  

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

INFORMĒ SAVU KLASES AUDZINĀTĀJU, KURAS NODARBĪBAS APMEKLĒSI! 

UZ TIKŠANOS RAĢ KARJERAS DIENĀ, 18.FEBRUĀRĪ! 

  



KARJERAS DIENAS NODARBĪBU PLĀNS: 

Nodarbošanās/Profesija 
Nodarbības 

Laiks 
no/līdz 

Piemērots klašu grupai (x) 
Atbalsta persona 
nodarbības laikā 1.-4.kl. 5.-6.kl. 7.-9.kl. 10.-12.kl. 

 
9:00 – 9:45 

 
 

  x Madara Sarkane 

 
9:00 – 9:30 x x x x Agnese Sarkane 

 
10:00 – 10:30    x Arta Nolberga 

 
10:00 – 10:45   x x Madara Sarkane 

 10:00 – 10:45 x   x Marta Britāla 

 10:30 – 11:00   x x Agnese Sarkane 

11:00 – 12:00   x x Madara Sarkane 

11:00- 11:30   x x Arta Nolberga 

11:30 – 12:00    x Marta Britāla 

12:00 – 12:30   x x Maija Kokare 

12:30 – 13:00  x  x Madara Sarkane 

 

  



KARJERAS DIENA RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ (RAĢ), 18.FEBRUĀRĪ 9:00 – 13:00, TIEŠSAISTĒ 

ROBOTU TRENERIS, AUTOMATIZĀCIJAS SPECIĀLISTS, MAZ-KODA APLIKĀCIJU IZSTRĀDĀTĀJS - darbs, kurā strādāsiet šodien vēl nav izdomāts. Nākamo 5 
gadu laikā tiks radīti jauni darbi, kuriem ir nepieciešami speciālisti to veikšanai. Robotu treneri, maz-koda aplikāciju izstrādātāji, zināšanu bibliotekārs, 
automatizācijas speciālists un procesu speciālists. Šīm un daudzām citām profesijām vajadzīgi cilvēki, kuri spēj eksperimentēt, nepārtraukti mācīties un 
dalīties ar zināšanām. 

JŪRAS BIOLOGS/ BALTIJAS JŪRAS PĒTĪJUMI UN ZEMŪDENS PASAULE - internetā mēs varam atrast daudzas brīnišķīgas filmas par koraļļu rifiem, krāsainām 
zivīm un vaļiem, kas bieži liek domāt, ka jūras pētījumi iespējami tikai tālās un siltās jūrās. Kā izskatās Baltijas jūras zemūdens pasaule? Kādi ir Baltijas jūras 
rifi? Kādi iemītnieki tajos mīt? Kādas ir pētījumu metodes? Kā kļūt par jūras pētnieku? 

EKONOMISTS, POLITIKAS UN EKONOMIKAS ANALĪTIĶIS, PADOMNIEKS, ĀRLIETU SPECIĀLISTS - mācības Amerikā un Anglijā, prakse Pasaules Bankā un 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā, darbs vēstniecībās, Saeimā, ministrijās, Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā. 

DARBS TELEVĪZIJĀ/ DARBS DZĪVNIEKU KAPSĒTĀ/ DROSME SEVI PREZENTĒJOT PUBLIKAS PRIEKŠĀ 

KINOOPERATORS - darbs, pieredze pie Filmām "Dvēseļu Putenis", "Nameja Gredzens", Kādas profesijas ir Kino uzņemšanas laukumā, kādi pienākumi 
katram, kā uzsākt karjeru, kurās augsstskolās mācīties! 

AIKIDO TRENERIS - Aikido (cīņas sports) treneris (C kategorija). Cik laika un enerģijas ir jāiegulda sevis attīstībā, lai iegūtu iemaņas sportā un zināšanas 
sporta izglītībā? Demonstrācijas no treninu ierakstiem, par un ap pašu sportu un visu, kas vajadzīgs, lai iegūtu C kategorijas sporta izglītību. 

NAUDA, KRĀŠANA, INVESTĪCIJAS, KOMANDAS VADĪŠANA  - vadu SEB bankas Finanšu tirgus pārvaldi, jeb īsāk Markets komandu, kura darbojas globālajā 
finanšu tirgū. Ikdiena nemaz nav tāda, kā tiek rādīts Holivudas filmās The Wolf of Wall Street, Boiler Room vai Wall Street, jo filmas parasti filmē par 
ārkārtējiem notikumiem. Bet arī bez šādiem notikumiem ir interesanti, jo jāmaina valūtas, jāpalīdz investoriem pirkt vai pārdot akcijas un jāseko līdzi 
notikumiem pasaulē. Procetnu likmes, valūtu maiņa, riski tirgū, jeb vienkāršāk sakot, stāstu kā krāt naudu un kā var apieties ar naudu. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS RISKU VADĪBA, DROŠĪBAS RISKI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ; MAZO UZŅĒMUMU VADĪBA, ATTĪSTĪBA; STARPTAUTISKĀ KORPORATĪVĀ VIDE - 
pieredze Baltijas biroja vadītāja amatā uzņēmumā, kas ir meitas sabiedrība vienam no attiecīgajā nozarē lielākajiem uzņēmumiem Pasaulē. Trīs gadus esmu 
risku vadības konsultāciju uzņēmuma līdzīpašnieks un vecākais konsultants. Savu profesionālo kompetenci raksturotu kā balstītu uzņēmējdarbības risku 
vadībā. Ar prieku padalīšos ar savu pieredzi, ja kādam no skolniekiem, Latvijā salīdzinoši maz zināma nozare, varētu šķist interesanta. 

GAISMA & REDZE - skolā fizika riebās, tagad jau 10 gadus nodarbojos ar tieši to! 

UZŅĒMUMU VADĪBA/ PROJEKTU VADĪBA - vai ir viegli vadīt biznesu, kas vienlaikus jāpārvalda Skandināvijas valstīs un Baltijā un kā atšķiras biznesa 
domāšana starp šīm kaimiņvalstīm? Vai liels apgrozījums nozīmē arī daudz naudas uzņēmējdarbībā? Izglītība kā jaunu kontaktu un iespēju uzkrāšanas vieta, 
lai pēc tam sekmīgi startētu savā izvēlētajā darbības jomā. 

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA DARBS; PAR OTRO SVEŠVALODU PAPILDUS ANGĻU VALODAI; STUDIJAS VĀCIJĀ UN STIPENDIJAS IESPĒJAS VĀCIJĀ  - kādēļ vērts ir 
mācīties papildus svešvalodu angļu valodai? Kādēļ nevajag satraukties par to, ka nezini kur mācīties (mērķi var mainīties dzīves laikā); Kādēļ vērts kādu 
semestri studēt ārvalstīs? Ko dara ikdienā zvērināts advokāts, kāda ir kārtība, lai kļūtu par zv.advokātu, tiesnesi, prokuroru.    


