
Finansējuma līgums Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351



Edgars
Tilaks

Mana prakses vieta bija “Portsmouth English Language
School’’, kurā mans galvenais uzdevums bija veidot sociālo mediju saturu. 
Parasti mana darba diena beidzās fotografējot pilsētu, kuru šī mēneša laikā 
es iepazinu visai tuvu.

Neteiktu, ka darba vietā ieguvu daudz saistībā ar manu 
profesiju. Lielākoties es nostiprināju savas jau esošās zināšanas, bet noteikti 
tā bija laba pieredze. Labākus darba kolēģus pat nevarēju vēlēties!

Mani neapmierināja ēdiens, ko ģimene, kurā es dzīvoju, 
piedāvāja. Visdrīzāk, jo esmu pieradis vairāk pie Latvijas ēdiena. Lai gan 
McDonald’s nav latviešu ēstuve, tā bija vienīgā pazīstamā, uz kuru regulāri 
devos paēst pusdienas.



Kristiāna
Vilcāne

Šīs brauciens bija dubults piedzīvojums, jo tā bija ne tikai mana pirmā 
reize, strādājot reālā kompānijā, bet arī pirmā reize, lidojot ar lidmašīnu. 

Tas noteikti nav domāts priekš cilvēkiem, kurus neaizrauj nezināmais 
un piedzīvojumi, jo tu tomēr attapsies citā valstī, starp citiem cilvēkiem, citu 
valodu un kultūru, bet tieši šī iemesla dēļ ir ļoti mainījusies mana domāšana 
un perspektīva uz dzīvi. Ir vēlme un drosme iet tālāk, lekt augstāk un 
nebaidīties tiekties pēc saviem mērķiem. 

Un pat tad, ja ir iespēja atrast vienkāršu praksi, iespējams pie kādas 
paziņas, tepat Latvijā, es tomēr iedrošinātu visus pieteikties šim projektam un 
pamēģināt, jo zaudēt nav ko. Tā ir jauna pieredze, jauni aspekti, kurus gūt, te, 
Latvijā, nav iespējams.



Eduards
Kusins

Pie dzīves Anglijā ātri var pierast - draudzīgi cilvēki un pilsētas ir 
lielākoties vienādas. Jau pirmajās dienās viegli ir izveidot rutīnu, ko piekopt 
laikam ejot.

Mana prakses vieta bija Indiešu restorānā “The Akash”. Mans 
galvenais uzdevums bija izplānot un uzsākt restorāna Youtube kanālu, kurā 
tiek parādīts, kā gatavot dažādus Indiešu ēdienus. 

Viss balstījās uz maniem pleciem – kad un ko filmēt u.t.t. Mentors ir 
restorāna īpašnieks un viņa  laiku aizņem lielākoties sapulces un pat 
strādāšana virtuvē, jo regulāri bija par maz darbinieki.

Dzīvot angļu ģimenē man īpaši negāja pie sirds. Konkrēti – ģimene, 
kura mani uzņēma, ēšanā ieražas  nebija tās veselīgākās vai gardākās. Mājā 
dzīvoja vēl divas citas studentes no Portugāles, taču ar ģimeni un citiem 
studentiem komunikācija izņemot “small talks” nebija. Es dotu priekšroku 
dzīvot paša dzīvoklī, jo tas vairāk prasītu disciplīnu. Paši gatavotu ēst, tīrītu 
un bez liekas autoritātes iejaukšanās. 



Estere Terēze
Valtere

Šī bija mana pirmā reize Anglijā, jau sen vēlējos iepazīt Anglijas kultūru 
un tās cilvēkus. Cilvēki ir ļoti laipni un atsaucīgi. Ļoti bieži atvainojas par 
sīkumiem. Pirmo nedēļu pēc atgriežšanās pašai bija pielipis visu laiku 
atvainoties. Šī brauciena laikā uzlabojās manas angļu valodas zināšanas, kā 
arī komunikācijas prasmes ar cilvēkiem. Man ļoti patika houstu ģimenīte. 
Viņiem bija ļoti jauks sunītis. Ekskursijas bija interesantas, kas palīdzēja 
iepazīt netikai pilsētu kur dzīvojām. Pēc šī brauciena plānoju atgriezties 
Anglijā. Praksē biju indiešu restorānā «Akash», kur mazliet ieguvu zināšanas 
par reklāmas  iedarbību uzņemuma darbībā, kā arī nostiprināju jau esošās 
zināšanas.



Paldies par uzmanību!
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