
Tikšanās ar Rugāju novada skolu absolventiem ciklā  

„10 gadi pēc vidusskolas…”. 

 
Lai paplašinātu jauniešu redzesloku un izpratni par dažādajām studiju un darba iespējām, 

par karjeras veidošanas ceļiem, šinī mācību gadā Rugāju  novada vidusskolā dalīties savā mācību 

un dzīves pieredzē tiek aicināti mūsu novada skolu absolventi. Šādi pieredzes stāsti pašreizējiem 

skolu jauniešiem var kalpot kā materiāls, domās modelējot savas nākotnes karjeras izvēles. 

 

 

Tikšanās ar Rugāju novada vidusskolas absolventu Andri Barkānu 

 

Kā pirmais šajā sarunu ciklā decembra nogalē ar vidusskolēniem tikās Andris Barkāns, 

kas Rugāju novada vidusskolu absolvēja pirms 10 gadiem un izglītību turpināja, apgūstot vides 

zinības Daugavpils universitātes Dabaszinātņu fakultātē. Vairākus gadus viņš strādāja kā 

speciālists Rugāju novada domē, mainīja darba vietu un tagad veiksmīgi strādā Valsts meža 

dienestā.  

Sarunā Andris uzsvēra izglītības nozīmi un akcentēja to, ka studiju iespējas ir ne tikai 

Rīgā, bet arī universitātes reģionos, kas var būt ļoti laba izvēle izglītības ieguvei. Andris vērsa 

uzmanību uz to, ka arī karjeras veidošana nosacīti tuvu mājām var būt ļoti labs risinājums un ka 

nav tā, ka darbs speciālistiem ir tikai Rīgā. 

Atbildot uz klātesošo jautājumiem un balstoties arī uz savu bitenieka pieredzi, Andris 

stāstījumā akcentēja individuālā biznesa attīstības iespējas šeit pat Rugājos. 

 



 

          Tikšanās ar Rugāju novada vidusskolas absolventi Zani Kukurāni 

 

Nākamā tikšanās ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…” notika ar Rugāju novada vidusskolas 

absolventi Zani Kukurāni. Arī Zane atskatījās uz aizvadītajiem 10 gadiem, kopš saņemts 

vidusskolas absolvēšanas diploms.  Zanes stāstījums bija saistīts ar starptautisku studiju un darba 

pieredzi lielās multinacionālās kompānijās, jo viņa savu karjeru veidoja, apvienojot darbu ar 

studijām vakara vai neklātienes nodaļās. Patlaban Zane ir starptautiskā mārketinga speciāliste 

Itālijas tirdzniecības uzņēmumā Milānā. Viņa ar jauniešiem dalījās savā studiju pieredzē (RTU, 

Biznesa augstskolā „Turība”, LU, kā arī par studijām apmaiņas programmu ietvaros Francijā un 

Itālijā). Jauniete stāstīja par savu darba pieredzi gan Latvijā, gan ārzemēs, strādājot 

starptautiskajos uzņēmumos (ziņu aģentūrā BNS, mediju kompānijā MTG, uzņēmumā Danon). 

Sarunā ar jauniešiem Zane akcentēja personiskās īpašības un prasmes, kuras vajadzīgas 

darba tirgū un uzsvēra, ka ir svarīgi tās attīstīt. Strādājot tādā nozarē kā mārketings, izglītībai ir 

jābūt, bet nav tik liela nozīme, ko tieši esi studējis – mārketingu, komunikāciju, ekonomiku vai 

kādu citu ar mārketingu saistīto nozari. Ar prezentācijas palīdzību, Zane, balstoties uz savu 

karjeras veidošanas pieredzi, uzskatāmi demonstrēja personības izaugsmes plāna pamatpunktus – 

kā sevī attīstīt to, kas ir patiešām svarīgi, ar ko sākt savas karjeras mērķtiecīgu veidošanu. Viss ir 

katra paša ziņā, nav tik svarīgi, vai esi ieguvis prestižas pilsētas vai lauku vidusskolas diplomu. 

Ja esi mērķtiecīgs un gatavs izaicinājumiem – viss ir iespējams. 

 

 

     Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne 

 


