Prakses institūcija – “The Residence Day SPA” (Īrija)
Par savu prakses vietu Juridiskā koledžas piedāvātās Erasmus+ mobilitātes
programmas ietvaros izvēlējos uzņēmumu Īrijā. Erasmus+ prakse ir lieliska iespēja
uzlabot komunikācijas spējas un angļu valodas zināšanas, gūt praktisku pieredzi, strādāt
starptautiskā vidē, gūt izpratni par darba tirgus nosacījumiem, iepazīt kultūru, kā arī
iegūt plašāku paziņu loku, motivāciju un pārliecību par savām spējām. Ikviens students
uzsākot studijas, cer kļūt par izvēlētā amata profesionāli vai iegūt papildus zināšanas
kvalifikācijas celšanai, iegūstot atbilstošu izglītību.
Viens no kvalifikācijas ieguves praktiskajiem elementiem ir kvalifikācijas
prakse. Šāda starptautiska pieredze man bija pirmoreiz. Uztraucos. Prakses vietas izvēle
un atrašana bija mana atbildība un uzdevums, ņemot vērā programmas dalībvalsti,
individuālo ieinteresētību un atbilstību specialitātei. Prakses periods bija no 2020. gada
1. aprīļa līdz 31. jūlijam. Daļu no tā ļoti ietekmēja Covid-19 pandēmija, jo ārkārtas
stāvokļa dēļ praksi 1. aprīlī vēl nevarēju uzsākt, t.i., izceļot no Latvijas. Ārkārtas
stāvoklis turpinājās arī ierodoties Īrijā. Prakses iespējas šai laikā bija ļoti ierobežotas,
jo uzņēmums darbojas ar veselības un skaistumkopšanas jomā, kur distances
ievērošanai, sejas masku lietošanai ir noteicoša nozīme. Prakses mērķis – teorētisko un
praktisko zināšanu nostiprināšana, tiesību normu un komerciāli saimnieciskās darbības
praktiskās piemērošanas apgūšana un kompetence.
“The Residence Day Spa” ir viens no prestižākajiem SPA saloniem Neisas
pilsētā, tajā ir ekskluzīva iespēja baudīt mieru un ķermeņa harmoniju. Uzņēmums
dibināts 2005. gadā kā frizieru pakalpojumu sniedzējs, bet tagad jau kļuvis par
skaistumkopšanas salonu. Salona īpašniece nav īriete, viņa ir iebraucēja, kas liek
noprast, ja kaut ko dzīvē vēlies, viss ir iespējams.
Īrijas likumdošana pirmajā brīdī liekas primitīva un elementāra, līdz iedziļinies
tajā. Paši īri kādu nelielu ekonomikas nozari studē gadiem. Novēroju, ka uzņēmēji ir
likumpaklausīgi, te nesaskatīju ēnu ekonomikas pazīmes vai citas pretlikumīgas
darbības. Analizējot uzņēmuma darbību arī sapratu, kāpēc tas tā – ir valdības atbalsts,
bet nepilnības, kavējumi, mahinācijas rezultējas pat ar cietumsodu. Cilvēki te ir
atsaucīgi, smaidīgi (pat zem maskām), ievēro burtiski visus valdības izsludinātos
ārkārtas noteikumus, uztverot to kā normu.

Pārtikas cenas Īrijā ir līdzvērtīgas mūsu cenām. Man grūti bija pierast, ka lielākā
daļa ēdienu ir panējumā, bez mērcēm. Kā lielākais pārsteigums bija veikals” Penneys”,
kur apģērbi izrādās 3 reizes lētāki nekā Latvijā. Lielākā izdevumu daļa ir līdzvērtīgi
Latvijas cenām, bet alga, attieksme, valdības lēmums samazināt PVN, valdības
pabalsts, kurš netiek prasīts atpakaļ, bet novirzīts kā peļņa, – tie ir manāmi lielāki
ieguvumi. Es apbrīnoju Īriju kā valsti, tās pūles, ko velta valdība, “The Residence Day
Spa” īpašnieci kā uzņēmēju.
Uzskatu, ka Erasmus+ programmas mērķis ir attīstīt un celt izglītības līmeni un
kvalifikāciju. Es noteikti došos atkārtoti uz šo valsti gan pieredzes apmaiņā, gan darbā.
Paldies par brīnišķīgu iespēju!
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