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Uzņemošā organizācija: Buzzyworld, adrese: Carrer de Pere IV, 51 (08018) Barselona, SPĀNIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA studente Alise Cibule 

Mobilitātes perioda ilgums 21/09/2019-07/02/2020 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 
 

 
Pateicoties EKA un Erasmus programmai man bija vienreizēja iespēja dzīvot un strādat Spānija (Barselona).Erasmus+ 

prakses mobilitātē izvēlējos piedalīties, jo vienmēr esmu vēlējusies ceļot un iepazīt citas kultūras, uzskatu, ka tieši 

Erasmus + ir lieliska iespēja kā to īstenot. Jo šīs prakses laikā tu ne tikai vari iegūt jaunas zināšanas savā 

profesionālajā joma, bet arī iegūt jaunus draugus, iemācīties kā dzīvot patstāvīgi un ārpus komforta zonas. Erasmus + 

prakses valsti izvēlējos Spāniju, devos uz tūristu viss pieprasītāko galamērķi -Barselonu. Man tika pieškirta vienreizēja 

iespēja, šo praksi pagarināt par vel 3 mēnešiem, par ko es esmu ļoti pateicīga. Jo šo 3 mēnešu laikā es ne tikai ieguvu 

lieliskus draugus, bet arī kontaktus, kuri man noteikti noderēs manas profesionālas karjeras izveidošanai un attīstības 

procesam. 

Uzskatu ka šī prakses iespēja ir labākais, kas ar mani ir noticis. Kā savu prakses vietu izvēlējos “Buzzyworld” 

Marketing & Sales nodaļu. Pirmajā prakses nedēļa man kā jaunajam praktikantam bija jāveic M&S apmācību kurss, lai 

iegūtu vairāk zināšanas un tiktu veiksmīgāk sagatavota prakses darbam. Beidzoties apmācībām man tika uzdoti daudz 

un dažādi uzdevumi, kuri dažkārt sagādāja lielāku piepūli, taču ar lielisko kolēģu palīdzību darbs ritēja raiti un visi 

uzdotie uzdevumi tika izpildīti. Organizācijas kolektīvs ir ļoti draudzīgs un jau pirmajā dienā lika justies kā mājās.  

Tā kā man tika sniegta iespēja pagarināt praksi par 3 mēnešiem, prakses vieta man piedāvaja atbildīgāku amatu. Man 

bija iespēja kļūt par jaunāko mentoru un papildus jau uzdotajiem pienākumiem man tikai uzticēta jaunāko praktikantu 

apmācišana un to ievades process uzņēmumā. Kopumā varu teikt, ka sadarboties ar abām  (nosūtošo/ uzņemošo) 

iestādēm bija ļoti viegli un operatīvi.  

Droši varu teikt, ka prakses laikā esmu ieguvusi plašāku izpratni par M&S darbību, šī pieredz noteikti palīdzēs manai 

karjeras izaugsmei. Bet visvairāk es priecājos, par to ka es ieguvu dzīves pieredzi. Šī pieredze palīdzēja man pašai 

atrast sevi- savu personību, palīdzēja saprast  ko es turpmāk vēlos savā dzīvē. Erasmus + laikā es iepazinos ar ļoti 

daudz latviešiem, kuri Barselona dzīvo vairākus gadus. Satikt latviešus ārzemes bija ļoti svētīgi, jo visi bija tik atsaucīgi 

un palīdzēja man šeit iejusties ātrāk. Pateicoties visiem sastaptajiem cilvēkiem un pieredzei varu droši teikt, ka 

Barselona ir manas otrās mājas 

Spilgtākie iespaidi no Erasmus + ir kultūra kuru iepazinu. Barselona ir ļoti skaista pilsēta ar ļoti daudzām apskates 

vietām, draudzīgiem cilvēkiem un gardiem ēdieniem. Man ļoti paveicās, ka izvēlējos dzīvot pāris minūšu attālumā no 

slavenā Gaudi brīnumdarba “Sagrada Familia”. Esmu lepna, ka 4 mēnešus varu šo pilsētu saukt par savām mājām. 

Pirms doties uz praksi Spānija es noteikti ieteikt veikt kādu papildus uzkrājumu vai atrast kādu papildus darbu brīvaja 

laika. Barselona nav lēta pilsēta, it īpaši dzīvošana. Vidēja istabas īres cena ir 500 eiro mēnesi. Kā arī pirms došanās uz 

praksi, noteikti, varu ieteikt apgūt Spāņu valodu, tas palīdzēs adaptēties ātrāk.  

Barselona noteikti ir viena no visskaistākajām pilsētām kuru es jebkad esmu apmeklējusi.  

Esmu ļoti priecīga, ka izvēlējos piedalīties Erasmus + prakses mobilitātē un noteikti iesaku to darīt arī citiem, jo šī 

iespēja noteikti mainīs jebkura studenta dzīvi. Tā sniegs plašāku perspektīvu un pats galvenais pieredzi, kuru Tu nekad 

neaizmirsīsi.   

 

 
 



Uzņemošā organizācija: Buzzyworld, adrese: Carrer de Pere IV, 51 (08018) Barselona, SPĀNIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA studente Linda Dzene 

Mobilitātes perioda ilgums 28/10/2019-27/01/2020 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 
 

 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo biju to jau izmantojusi iepriekšējā gadā. Pēc iegūtās pieredzes 

iepriekšējo reizi nevilcinājos pieteikties arī otru reizi. Pats pieteikšanās process bija viegls, jo mana nosūtošā augstskola 

atbildēja uz visiem jautājumiem un mobīli palīdzēja sakārtot dokumentus praksei un arī pēc tam. Ņemot vērā, ka otru 

praksi gāju tajā pašā uzņēmumā, viņi ātri palīdzēja sakārtot visu vajadzīgo otrajai pieteikšanās reizei. 

 

Ņemot vērā, ka Barselonas pilsētu un kultūru sanāca iepazīt jau pirmajā prakses reizē, turpinot otru praksi vairāk 

sanāca padzīvot kā īstam vietējam iedzīvotājam. Bija iespēja apmeklēt mākslas pasākumus un izstādes par kurām 

parasti zina tikai vietējie. Vairāk varēja koncentrēties uz ceļošanu pa Spāniju un iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem. 

Prakses vietā jau zināmie ik dienas uzdevumi kļuva vieglāk izdarāmi un tiešais vadītājs spēja uzticēt jau nopietnākus 

uzdevumus kā jauno praktikantu apmācībās, palīdzēt organizēt izklaides pasākumus un piedalīties plānošanas stadijā. 

Ilgāk uzturoties prakses uzņēmumā bija iespējas arī apmeklēt vairākus apmācības seminārus ko organizēja uzņēmuma 

direktors. Prakses laiku sanāca iziet ziemas periodā, tādēļ visspilgtākais iespaids noteikti bija, tas, ka nebija augsti līdz 

pat novembra mēnesim. Netipiski silts šogad bija Barselonā un peldēties varēja vēl oktobra mēnesī un staigāt vasarīgās 

drēbēs. Protams dzīvojot Barselonā peldēties arī oktobrī bija iespējams. 

 

Noteikti ieteiktu izmantot iespēju profesionāli pilnveidoties kādā no ārzemju uzņēmumiem un apvienot šo iespēju 

iepazīstot kādu sev tīkamu valsti. Galvenais noteikti ir izvēlēties savai profesijai atbilstošu uzņēmumu, kas var sniegt tās 

praktiskās zināšanas, lai varētu iegūt savai nozarei atbilstošās prasmes. Prakses laikā noteikti arī iesaistīties ESN 

organizācijas jeb Erasmus Student Network rīkotajos pasākumos internacionālajiem studentiem, kas konkrētajā valstī 

pavada mācību semestri vai praksi, kuru rīkotie pasākumi pārsvarā ir bez maksas. 

 

                         
 

                                                         
 



Uzņemošā augstskola: Brno Technical University, adrese: 1 548 Antonínská Brno-střed Brno 

Česká republika, 601 90, ČEHIJAS REPUBLIKA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA students Jakhangir Jienbaev 

Mobilitātes perioda ilgums 16/09/2019–02/02/2020 

Mobilitātes veids: studiju mobilitāte 

 

 
Obviously, I have heard about the Erasmus program which enables international mobility for students and for me as 

well. Surely, it is an amazing opportunity that students can explore during their studies. The reason, why I have chosen 

this program is to be part of this tremendous chance. The first thing comes to my mind is you get travel.  

 

If you ask anyone what they enjoy doing their spare time, I guarantee that the most common answer will be travelling. 

So I’m not an exception. Seeing new places, discovering new cultures and making new friends are one of the main 

reasons why I decided not to miss this opportunity. Apart from this, Ilearned local language, but not fully, which is also 

one of the benefits that I can add plus for myself.  

 

Moreover, the university where I took studies provided free classes for international students to attend. Eventually, 

being part of new society in which I discovered new habits, learned new things and re-educate yourself is an awesome 

experience, so it is lifetime opportunity. In addition, from an academic point of view, I got valuable knowledge and 

experience from different kind of tutors, with diverse backgrounds and enhanced my qualifications and upgraded my 

skills. During my stay in Brno, I was astonished by attitude of local people. There are so friendly and hospitable people. 

Also, I was lucky enough to be invited by my local friend and taste Czech cuisine. Besides, our university managed to 

organize trips to local sightseeing and extraordinary places to find out more about the city and helped to rally us from 

different countries and cultures.  

 

Apparently, I would recommend for those who willing to participate in this program. First of all, students can improve 

personal and soft skills. Besides, self-confidence can be ameliorated by many times. Additionally, students will have 

better and clear intercultural understanding and maturity due to their time spent in different country. Finally, we should 

create our own dreams and become the best version of ourselves.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Uzņemošā augstskola: Brno Technical University, adrese: 1 548 Antonínská Brno-střed Brno 

Česká republika, 601 90, ČEHIJAS REPUBLIKA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA students Samad Nurjanov 

Mobilitātes perioda ilgums 16/09/2019–02/02/2020 

Mobilitātes veids: studiju mobilitāte 
 

I think everybody knows almost the Erasmus program, which is exceptionally popular among students. It gives 

opportunity for students to be involved in a diverse atmosphere around European nations during the period of study.  

 

I am a Master student at EKA University and my faculty is a business administration. I heard about this program from 

my friends and their experience that they perceived was positive. Therefore, they recommended me to use this awesome 

chance and my host university had helped me with all the procedures, which I am grateful for them.  Once, I got a 

message from my domestic college (EKA University) that I am able to experience this amazing opportunity. I had a lot 

of options regard to countries and universities. However, Czech Republic suited for me most and Brno was that city I 

have adored greatly.   

 

After arriving in Czech Republic, I amazed by the state of mind of local people because they are so inviting. For 

illustration: in case you have misplaced within the road, you do not know where to go, individuals can assist you.  I 

considered in Brno Technical University from September until February. These were my extraordinary periods in my 

life. During my residence in Brno, I got a valuable knowledge and skills, as well upgrade my academic abilities from 

different kind of tutors. They held lecturers professionally and interesting as well. Obviously, I can unquestionably say 

that I essentially moved forward my academic background. They clarified all subjects with illustrations in a dialect we 

could understand it. We were continuously looking forward to beginning our following lessons. Besides, I met many 

students from different nations. I was a part of mixture of culture differences and experience of local values. It was a 

gigantic involvement for me to meet distinctive individuals with a distinctive culture background. Undoubtedly, I got 

involved in social activities to unite us, people from worldwide.  

 

We did camping and hiking, we had a chance to visit local sightseeing as well. During the studies, our college (Brno 

Technical University) organized trips to a few verifiable and ancient places.  

 

Certainly, Brno is one of the beautiful city with its nature glory and buildings. Personally, I made many friends here and 

had only positive impressions.  Thus, I found out that I spent quality time here and travelled in very good attitude with 

my groupmates around Czech Republic, as well as visit to Prague. I have great memories and grateful for those who 

involved in this and make this program happens. Thank you! 

 

   


