Mana Erasmus+ prakses programma norisinājās Dublinā, Īrijā. Ceļs līdz
praksei nebija tik vienkāršs kā to iedomājos, jo kopumā biju pieteicies 12
dažādos uzņēmumos, pārsvarā pat nesaņemot jebkādu atbildi. „AIAEM
Internship” uzņēmumu pamanīju nejauši, Google meklētāja ievietotajās
reklāmās (lai arī cik tas amizanti neliktos). Sazinoties ar šo uzņēmumu, viņi
nevilcinoties pieņēma mani uz prakses laiku. Kopumā prakses ilgums bija divi
mēneši, periodā no 15.06. līdz 15.08.
AIAEM Internship piedāvā studentiem praksi Eiropā, ar plašu pieredzi
dažādos Eiropas izglītības projektos. Uzņēmuma ofisa telpas atrodas vienā no
Īrijas prestižākajām koledžām- Trinitijas Koledžā (Trinity College), kuru 1952.
gadā ir dibinājusi karaliene Elizabete I.

Saskaroties ar šī brīža pandēmijas situāciju pasaulē un ceļošanas
ierobežojumiem Īrijā, daļa no prakses uzdevumiem notika tiešsaistē, kur
atbildības un patstāvības līmenis bija ļoti augsts. Diemžēl, sakarā ar visu

izglītības iestāžu slēgšanu Īrijā, man nebija iespēja iekļūt koledžās telpās, bet
uzņēmums izveidoja atsevisķas ofisa telpas šādiem gadījumiem.
Savos prakses uzdevumos, man bija jāsaskarās ar dažādu valstu
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likumiem, kā arī plaši bija jāpiemēro Eiropas
Savienības direktīvas. Galvenokārt, man bija jāatrod aizdomīgi finansiāli
darījumi, izdarot attiecīgos izvērtējumus naudas apmazgāšanas gadījumos;
jāveic ziņojuma atskaites analīze u.c. Kopumā savu prakses laiku vērtēju ļoti
labi, jo ieguvu jaunas zināšanas Eiropas tiesību jomā, kā arī uzlaboju savas
angļu valodas prasmes. Saņēmu arī uzslavas, novērtējot manu darbu
profesionālā līmenī. Attēlā redzams Elio (labajā pusē), kurš uzņēmumā darbojās
kā datu aizsardzības speciālists.

Uzskatu, ka būtu lietderīgi mudināt studentus atrast praksi ārzemēs,
pamatojoties uz viņu nākotnes karjeras mērķiem. Kā arī ne vienmēr vajag
pieturēties pie tā, kas ir uzskatīts par „ideālo” prakses vietu, bet tvert katru
iespēju, jo tā var izrādīties ļoti noderīga savam nākotnes karjeras procesam.

Erasmus+ praksi būtu jāuztver kā iespēju apceļot citas valstis, iepazīt to kultūru,
kā arī „izkāpt” no savas komforta zonas.
Es ļoti novērtēju koledžas sniegto iespēju un noteikti iesaku to citiem.
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