15.janvārī ar Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu skolēni tikās pašreizējo
Vidzemes augstskolas studenti Elīnu Smoļaku.
Elīnas izlaiduma valsis Rugāju novada vidusskolā skanēja vēl tikai pagājušajā gadā.
Jaunietes turpmākā studiju izvēle bija mērķtiecīga- Elīna bija pārliecināta, ka viņu
interesē informāciju tehnoloģiju joma. Zinot, ka arī pašreizējo vidusskolēnu vidū ir
jaunieši, kas interesējas par IT studiju virzienu, Elīna pastāstīja par studiju iespējām
Vidzemes augstskolā, īpaši pievēršot vērību IT virzienam- kādas ir prasības, ko tieši
mācās šajā fakultātē. Tiem, kuri savu nākotni redz informāciju tehnoloģiju jomā, Elīna
iesaka īpašu vērību pievērst matemātikas apguvei. Jauniete novērtē, ka Rugāju novada
vidusskolā gūtās zināšanas viņai ir devušas labu pamatu sekmīgām studijām
augstskolā.

Tikšanās ciklu ar absolventiem ”…..pēc vidusskolas” noslēdza tikšanās ar RTU
inženierekonomikas un vadības fakultātes maģistru, nekustamo īpašumu vērtētāju,
mūsu novadnieku- Didzi Usenieku. To apmeklēja Rugāju novada skolu 8.- 12. klašu
jaunieši.
Pēc Rugāju novada Eglaines pamatskolas beigšanas Didzis mācījās Balvu pilsētas
ģimnāzijā. Pēc tās absolvēšanas viņa izvēle bija studijas Rīgas Tehniskajā universitātē.
Didzis visai detalizēti iepazīstināja jauniešus ar sava darba specifiku, nepieciešamajām
zināšanām, prasmēm, šai profesijā vajadzīgajām personības īpašībām. Kā priekšrocību
viņš minēja darba laika brīvu plānošanu, dinamisku darbu, kas iekļauj dažāda veida
īpašumu vērtēšanu jebkurā Latvijas vietā, karjeras izaugsmes iespējas. Interesanti, ka
demonstrējamo piemēru vidū viņš iekļāva arī Rugāju novada vidusskolu kā vērtējamu
nekustamo īpašumu.
D. Usenieks mudināja jauniešus skatīties uz pasaulē notiekošajiem procesiem plašāk,
maksimāli pilnveidot savas zināšanas, izmantot visas skolā pieejamās izglītības
iespējas, jo turpmākajā dzīvē, iespējams, to pašu var nākties apgūt, bet nu jau mācībās
investējot gan papildus laiku, gan finanšu līdzekļus. Jautāts, kurš no skolā
apgūstamajiem mācību priekšmetiem viņam šķiet īpaši svarīgs no šīsdienas
skatpunkta, Didzis akcentēja latviešu valodas apguvi. Jo tiem, kas savu nākotni redz ar
augstāku izglītības līmeni, jebkurā profesijā nepieciešamas gan labas runas, gan rakstu
prasmes. Arī viņam, kā nekustamo īpašumu vērtētājam, visiem dokumentiem ir jābūt
noformētiem labā valodas kvalitātē.

