
Studentu diena Ādažu vidusskolā 
 

Jau otro gadu Ādažu vidusskolā notiek Studentu diena, kurā mūsu 

skolas absolventi no dažādām augstskolām pastāsta par augstskolu un savu 

studiju pieredzi. 

Latvijas universitāti pārstāvēja Juridiskās fakultātes studentes Renāte 

Staļģe un Inita Čīma, kuras vairāk stāstīja tieši par jurisprudences studijām, 

uzsverot, ka skolā svarīgi ir pievērsties vēstures, angļu valodas un latviešu 

valodas padziļinātai apguvei, jo juristi strādā ar dažādiem tekstiem, tos 

korekti sastādot. Studentes lasot daiļliteratūru, lai pilnveidotu savas dzimtās 

valodas zināšanas. 

No RTU pie mums viesojās 2 absolventi – Rūdolfs Jansons un Anda 

Barkāne. Anda pastāstīja par savu interesi par nanotehnoloģijām, un pirmais 

solis to apguvē ir ķīmijas studijas. Absolvente uzsvēra interesanto mācību 

procesu, kur lekcijas mijas ar laboratorijas darbiem. Rūdolfs Jansons studē 

biznesa vadību, kur viņam neesot nepieciešamas zināšanas ķīmijā un fizikā. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju pārstāvēja veterinārmedicīnas 

studente Anastasija Mironova, kas dalījās pieredzē, kā studenti praktiski 

apgūst zināšanas par dzīvnieku uzbūvi. 

RPIVA 1.kursa studente Laura Indriksone uzsvēra, ka viņas sapnis no 

bērnības ir bijis kļūt par skolotāju, kuru viņa tagad mēģina realizēt. 

Par studijām Rīgas Ekonomikas augstskolā pastāstīja mūsu skolas 

bijusī skolniece Elīza Večena. Viņa uzsvēra to, ka SSE ir vadošā biznesa  

augstskola Baltijā, kurā studē pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, 

Gruzijas, Vācijas. Studijas Elīzai šķiet pietiekami sarežģītas, bet 

interesantas. Studentiem jau 3.kursā paveras darba iespējas prestižākajos 

Latvijas uzņēmumos un bankās. Elīza mudināja arī Ādažu vidusskolēnus 

domāt par studijām šajā prestižajā augstskolā. 

Savukārt, augstkolu RISEBA pārstāvēja Laura Ramata, biznesa 

psiholoģijas studente. Laura pastāstīja par  to, ka viņas augstskolā māksla 

tiekas ar biznesu, jo studenti apgūst tādas radošas specialitātes kā arhitektūra 

un mediju joma, bet biznesa apguvei ir tādas specialitātes kā biznesa 

psiholoģija, uzņēmējdarbība, personālvadība un projektu vadība. 

Skolas absolvents Alvis Vilcāns, kurš uzsāka studijas Nīderlandē 

biznesa vadības jomā, pastāstīja par iestāšanās noteikumiem un studiju 

procesu Mārstrihtas universitātē. 

Tikšanās noslēgumā Novikontas jūras koledžu prezentēja Jānis 

Ticenko un Sandra Ozola. Skolēnus ieinteresēja interesantais apmācību 

process un darba iespējas jūrniecības jomā. 

 Paldies skolas absolventiem un koledžas pārstāvjiem par dalību 

Studentu dienās Ādažu vidusskolā! 


