Lielbritānija
Vēl aizvien nespēju noticēt, cik ļoti man ir paveicies ar praksi Erasmus+ ietvaros.
Pirmkārt, vieta – Gērnsijas sala, kas ir viens no Apvienotās Karalistes kroņa skaistākajiem
dārgakmeņiem. Otrkārt, draugu un paziņu loks, kuri jau dzīvoja tur un pozitīvi ietekmēja manu
izvēli. Treškārt, gleznainās salas ainavas un savdabīgais tās iemītnieku dzīvesveids vēlreiz un
vēlreiz pārliecināja par mana nodoma – doties salas izpētē – pareizību.
Prakses vietā ierados aprīlī. Ikgadējais tūristu bums bija tikko sācies, līdz ar to arī radās
plašas darba iespējas. Sāku strādāt vietējā juvelierizstrādājumu veikalā Guernsey Pearl, kurš
specializējas pērļu rotu izgatavošanā. Darbs atbildīgs, bet patīkams. Klientu loks – tūristi, bet
arī starp vietējiem iedzīvotājiem veikals izpelnījies plašu atpazīstamību. Šai laikā apguvu rotu
izgatavošanas prasmes, kolēģi bija atsaucīgi un darbu apguvu ātri. Te iepazinos ar cilvēkiem
no dažādām pasaules malām, papildināju arī savas angļu valodas zināšanas. Katru dienu
mācījos ko jaunu!

Prakses laikā man bija iespēja daudz ko mācīties no sava darba devēja un priekšnieka:
kā rīkoties nestandarta situācijās, kā pareizāk risināt radušās problēmas, kā komunicēt ar
klientu. Likums, kas jāatceras katram biznesa veidotājam – klientam vienmēr ir taisnība! Tāpat
apguvu zinības par līgumiem un preču iegādi, cenu politiku, veikala darba organizāciju.
Sala atrodas tikai 45 minūšu lidojuma attālumā no Londonas, bet vilkt paralēles ar
Apvienoto Karalisti nevar. Gērnsijas salā valda miers un īpašs lēnīgums, iedzīvotāji nekur
nesteidzas, ikdienā nav cilvēku burzmas. Salai ir sava valdība, valūta un ļoti pieprasīta vietējā

ražojuma pārtika. Sajūtas varētu aprakstīt kā pēc ceļojuma laika mašīnā, atpakaļ pagātnē, jo uz
ielām cilvēki vietumis vēl joprojām pārvietojas ar zirgiem, pie privātmājām ir redzamas
“uzticības kastītes”, kur saimnieki izlikuši pārdošanai sava dārza ražu un dažādas mantas.
Salinieki ir laipni, sveicina katru pretimnācēju, arī svešinieku, atvainojas vai ik uz soļa un
cenšas sadzīvot draudzīgi kā viena liela ģimene. Savu prakses laiku pavadīju salas notikumu
epicentrā. Apmetos Seintpīterportā, kur dzīvojamo istabu dalīju ar vēl vienu studenti. Kļuvām
par ļoti labām draudzenēm.

Gērnsijas sala ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem pasaulē. Tās platība ir
65 kvadrātkilometri, kas nozīmē, ka brauciens līdz salas robežmalai ilgst 20 minūtes. Brokastis
pie okeāna, pasakainas pludmales un lieliskas brīvdienas šeit tiek garantētas! Arī es savu brīvo
laiku vadīju okeāna krastā, kur apguvu sērfošanas prasmi. Lai gan Gērnsija nebūt nav populāra
studentu vidū, uzskatu, ka pati te esmu guvusi ļoti daudz praktiskās pieredzes un pozitīvu
emociju!
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