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Manas	  karjeras	  vēlmes	  

1.1.Manas	  stiprās	  puses.	  

Ikviens	  cilvēks	  uz	  pasaules	  ir	  personība.	  Tas	  nozīmē,	  ka	  katram	  ir	  savs	  viedoklis,	  
redzējums	  uz	  pasauli	  un,	  protams,	  pats	  par	  sevi,	  savas	  spējas,	  talanti,	  hobiji,	  intereses	  utt.	  Tieši	  
cilvēka	  intereses,	  spējas	  un	  talanti	  visbiežāk	  arī	  nosaka	  nākotnes	  profesiju	  vai	  vismaz	  virzienu.	  	  

Pašam	  sevi	  novērtēt	  nav	  īpaši	  viegli,	  jo	  bieži	  vien	  ir	  gadījumi,	  kad	  tu	  sevi	  novērtē	  
pavisam	  citādāk	  kā	  cilvēki	  no	  malas.	  Protams,	  tik	  un	  tā	  katram	  cilvēka,	  personīgi	  ir	  savs	  viedoklis	  
par	  sevi.	  Manuprāt,	  manas	  spēcīgākā	  spēja	  ir	  komunikācija.	  Man	  ļoti	  patīk	  komunicēt	  ar	  
cilvēkiem,	  it	  īpaši	  ar	  ārzemniekiem,	  kuriem	  skatījums	  uz	  pasauli	  ir	  citādāks,	  nekā	  dzimtenē.	  
Komunicējot	  ar	  ārvalstu	  vienaudžiem	  es	  iepazīstu	  citu	  kultūras	  un	  paražas.	  Tā	  kā	  mani	  tas	  
aizrauj,	  tāpēc	  uzskatu	  to	  par	  manu	  vienu	  no	  stiprākajam	  spējām.	  Man	  ļoti	  patīk	  organizēt	  
dažādus	  pasākumus,	  svētkus.	  Manuprāt,	  man	  arī	  labi	  sanāk.	  Organizējot	  es	  arī	  izmantoju	  
komunikācijas	  spējas,	  tās	  ļoti	  labi	  noder.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  nezinu,	  vai	  to	  var	  nosaukt	  par	  talantu	  vai	  spējām,	  bet	  es	  māku	  ļoti	  ātri	  pielāgoties	  
situācijām	  un,	  ja	  vajadzīgs,	  tad	  arī	  atrast	  risinājumus.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mana	  aizraušanās	  ir	  sports.	  Es	  nodarbojos	  ar	  kalnu	  slēpošanu	  un	  “inline	  skating”	  jeb	  
slidošana	  ar	  sporta	  skrituļslidām.	  Šie	  divi	  sporta	  veidi	  ir	  vairāk,	  kā	  hobijs,	  jo	  nedomāju	  saistīt	  savu	  
nākotni	  kā	  profesionālis.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intereses	  man	  personīgi	  ir	  diezgan	  daudz,	  bet	  man	  ļoti	  patīk	  sekot	  līdzi	  visiem	  
jaunumiem	  par	  jaunākajām	  tehnoloģijās.	  Lai	  arī	  kāds	  būtu	  stereotips	  par	  sievietēm,	  man	  ļoti	  
interesē	  mašīnas,	  ne	  tikai	  no	  ārienes,	  bet,	  protams,	  ka	  arī	  “iekšienes”.	  	  

Skolā	  ir	  pildīti	  daudzas	  un	  dažādas	  anketas	  par	  savu	  pašapziņu	  un	  nākotnes	  iespējām,	  
kāda	  profesija	  tev	  būtu	  vispiemērotākā	  pēc	  izpildīta	  personīgā	  testa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Atbildot	  uz	  jautājumiem	  par	  savām	  interesēm,	  hobijiem,	  spējām	  un	  citām	  īpašībām,	  
testa	  beigās,	  iegūstot	  rezultātus,	  var	  redzēt,	  kādā	  virzienā	  tev	  vajadzētu	  tiekties	  saistībās	  ar	  savu	  
profesiju.	  Testa	  beigās,	  man	  norādīja,	  ka	  es	  esmu	  komunikabls	  cilvēks,	  tas	  ir	  saistībā	  ar	  projektu	  
izstrādi	  un	  dažādiem	  pasākumiem.	  Es	  noteikti	  nebūšot	  dakteris,	  tam	  es	  piekrītu.	  Man	  personīgi,	  
protams,	  ļoti	  patīk	  palīdzēt	  cilvēkiem	  un	  atbalstīt	  viņus,	  bet	  to	  var	  darīt	  dažādos	  veidos,	  dakteris,	  
ķirurgs	  noteikti	  nav	  priekš	  manis.	  	  

Skolā	  var	  saprast	  savas	  stiprākās	  spējas	  saistībā	  ar	  dažādiem	  priekšmetiem	  un	  
profesijām.	  Man	  ļoti	  patīk	  un	  labi	  padodas	  vizuālā	  komunikācija,	  jo	  stundās	  tiek	  doti	  radoši	  
uzdevumi	  un	  projekti	  un	  tas	  ir	  ļoti	  interesanti.	  Vēl	  man	  ļoti	  patīk	  apgūt	  valodas,	  kā	  arī	  man	  tas	  
padodas.	  Vislabākās	  zināšanas,	  protams,	  man	  ir	  pašā	  dzimtajā	  valodā,	  taču	  vēl	  ļoti	  labi	  padodas	  
angļu	  valoda.	  Kā	  arī	  10.	  klasē	  sāku	  apgūt	  spāņu	  valodu,	  tā	  ir	  ļoti	  interesanta	  un	  eksotiska	  valoda.	  
Tieši	  tāpēc,	  ka	  man	  tā	  interesē,	  man	  arī	  ir	  labi	  panākumi	  un	  zināšanas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  tik	  labi	  man	  padodas	  ķīmija	  un	  fizika.	  It	  kā	  stundās	  ir	  interesanti,	  jo,	  ko	  gan	  cilvēki	  
nav	  izgudrojuši	  un	  izdomājuši.	  Taču,	  kad	  pienāk	  teorijas	  pārbaudes	  darbi,	  rezultāti	  nav	  tik	  labi,	  kā	  
gribētos.	  	  
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Kā	  jau	  teicu,	  katrs	  ir	  personība	  un	  katrs	  veido	  pats	  savu	  nākotni,	  tāpēc	  ir	  uzmanīgi	  un	  
diezgan	  laicīgi	  ir	  jāpievērš	  uzmanība	  tam,	  ko	  tu	  pats	  vari	  un	  gribi.	  Lielākais	  noslēpums	  labākos	  
panākumos	  un	  darbos	  esi	  tu	  pats,	  tāpēc	  arī	  es	  izmantoju	  iespējas,	  kuras	  man	  ir	  dotas,	  lai	  sevi	  
pilnveidotu.	  	  

	  

1.2.Manas	  nākotnes	  profesija.	  

Kā	  jau	  iepriekš,	  minot	  savas	  spējas,	  intereses	  un	  viedokli,	  manuprāt,	  noteikti	  savu	  
nākotni	  saistīšu	  ar	  komunikāciju	  ar	  cilvēkiem.	  Stipras	  komunikācijas	  un	  organizēšanas	  spējas	  var	  
izmantot	  pasākumu	  organizēšanā,	  projektu	  virzīšanā	  uz	  priekšu	  un	  citās	  līdzīgās	  profesijās.	  
Organizējot	  pasākumus,	  ir	  jābūt	  labiem	  sakariem	  starp	  cilvēkiem	  jeb	  komunikācijai.	  	  

Vislabākā	  mācīšanās	  ir	  prakses	  ziņā,	  kur	  tu	  patiešām	  veic	  konkrēto	  darbu,	  taču	  bez	  
izglītības	  tik	  un	  tā	  nekur	  tālu	  nevar	  tikt.	  Visslavenākās	  universitātes	  Latvijā	  ir	  Latvijas	  Universitāte	  
un	  Rīgas	  Stradiņa	  Universitāte.	  Latvijas	  Universitāte	  var	  mācīties	  komunikācijas	  zinātni	  –	  

bakalauru	  studijas	  programmā.	  Mācoties	  sociālo	  zinātņu	  
fakultātē,	  var	  iegūt	  lielākas	  iespējas	  savā	  nākotnes	  profesijā. 
Studējot,	  ir	  iespēja	  iegūt	  arī	  zināšanas	  prakses	  ceļā,	  atrodot	  

darbu	  gan	  Latvijā,	  gan	  ārvalsīts.	  Vislabāko	  prakses	  vietu	  var	  
atrasts	  Latvijas	  mājaslapā	  “Prakse.lv”.	  

 
 
 

 
Cik	  vien	  iespējams	  un	  cik	  vispārīgi	  laiks	  ir,	  es	  cenšos	  piedalīties	  dažādos	  projektos,	  

nodarbēs	  vai	  pat	  klausīties	  dažādas	  prezentācijas	  par	  dažādām	  iespējām	  jauniešiem	  gan	  savā	  
dzimtenē,	  gan	  ārzemēs.	  

Lielākā	  daļa	  projektu,	  kuros	  esmu	  piedalījusies,	  ir	  bijuši	  caur	  skolu.	  Šie	  ir	  šī	  mācību	  gada	  
projekti,	  prezentācijas,	  ekonomikas	  spēles,	  kurās	  esmu	  piedalījusies:	  	  

• JA	  TITAN	  spēle	  
• Bizness	  24h	  	  
• Projektā	  “Fit	  for	  job”	  
• Juristu	  prezentācija	  
• Prakse.lv	  prezentācija	  
• U.c.	  

	  
Lai	  vairāk	  papildinātu	  savas	  zināšanas	  un	  prasmes,	  es	  vasarā	  strādāšu	  reklāmu	  

aģentūrā	  “Smart	  Promo”,	  kurā	  sauks	  uz	  akcijām,	  lai	  tās	  reklamētu	  un	  piesaistītu	  uzmanību.	  
Manuprāt,	  tā	  ir	  ļoti	  liela	  iespēja	  papildināt	  savas	  spējas	  komunikācijā	  un	  sakaru	  iegūšanā.	  Kā	  arī	  
braukšu	  atkal	  uz	  ārzemēm,	  lai	  pilnveidotu	  savas	  zināšanas	  un	  interesi	  par	  dažādām	  kultūrām	  un	  
iespējām	  mācīties	  un	  strādāt	  ārzemēs.	  	  
	  

Lai	  kaut	  ko	  sasniegtu	  ir	  jāstrādā	  un	  jāpraktizējas,	  tādēļ	  arī,	  cik	  vien	  iespējams,	  uz	  ļoti	  
daudziem	  piedāvājumiem	  es	  piekrītu,	  kas	  saistīts	  ar	  nākotnes	  profesiju.	  Lai	  ātrāk	  attīstītu	  savas	  
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spējas	  un	  zināšanas,	  skolā	  jau	  piedalos	  piedāvātajos	  projektos,	  jo	  vidusskolas	  laikā	  	  ir	  ļoti	  liela	  
iespēja	  jau	  ielikt	  pamatus	  savai	  nākotnei,	  savai	  profesijai.	  
	  

2.	  Apmaiņas	  programma	  
	  

2.1.	  Apmaiņas	  nedēļas	  apraksts	  un	  novērtējums.	  

Svētdiena	  19.04.15.	  

Svētdiena	  bija	  pirmā	  diena	  neaizmirstamajam	  ceļojumam	  Itālijā.	  9:50	  no	  rīta	  mēs	  
ielidojām	  Boloņas	  lidostā.	  Visas	  mantas	  bija	  savāktas	  un	  devāmies	  uz	  Cento.	  
Jau	  10:45	  bijām	  klāt	  pie	  viesnīcas	  “White	  Palace”,	  kur	  mēs	  satikām	  savas	  
viesģimenes	  pirmo	  reizi.	  Bija	  ļoti	  liels	  uztraukums,	  jo	  īsti	  neviens	  nezinājām,	  
kas	  tieši	  mūs	  sagaidīs.	  Bet	  nebija	  vērts	  pat	  uztraukties,	  jo	  viss	  bija	  lieliski.	  	  
Pirmās	  dienas	  plāns	  bija	  pavadīt	  laiku	  ar	  savu	  viesģimeni,	  tāpēc	  es	  ar	  
Martinu,	  meitene,	  pie	  kuras	  paliku	  visu	  nedēļu,	  un	  citiem	  skolēniem,	  kuri	  
piedalījās	  šajā	  projektā,	  braucām	  uz	  Boloņas	  centru.	  Boloņas	  centrā	  
pavadījām	  jauku,	  saulainu	  pēcpusdienu.	  Boloņa	  ir	  ļoti	  skaista	  pilsēta,	  kura	  

izceļas	  ar	  gājēju	  ieliņām,	  kuras	  ir	  kā	  arkas.	  Iepazīstot	  citus	  skolēnu	  no	  ārzemēm,	  pirmā	  diena	  bija	  
izdevusies.	  	  

Pirmdiena	  20.04.15.	  

Pirmdiena	  bija	  pirmā	  pilnā	  diena	  Cento.	  Rīts	  sakās	  lieliski,	  brokastis,	  saule	  un	  lieliska	  
viesģimene.	  Mums	  tika	  dota	  iespēja	  apmeklēt	  Cento	  skolas	  vienu	  
stundu.	  Kā	  jau	  teicu,	  dzīvoju	  pie	  Martinas,	  tāpēc	  devos	  ar	  viņu	  uz	  viņas	  
klasi.	  Pirmā	  stunda	  bija	  itāļu	  valoda.	  Diemžēl	  neko	  daudz	  nesapratu,	  jo	  
viņi	  runā	  ļoti	  ātri	  un	  īsti	  pat	  nevar	  piefiksēt	  dažus	  vārdus.	  Cento	  skolās	  
ir	  pavisam	  citādāka	  sistēma.	  Viņiem	  stundas	  notiek	  60	  minūtes	  nevis	  tā	  
kā	  Latvijā	  –	  40	  minūtes.	  Taču	  tieši	  tāpēc	  viņiem	  ir	  daudz	  mazāk	  stundas	  
un	  ātrāk	  diena	  skolā	  beidzas	  un	  pusdienas	  ēd	  mājās	  un	  pēcpusdiena,	  
vakars	  ir	  brīvs,	  bet,	  protams,	  mājasdarbi	  viņiem	  arī	  ir.	  Tā	  kā	  viņiem	  ir	  
daudz	  mazāk	  stundu,	  taču	  garākas,	  viņiem	  ir	  arī	  sestdienās	  skola,	  kas	  
sanāk,	  ka	  vienīgā	  brīvā	  diena	  ir	  svētdiena.	  Vēl	  ļoti	  interesanti	  viņu	  
skolas	  sistēmā	  ir	  tas,	  ka	  skolnieki	  neatstāj	  klases	  telpas,	  taču	  tieši	  skolotāji	  maina	  telpas.	  
Apmēram,	  tā	  kā	  Latvijā	  sākumskolās.	  	  

Pēc	  mācību	  stundas	  mēs	  satikām	  Vācijas	  skolēnus.	  Tad	  kopā	  visu	  
trīs	  valstu-‐	  Latvijas,	  Vācijas,	  Itālijas	  skolēni	  devās	  ekskursijā	  pa	  skolu.	  Itālijas	  
skola	  ir	  ļoti	  gaiša,	  gan	  sienas,	  griesti	  un	  grīda	  ir	  gaiša	  un	  telpas	  ir	  plašas,	  lai	  
skolēni	  varētu	  justies	  brīvi	  un	  nepiespiesti.	  	  

Pēc	  ekskursija	  pa	  skolu	  mēs	  devāmies	  satikt	  11:00	  Cento	  mēru.	  
Mērs	  sniedza	  garu	  runu	  itāļu	  valodā,	  taču	  tika	  arī	  pārtulkots	  angliski,	  lai	  
ārzemnieki	  varētu	  saprast.	  Cento	  mērs	  priecājās	  redzēt	  daudz	  jaunu	  
cilvēku,	  kuri	  piedalās	  šādos	  projektos	  un	  vēlas	  iegūt	  jaunu	  pieredzi	  un	  
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zināšanas,	  mērs	  atbalsta	  tādus	  jauniešus.	  	  

Pēc	  Cento	  mēra	  satikšanas	  mūs	  veda	  mazā	  ekskursijā	  pa	  pašu	  pilsētu	  Cento.	  Cento	  ir	  
klasiska,	  vecmodīga	  Itālijas	  pilsētiņa,	  kurā	  dominē	  gaišās	  un	  košās	  krāsas.	  Staigājot	  pa	  pilsētu,	  
varēja	  uzreiz	  sajust,	  ka	  atrodamies	  tuvāk	  dienvidiem,	  jo	  bija	  daudz	  siltāks	  un	  arhitektūra	  bija	  
dienvidu	  valstu	  stilā.	  	  

Pusdienas	  ēdu	  pie	  viesģimenes.	  Pēc	  brīvā	  laika	  	  14:45	  devāmies	  uz	  
BALTUR,	  kurā	  strādā	  Martinas	  mamma.	  Viņi	  ražo	  iekārtas,	  kuras	  ekoloģiski	  
palīdz	  iegūt	  enerģiju,	  siltumu,	  gaismu.	  

Sākumā	  mēs	  iepazinām	  ar	  ko	  tieši	  nodarbojas	  BALTUR	  un	  kādu	  
projektu	  jau	  ir	  veikuši.	  Lai	  visu	  izprastu	  vēl	  labāk,	  mēs	  gājām	  ekskursijā	  pa	  
rūpnīcu,	  kur	  parādīja,	  kā	  viss	  tiek	  patiesi	  ražots.	  Protams,	  lielāko	  daļu	  veic	  
elektronika	  un	  mašīnas,	  taču	  cilvēku	  roku	  darbs	  tik	  un	  tā	  ir	  liels,	  lai	  visu	  

pilnvērtīgi	  varētu	  saražot.	  	  

Pēc	  tik	  garas	  dienas	  mēs	  devāmies	  mājās,	  mierīgi	  un	  jauki	  pavadījām	  vakaru	  kopā	  ar	  
viesģimeni.	  

Otrdiena	  21.04.15.	  

Agri	  no	  rīta	  7:30	  bijām	  jau	  autobusā,	  lai	  dotos	  uz	  Maranello	  (	  Modenu),	  lai	  ieraudzītu	  
mašīnas	  firmas	  Ferrari	  zemi.	  10:00	  ierodoties	  pilsētā,	  autobusā	  sēžot	  varēja	  dzirdēt	  sporta	  
mašīnu	  braukāšanu.	  Pa	  ielām	  braukāja,	  galvenokārt,	  sarkani	  ferrari	  un	  daži	  lamorghini.	  Ļoti	  
skaista	  un	  moderna	  pilsēta.	  	  

Lai	  papildinātu	  savas	  zināšanas	  mums	  bija	  2	  “Workshopi”.	  Šo	  divu	  workshopu	  laikā	  
uzzinājām	  ne	  tikai	  dažādus	  mārketinga	  trikus,	  ko	  izmanto	  Ferrari,	  lai	  
attīstītu	  un	  paplašinātu	  savu	  vāru	  pasaule,	  bet	  arī	  pareizu	  prezentācijas	  
izveidi	  un	  prezentēšanu.	  Varbūt	  daudzi	  tikai	  pievērsa	  uzmanību	  
mārketingam	  un	  tā	  attīstībai,	  bet	  es	  arī	  ļoti	  lielu	  uzmanību	  pievērsu	  
darbinieka	  prezentācijai.	  Prezentācija	  bija	  ļoti	  labi	  izveidota,	  interesanta,	  
piesaistoša,	  bet	  galvenais	  bija	  runātājs.	  Darbiniekam,	  kurš	  prezentēja	  
Ferrari,	  bija	  ļoti	  laba	  angļu	  valoda	  un	  aizrautīgs	  statījums,	  tā,	  ka	  tās,	  
apmēram	  3	  stundas	  it	  nemaz	  nebija	  garlaicīgi.	  Ļoti	  bieži	  skolā	  mēs	  
prezentējam	  ņemot	  vai	  nu	  plānu	  ar	  punktiem,	  ko	  runāsim,	  vai	  pat	  veselu	  
tekstu,	  taču	  konkrētajam	  ferrari	  darbiniekam	  nebija	  nekas	  rokās,	  viņš	  

runāja	  brīvi	  un	  bez	  problēmām.	  Protams,	  jāņem	  arī	  vērā	  tas,	  ka	  ne	  jau	  viņš	  pirmo	  reizi	  šo	  
prezentāciju	  prezentēja,	  bet	  tomēr	  publika	  mainās	  un	  tik	  un	  tā	  prezentācijai	  jābūt	  tik	  pat	  
aizraujošai,	  kā	  iepriekšējās	  reizēs.	  	  
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Venēcija,	  Itālija	  

Kā	  arī	  par	  mārketingu,	  kā	  jau	  teicu,	  mēs	  uzzinājām	  daudz	  ko	  jaunu	  un	  interesantu.	  Kā	  
lai	  uzņēmums	  kļūst	  atpazīstamāks	  bez	  reklāmas	  –	  nekā!Pēc	  diviem	  workshopiem	  mēs	  devāmies	  
ekskursijā	  pa	  Ferrari	  muzeju,	  kur	  varējām	  apskatīt	  visus	  Ferrari	  vēstures	  aizsākumus.	  Kā	  no	  vien	  
parastām,	  vecmodīgām	  mašīnām	  uzņēmums	  izauga	  līdz	  pat	  vienai	  no	  labākajām	  F1	  komandām,	  
kurā	  ir	  labākie	  braucēji	  katru	  sezonu.	  Šis	  muzejs	  tik	  tiešām	  bija	  vien	  no	  interesantākajiem	  un	  
aizraujošākajiem	  muzejiem,	  kādā	  es	  jebkad	  esmu	  bijusi.	  Pirmkārt,	  pats	  muzejs	  bija	  moderns	  un	  
interjers	  bija	  jauns	  un	  gaumīgs.	  Otrkārt,	  tā	  pat,	  kā	  workshopos,	  arī	  ekskursijas	  laikā,	  gidei	  bija	  ļoti	  
laba	  angļu	  valoda	  un	  viņa	  ļoti	  labi	  un	  aizrautīgi	  prata	  pastāstīt	  par	  Ferrari	  attīstību.	  Redzēt	  visas	  
īstās	  Ferrari	  	  mašīna	  no	  pašiem	  pirmajiem	  projektiem,	  lūk	  tas	  bija	  kas	  tāds,	  ko	  katru	  dienu	  
negadās	  redzēt,	  vienā	  telpā	  atrodoties	  kopā	  ar	  vēl	  kādām	  desmit	  orģinālajām	  Ferrari	  mašīnām.	  
Pēc	  šāda	  muzeja	  apmeklējuma,	  tu	  saproti,	  ka	  viss	  ir	  iespējams.	  No	  viena	  vīra	  idejas	  līdz	  pat	  
pasaulē	  atpazīstama	  zīmola	  automašīnu	  firmai.	  	  

Diena	  bija	  gara	  un	  ļoti	  interesanta,	  tāpēc	  bijām	  visi	  ļoti	  noguruši,	  taču	  jautrai	  jauniešu	  
sanākšanai,	  spēki	  vienmēr	  pietiek.	  Visi	  projektā	  iesaistītie	  jaunieši	  devās	  pie	  meitenes	  Elenas,	  kur	  
pavadījām	  lielisku	  vakaru	  jauniešu	  vidū.	  Katrs	  atnesa	  savu,	  tā	  sakot,	  “groziņu”.	  Kamēr	  vēl	  ārā	  bija	  
gaišs,	  mēs	  spēlējām	  dažādas	  spēles	  un	  vienkārši	  pavadījām	  jautru	  laiku	  kopā.	  Kad	  pienāca	  tumsa,	  
visi	  gājām	  iekšā	  un	  turpinājām	  spēlēt	  spēles,	  bija	  tik	  jautri,	  ka	  smējāmies	  līdz	  pat	  asarām.	  Arī	  
viens	  vakars,	  kurš	  tik	  tiešām	  bija	  viens	  no	  labākajiem	  šajā	  projektā.	  

Trešdiena	  22.04.15.	  

Nedēļa	  jau	  bija	  vairāk	  nekā	  pusē	  un	  galīgi	  nevēlējāmies	  
pamest	  šo	  vietu.	  Trešdienas	  plānā	  bija	  apskatīt	  burvīgo	  Ferraru.	  Tā	  kā	  
mēs	  ar	  Elīzu	  ļoti	  vēlējāmies	  redzēt	  Venēciju,	  jo	  tā	  neatradās	  nemaz	  tik	  
tālu	  no	  Ferraras,	  mūsu	  viesģimenes	  piekrita	  un	  kopā	  ar	  Martinu	  un	  
Martinas	  tēvu	  mēs	  devāmies	  apskatīt	  šo	  pasakaino	  pilsētu	  uz	  ūdens.	  
Nevarētu	  būt	  vēl	  pateicīgākā	  mūsu	  skolotājām,	  kuras	  atļāva,	  protams,	  
ar	  vecāku	  atļaujām,	  doties	  uz	  Venēciju,	  jo	  tas	  bija	  neaprakstāmi	  skaisti.	  	  

Taču	  pašā	  trešdienas	  rītā	  Ferrarā	  mums	  stāstīja	  par	  tūrismu.	  
Tā	  atkal	  bija	  citādāka	  pieredze,	  salīdzinot	  ar	  uzņēmuma	  Ferrari	  vizīti.	  
Uzzināju,	  cik	  patiesībā	  tas	  ir	  grūti	  un	  dārgi,	  veidot	  uzņēmumu	  tūrismā.	  	  

Kā	  jau	  iepriekš	  teicu,	  Ferrara	  arī	  ir	  burvīga	  pilsēta.	  Staigājot	  cauri	  pilsētas	  mazajām	  
ieliņām,	  dažkārt	  varēja	  sajusties	  pat	  kā	  Venēcijā.	  Gaiša,	  vecmodīga,	  antīka	  stila	  ēkas	  un	  

arhitektūra	  Ferrarā	  ir	  ļoti	  populāra,	  tas	  tieši	  padara	  šo	  pilsētu	  tik	  
īpaši	  skaistu.	  Kad	  vairākus	  gadus	  atpakaļ	  tik	  domāts	  uzcelt	  
pilsētu,	  bija	  skaidrs,	  ka	  arhitekts	  noteikti	  gribēs,	  lai	  pilsēta	  ir	  zaļa,	  
lai	  pilsētā	  būtu	  daudz	  koku,	  krūmu	  un	  puķes,	  lai	  cilvēki	  varētu	  
elpot	  brīvi	  pat	  visaktīvākajā	  pilsētas	  centrā.	  Lai	  arī	  mašīnas	  un	  
motorolleri	  arī	  pārvietojas	  pa	  pilsētu,	  bet	  vispopulārākie	  ir	  
velosipēdi.	  Pilsētā	  ir	  atsevišķas	  joslas	  tieši	  velosipēdiem.	  Tiek	  
ierīkotas	  speciālas	  piestātnes,	  luksofori	  un	  stāvvietas	  tieši	  
domātas	  velosipēdiem.	  Manuprāt,	  ka	  tas	  ir	  lieliski,	  ja	  braucot	  
cauri	  pilsētai,	  tu	  redzi	  rindā	  braucošus	  riteņus,	  nevis	  sporta,	  bet,	  

piemēram,	  parasts	  biznesmenis	  solīdā	  apģērbā	  brauc	  ar	  riteni	  uz	  darbu.	  Tas	  ir	  veselīgi	  un	  
interesanti.	  
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Ceturtdiena	  23.04.15.	  

Ļoti	  agri	  no	  rīta	  bijām	  jau	  klāt	  speciāli	  orientētās	  
skolas,	  lai	  dotos	  ekskursijā	  pa	  apkārtni.	  Pirmais,	  ko	  mēs	  
apskatījām,	  bija	  parmezāna	  siera	  ražotne.	  Kā	  jau	  piena	  
produktu	  ražotavā,	  smaka	  bija	  specifiska	  un	  stipra.	  Mēs	  
redzējām,	  kā	  siers	  tieši	  tiek	  veidots.	  Protams,	  tas	  ir	  pašu	  
itāļu	  roku	  darbs,	  ar	  ko	  arī	  tieši	  šis	  parmezāna	  siers	  ir	  tik	  
īpašs.	  Visa	  siera	  procedūra	  ir	  sīki	  izplānota	  tieši	  konkrētos	  
laikos,	  lai	  siers	  būtu	  izcils.	  	  

Kā	  arī	  tajā	  pašā	  skolā	  mēs	  devāmies	  apskatīt	  etiķa	  
mucas,	  kurās	  atradās	  ļoti	  seni	  un	  dārgi	  etiķi.	  Gids	  izstāstīja	  par	  etiķa	  vēsturi	  un	  tā	  rašanos.	  Es	  
personīgi,	  nekad	  nezināju,	  kā	  tieši	  tiek	  veidoti	  parmezāna	  sieri	  un	  pats	  etiķis.	  Ceturtdienas	  rīts	  tik	  
tiešām	  bija	  jaunu	  zināšanu	  rīts.	  	  

Pēc	  ekskursijām	  mēs	  devāmies	  apskatīt	  fermu,	  kur	  atradās	  govis,	  kuras	  piederēja	  
skolai.	  Tā	  kā	  mums	  Latvijā	  laukos	  ir	  ļoti	  daudz	  kūtis,	  šī	  nebija	  pirmā	  reize,	  kad	  redzēju	  daudz	  
govis.	  Tik	  un	  tā	  bija	  interesanti	  redzēt	  to,	  kā	  tas	  izskatās	  citās	  valstīs,	  šajā	  gadījumā	  Itālijā.	  

Pēc	  vizītes	  fermā,	  mēs	  devāmies	  pusdienās	  atpakaļ	  uz	  skolu.	  Tā	  kā	  šajā	  skolā	  tiek	  arī	  
apgūta	  pavārmāksla	  un	  oficiantu	  darbs,	  mēs	  ieturējām	  pusdienas	  skolā.	  Viss	  bija	  ļoti	  smalki,	  
skolēni	  pasniedzas	  uzkodas	  un	  lūdza	  apsēsties	  pie	  skaisti	  saklātiem	  galdiem.	  Ēdiens	  tik	  tiešām	  
bija	  ļoti	  garšīgs.	  Es	  ļoti	  ceru,	  ka	  itāļu	  skolēni	  attīstīts	  savas	  prasmes	  un	  kļūs	  pat	  izciliem	  pavāriem	  
un	  oficiantiem.	  	  

Atgriežoties	  atpakaļ	  Cento,	  mēs	  arī	  aizgājām	  uz	  skolu,	  lai	  visi	  kopā	  dalītos	  ar	  saviem	  
iespaidiem	  par	  šo	  nedēļu	  un	  nākotnes	  plāniem.	  

Tā	  kā	  šis	  bija	  pēdējais	  vakars	  Itālijā	  visām	  trīs	  
valstu	  skolēniem	  kopā,	  mēs	  devāmies	  visi	  kopā	  vakariņās	  
uz	  picēriju,	  kur	  bija	  izcili	  garšīgas	  picas.	  	  

	  

Piektdiena	  24.04.15.	  

Diemžēl	  pienāca	  rīts,	  kad	  mēs	  devāmies	  prom	  no	  Itālijas.	  Tas	  bija	  ļoti	  bēdīgs	  rīts,	  jo	  visi	  
bijām	  jau	  pieraduši	  viens	  pie	  otra	  un	  bija	  ļoti	  grūti	  atvadīties	  vienam	  no	  otra.	  	  

	  

Šī	  nedēļa	  Itālijā	  man	  deva	  ļoti	  daudz.	  Es	  praktizējos	  angļu	  valodā,	  iepazinu	  tuvāk	  Itālijas	  
kultūru,	  komunicēju	  ar	  ārzemniekiem,	  ieguvu	  jaunas	  zināšanas	  gan	  mārketingā,	  gan	  uzņēmumu	  
veidošanā	  un	  attīstīšanā,	  gan	  tūrismā.	  Protams,	  vēl	  ļoti	  svarīgi	  ir	  tas,	  ka	  ieguvu	  jaunus	  draugus	  no	  
ārzemēm,	  kurus	  noteikti	  vēlēšos	  atkal	  satikt.	  	  
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Manuprāt,	  šī	  nedēļa	  noteikti	  deva	  lielu	  guvumu	  manai	  dzīvei.	  Es	  ieraudzīju	  vēl	  citas	  
iespējas,	  ko	  varētu	  darīt	  nākotnē	  un	  kur	  mācīties.	  Redzot	  arī	  citu	  valstu	  mārketingu,	  sapratu,	  ka	  
tieši	  šādā	  virzienā	  es	  vēlos	  saistīt	  savu	  nākotni.	  	  

Viss	  tika	  organizēts	  ļoti	  labi	  un	  interesanti,	  taču,	  lai	  jaunieši	  to	  neaizmirstu,	  viņiem	  ir	  
jādara.	  Tas	  nozīmē,	  lai	  jaunieši	  mūsdienās	  kaut	  ko	  iegaumētu	  un	  iemācītos,	  viņiem	  ir	  
jāpraktizējas.	  Manuprāt,	  šajā	  praksē	  pietrūka	  pašas	  darbības.	  Visu	  nedēļu	  mēs	  apceļojām	  
dažādas	  vietas	  Itālijā,	  klausījāmies	  dažādas	  prezentācijas	  un	  mācījāmies,	  bet	  tā	  arī	  mums	  nedeva	  
pašiem	  iespēju	  kaut	  ko	  darīt.	  Tieši	  tāpēc	  es	  ceru,	  ka	  šo	  programmu	  varētu	  papildināt	  vairāk	  ar	  
jauniešu	  praksi	  un	  pašu	  darbību.	  

Lai	  gan	  vairāk	  tikai	  mācījāmies,	  klausījāmies	  un	  vērojām,	  tik	  un	  tā	  ieguvu	  ļoti	  daudz.	  
Manuprāt,	  tā	  bija	  izcila	  pieredze	  un	  novēlu	  ikvienam	  jaunietim	  ko	  tādu	  piedzīvot,	  jo	  tas	  ir	  
aizraujoši	  un	  neaizmirstami.	  	  

2.2.	  Starp	  kultūru	  valodu	  prasmes.	  

Manas	  starp	  kultūru	  prasmes	  ir	  attīstījušās,	  iepazīstot	  citu	  valstu	  jauniešus,	  kā	  arī	  
uzzinot	  ārzemju	  skolu	  sistēmas	  un	  darba	  iespējas.	  Katrā	  valstīt	  ir	  sava	  sistēma	  un	  pieeja	  uz	  
dažādām	  dzīves	  lietām	  un	  situācijām,	  tādēļ	  apceļojot	  pasauli,	  var	  iepazīt	  dažādas	  vietas,	  
salīdzināt	  un	  saprast,	  ko	  tieši	  vēlos	  darīt	  ar	  savu	  nākotni.	  	  

Tā	  kā	  man	  tika	  dota	  iespēja	  paciemoties	  Itālijā	  Cento,	  es,	  protams,	  pamanīju	  ļoti	  lielu	  
atšķirību	  salīdzinot	  ar	  Latviju.	  Pati	  Itālija	  ir	  viena	  no	  manām	  mīļākajām	  valstīm.	  Itālija	  ir	  kā	  sapņu	  
zeme.	  Vienā	  pusē	  tu	  esi	  alpos	  un	  dolomītos,	  kur	  vari	  baudīt	  ziemas	  priekus,	  citur	  ir	  zelta	  rudens,	  
vēl	  tālāk	  ir	  neticami	  skaists	  pavasaris,	  taču	  vēl	  citā	  apgabalā	  ir	  karsta	  vasara.	  Šādi	  redzot	  Itāliju,	  
pilnīgi	  noteikti	  tu	  nejūties,	  kā	  viena	  valstī.	  Ar	  to	  arī	  Itālija	  ir	  tik	  ļoti	  īpaša	  un	  atpazīstama.	  

Konkrēti	  Cento	  ir	  kā	  dienvidu	  Itālijas	  pilsētiņa.	  Tur	  ēkas	  ir	  kā	  Eiropas	  siltajās	  zemēs.	  Viss	  
ir	  gaišs	  un	  košs.	  Pilsētā	  ir	  ļoti	  daudz	  gājēju	  ieliņas	  un	  parki,	  kur	  iedzīvotāji	  bauda	  skaisto	  Itālijas	  
laiku.	  Kā	  jau	  iepriekš	  minēju,	  stāstot	  par	  skolas	  apmeklējumu	  pirmdienā,	  Cento	  skolas	  sistēma	  ir	  
pavisam	  citādāka	  nekā	  Latvijas.	  	  

Pārtika	  Cento	  ir	  tik	  pat	  raksturīgā	  kā	  visā	  Itālijā.	  Ļoti	  daudz	  ir	  miltu	  produkti,	  kas	  ir	  
picas,	  makaroni	  un	  citi	  produkti.	  Protams,	  kā	  jau	  visās	  Eiropas	  valstīs	  ir	  ieceļojuši	  arī	  citu	  valstu	  
restorāni	  ar	  ārzemju	  ēdienkartēm,	  taču,	  kā	  jau	  visi	  zina,	  Itālija	  ir	  atpazīstama	  ar	  slavenajām	  
picām	  un	  pastām.	  

Vēl	  ļoti	  raksturīgi	  Cento	  	  kā	  dienvidu	  valstīs	  bija	  tas,	  ka	  uz	  logiem	  bija	  ………..,	  tās	  vēra	  
vaļā	  tikai	  tad,	  kad	  pati	  ģimene	  bija	  mājās.	  Vienmēr,	  kad	  gāja	  gulēt	  vai	  atstāja	  māju,	  visi	  logi	  tika	  
aizvērti	  un	  māja	  bija	  tumša	  no	  iekšpuses	  kā	  nakti.	  Tas	  bija	  ļoti	  nepierasti,	  jo	  esmu	  ieradusi	  naktī	  
vērt	  vaļā	  logu	  vasarā	  un	  piecelties	  ar	  rīta	  gaismu.	  Tā	  kā	  viss	  bija	  ciet,	  kad	  modinātājs	  noskanēja,	  
nevarēja	  pirmajā	  mirklī	  saprast,	  vai	  ir	  nakts	  vai	  rīts.	  Tas	  bija	  diezgan	  interesanti.	  	  

Lai	  gan	  braucām	  kopā	  ar	  latviešiem	  uz	  Itāliju,	  tik	  un	  tā	  lielāko	  laiku	  sanāca	  runāt	  
angliski,	  no	  kā	  noteikti	  neatteicos	  un	  biju	  tikai	  priecīga.	  Man	  ļoti	  patīk	  mācīties	  valodas,	  tikai	  īsti	  
nesanāk	  praktizēties.	  Tieši	  tāpēc	  biju	  ļoti	  priecīga	  par	  šādu	  praktizēšanās	  iespēju.	  Viesģimenē	  



	  
	  

10	  
	  

visu	  nedēļu,	  protams,	  runāju	  angliski.	  Tā	  kā	  man	  pat	  vēl	  tuvāks	  kontakts	  bija	  ar	  itāļu	  meitenēm,	  
tad	  arī	  brīvajā	  laikā	  un	  ekskursiju	  laikā,	  es	  runāju	  un	  dzirdēju	  angļu	  valodu.	  Šādi	  nedēļa	  laikā	  jau	  
varēju	  daudz	  brīvāk	  runāt	  angliski.	  Saprotu	  es	  ļoti	  daudz	  angliski,	  lasīt	  arī	  es	  protu,	  taču	  tieši	  
runāšana	  nav	  tik	  labā	  līmenī,	  kā	  vēlētos,	  tāpēc	  šī	  bija	  ļoti	  laba	  iespēja.	  Ceru,	  ka	  būs	  vēl	  šādi	  
projekti	  un	  iespējas,	  jo	  valodu	  prakse	  un	  zināšanas	  jebkurā	  nozarē	  ir	  ļoti	  vērtīgas.	  	  

	  

3.	  Kopsavilkums.	  

Mūsdienu	  jaunatne	  ir	  nākotnes	  veidotāji.	  Ikviens	  vēlas	  veidot	  labāku	  un	  gaišāku	  
nākotni,	  tieši	  tāpēc	  tiek	  dota	  iespēja	  jauniešiem	  paplašināt	  savas	  zināšanas	  un	  redzējumu	  uz	  
pasauli.	  Lai	  pilnveidotu	  sevi,	  es	  izvēlējos	  izmantot	  šo	  īpašo	  iespēju	  un	  braukt	  īsā	  apmaiņas	  
programmā	  uz	  Itāliju,	  pilsētu	  Cento.	  Projekts	  “Fit	  For	  Job”	  palīdz	  jauniešiem	  iegūt	  plašāku	  
informāciju	  par	  iespējām	  nākotnē	  studēt	  un	  strādāt	  ārzemēs,	  kā	  arī	  uzlabot	  savas	  valodu	  
zināšanas	  un	  iepazīt	  citu	  valstu	  kultūras.	  	  

Kaut	  arī	  atrodamies	  vienā	  kontinentā,	  katrā	  valstī	  ir	  sava	  skolas,	  darba,	  mācību	  sistēma,	  
kura	  ir	  specifiska	  tieši	  konkrētajai	  valstij.	  Uzzinot	  valstu	  sistēmas,	  vari	  izprast	  savas	  iespējas	  
nākotnē.	  Pārliecināties,	  vai	  tas	  ir	  tieši	  tev	  un	  vai	  to	  spēsi	  izdarīt.	  Tieši	  tāpēc,	  vēl	  mācoties	  
vidusskolā,	  pirms	  skolas	  beigšanas,	  	  jau	  tiek	  dota	  iespēja	  izdomāt	  un	  apskatīt	  iespējas	  nākotnē	  
un	  redzēt	  to	  ar	  paša	  acīm.	  	  

Pēc	  nedēļas	  Itālijā	  šajā	  projektā,	  es	  varu	  teikt,	  ka	  ieguvu	  ļoti	  daudz.	  Es	  iepazinu	  slavenā	  
zīmola	  Ferrari	  mārketinga	  attīstību,	  Itālijas	  pilsētas	  Ferraras	  tūrisma	  popularitāti,	  uzņēmuma	  
veidošanu	  un	  attīstību.	  Protams,	  viens	  no	  vislabākajiem	  ieguvumiem	  bija	  valodu	  prakse.	  Angļu	  
valoda	  ir	  ļoti	  populāra	  valoda	  pasaulē,	  to	  bieži	  izmanto	  saziņā	  ar	  ārvalstīm.	  Man	  ļoti	  patīk	  apgūt	  
valodas,	  it	  īpaši	  angļu	  valodu,	  tikai	  nav	  nācies	  tik	  daudz	  izmantot	  valodu	  mutiski,	  tieši	  tāpēc	  šī	  
bija	  izcila	  iespēja	  praktizēties	  angļu	  valodas	  runāšanā.	  Varu	  teikt,	  ka	  pietiek	  ar	  vienu	  nedēļu,	  lai	  
justos	  vēl	  pašpārliecinātāks	  par	  savām	  zināšanām	  un	  spējām.	  	  

English	  translation:	  	  

The	  youth	  of	  today	  are	  the	  future	  creators.	  Everyone	  wants	  to	  build	  a	  better	  and	  
brighter	  future,	  that	  is	  why	  young	  people	  are	  given	  the	  opportunity	  to	  expand	  their	  knowledge	  
and	  vision	  to	  the	  world.	  In	  order	  to	  improve	  myself,	  I	  chose	  to	  take	  advantage	  of	  this	  special	  
opportunity	  and	  go	  to	  a	  short	  exchange	  program	  in	  Italy,	  the	  city	  of	  Cento.	  The	  project	  "Fit	  For	  
Job"	  helps	  young	  people	  to	  get	  more	  information	  about	  the	  possibilities	  for	  future	  study	  and	  
work	  abroad,	  as	  well	  as	  improve	  their	  language	  skills	  and	  learn	  about	  other	  countries	  cultures.	  

Although	  we	  are	  located	  in	  the	  same	  continent,	  each	  country	  has	  its	  own	  school,	  work,	  
educational	  system,	  which	  is	  specific	  to	  a	  particular	  country.	  Learning	  the	  national	  systems,	  you	  
can	  understand	  your	  options	  in	  the	  future.	  Make	  sure	  that	  it	  is	  exactly	  for	  you	  or	  whether	  you	  
be	  able	  to	  do	  it.	  That	  is	  why,	  even	  in	  high	  school	  before	  graduation,	  are	  already	  given	  the	  
opportunity	  to	  figure	  out	  the	  future	  and	  look	  at	  the	  options	  and	  see	  it	  with	  your	  own	  eyes.	  
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After	  a	  week	  in	  Italy,	  I	  learned	  a	  lot	  of	  new	  things.	  Now	  I	  know	  the	  famous	  brand	  
Ferrari	  marketing	  development,	  Italian	  cities	  tourism	  popularity,	  the	  company's	  formation	  and	  
development.	  Of	  course,	  one	  of	  the	  best	  benefits	  is	  the	  language	  practice.	  English	  is	  a	  very	  
popular	  language	  in	  the	  world;	  it	  is	  often	  used	  in	  communication	  with	  foreign	  countries.	  I	  love	  to	  
learn	  languages,	  especially	  English,	  but	  I	  have	  not	  been	  able	  to	  practice	  orally	  in	  this	  language,	  
that’s	  why	  this	  was	  an	  excellent	  opportunity	  to	  practice	  English	  speaking.	  I	  can	  say	  that	  it	  is	  
enough	  for	  one	  week	  in	  order	  to	  feel	  more	  self-‐confident	  about	  my	  knowledge	  and	  skills.	  
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Pielikums:	  	  

	  

Boloņā	  

	  

Lidojums	  uz	  
Itāliju	  virs	  alpiem	  

Vizīte	  Ferrari	  muzējā	  

Baltur	  detaļu	  noliktava	  


