
Sveiki, Hallo, Haloo! 

 

Mani sauc Santa Hartmane. Es esmu Alberta Koledžas 3. kursa tālmācības studente Digitālā mārketinga 

programmā. Mans pieredzes stāsts iespējams mazliet atšķirsies no ierastajiem scenārijiem, jo arī mans kā studentes ceļš ir 

mazliet netipisks. Es iesākumā novirzīšos no tēmas, jo uzskatu, ka tomēr svarīgi ir vispirms sevi kārtīgi iepazīstināt ar savu 

lasītāju.  

 

Sākšu ar to, ka esmu 33. gadus veca; dzīvoju un strādāju Vācijā; un esmu mamma savam 7 gadus vecajam dēlam. 

Pirms iedzīvošanās Vācijā, man bija gana daudzveidīga starptautiskā pieredze.  Uzreiz pēc vidusskolas pieteicos Eiropas 

Brīvprātīgā Darba (EBD) projektam Turcijā. Atgriežoties Latvijā uzsāku studijas ainavu arhitektūrā, bet toreizējā ekonomiskā 

krīze Latvijā tomēr mudināja dzimteni pamest. Tā es devos savās dzīves gaitās… Turcijā, Lielbritānijā, Francijā, un visbeidzot 

Vācijā, nemitīgi cenšoties izlauzt savu ceļu dizaina pasaulē, kas mani allaž fascinēja.  

 

Vai tās būtu studijas, darbs, apmaiņas programmas vai mīlestība, kas virzīja manas gaitas, katra no šīm pieredzēm 

palīdzēja man paplašināt redzes loku un lika ieguldījumus manā personībā. Es iemācījos būt patstāvīga, drosmīga, atvērta 

citām dzīves uztverēm un dzīvesveidiem; es mācījos pielāgoties, bet vienlaicīgi nepazaudējot sevi. Es mācījos organizēt laiku 

un lietas ap mani un dibināt ģimeni un mājas, lai kurp es arī dotos.  

 

Taču pienāca laiks, kad sapratu, ka es neesmu tā pati kūtrā meitene, kas aizbrauca no Latvijas. Mana dzīve, mērķi 

un prioritātes bija mainījušās. Tāpat bija mainījusies arī vide ap mani. Laiks nestāv uz vietas. Jaunās tehnoloģijas tika 

pavērsušas jaunas iespējas gan studēt, gan arī strādāt, tostarp arī devušas spārnus jaunām jomām un profesijām. Ap savu 30. 

dzimšanas dienu atskārtu, ka gribu pabeigt augstāko izglītību Latvijā, taču profesijā, kas iet līdzi laikam, ir radoša un 

daudzpusīga un ļautu man strādāt neatkarīgi no tā, kur pasaulē es atrastos. Tā es nonācu koledžā.  

 

Eiropas brīvprātīgais darbs Turcijā 2008.gadā  

 

Erasmus mobilitātes ietvaros izgāju apvienoto studiju un kvalifikācijas praksi Somijas Startup tehnoloģiju 

uzņēmumā Tira, kas ir izstrādājis darbvirsmas vietni un sevī apvieno uzdevumu pārvaldības, tērzēšanas programmu un 

kalendāru. Prakses vakanci atradu erasmusintern.org  mājas lapā. Aplūkojot kompānijas karjeras lapu, mani uzreiz uzrunāja 

https://www.tira.so/
https://erasmusintern.org/traineeship/marketing-internship-272


komandas iepazīstināšanās video, turklāt kompānija piedāvāja ļoti elastīgu darba plānu tostarp hibrīd un attālinātā režīmā. 

Daudz nedomājot, sāku rakstīt savu pieteikuma vēstuli kompānijas dibinātājam Sami. Atbilde atnāca negaidīti drīz un tiku 

uzaicināta uz Google Meet video interviju. Sami teica, ka viņu esot uzrunājusi mana vēstule, kurā viņš jau saskatīja storytelling 

iemaņas. Viņš pārprasīja man pāris lietas par to, ko es iepriekšējās praksēs un darba vietās biju paveikusi un uz ko es labprātāk 

koncentrētos šīs prakses laikā. Tajā pašā dienā viņš man deva pozitīvu atbildi.  

 

Tira komanda nepievīla uz sevi liktās cerības. Kolēģi bija ļoti draudzīgi, atvērti, dinamiski, dzīvespriecīgi un motivēti. 

Varbūt neierasti priekš mentalitātes, kas stereo tipiski asociējas ar Somiju. Mēs bijām maza komanda, no dažādām izcelsmēm, 

dzīves gājuma un pieredzēm. Man visciešākā sadarbība bija ar mārketinga meitenēm - Sandru un Inesi, kā arī ar pārējām 

Erasmus mobilitātes meitenēm, kas katra komandai pievienojās un to pameta atšķirīgos  laika posmos - Selīna no Francijas, 

Karolīna no Polijas, Anastasija no Ukrainas, Patrīcija no Horvātijas.  

 

Tira mārketinga komandas Google Meet zvans 

 

 

 

Erasmus mobilitātes laikā man bija iespēja pirmo reizi dzīvē pieredzēt Startup vidi un kultūru kā arī sajusties kā 

daļai no svarīgas misijas. Kas zin, varbūt pēc pāris gadiem Tira kļūs tikpat populāra kā Skype vai MS Teams. Ir patīkami 

apzināties, ka es biju daļa no šī zīmola tā sākumposmā un palīdzēju likt pamatus šī lieliskā produkta virzībai tirgū un tā 

atpazīstamības celšanā.  

 

Protams, strādājot Startup vidē, ir arī neskaitāmi daudz izaicinājumu. Ne tikai darbiniekiem, bet arī praktikantiem, 

jābūt dinamiskiem, idejām bagātiem, pašorganizētiem un mobiliem, jāprot noteikt prioritātes, kā arī strādāt pie vairākiem 

uzdevumiem vai projektiem vienlaikus, implementēt un testēt idejas, kā arī spēt ātri pielāgoties allaž mainīgajai videi un 

prasībām.  

 

Kas mani ļoti priecēja prakses vietā bija tas, ka mums tika uzticēta atbildība jau no prakses sākuma. Mēs mācījāmies 

darot, prezentējām paveikto iknedēļas sanāksmēs un saņēmām individuālo atgriezenisko saiti. Tā kā Tira ir mazs uzņēmums, 

kurā visi darbinieki ir savā starpā labi pazīstami, tad komandā valdīja uzticēšanās un saliedētība. Mārketinga meitenes arī ātri 

prata novērtēt, kas kurai praktikantei vairāk interesē un padodas, un attiecīgi piemeklēja piemērotākus uzdevumus.  

 

 

Tira darbvirsmas vietne / mans uzdevumu dēlis  

https://www.youtube.com/watch?v=fLK1cjkkk5U


 

 

 

Visā prakses gaitā veicu dažādus pienākumus, taču drīz vien komandai kļuva skaidrs, ka var man uzticēt pārvaldīt 

satura mārketinga un kopienu veidošanas uzdevumus. Manis veidotos bloga rakstus var apskatīties Tira mājas lapā, resursu 

sadaļā, zem emuāriem. Tā brīža SEO atslēgas vārdu stratēģija bija saistīta ar attālinātu darbu, produktivitāti, komandu 

sadarbošanos un darba - privātās dzīves balansu. Sākotnēji rakstīt līdz 2000 vārdu garu ierakstu svešvalodā par sev 

nepazīstamām tēmām bija liels izaicinājums, tomēr ar laiku tas kļuva arvien vieglāk un aizraujošāk. Tāpat bija ar tērzēšanu 

dažādos biznesa forumos un kopienās, taču kolīdz vairāk iepazinu Startup vidi un jutos drošāk savā ādā un zināšanās, kuras 

varu piedāvāt citiem, tā iekšējās barjeras sāka izzust un ļāvu sev izpausties brīvāk.  

 

Viena no lielākajām personiskajām atklāsmēm un / vai prasmēm, ko es sev guvu prakses laikā (taču tādu bija krietni 

vairāk) bija vienkārši atbrīvoties. Atbrīvoties no bailēm un iekšējām barjerām, atlaist vaļā kompleksus un pagātnes negatīvās 

pieredzes un komentārus un vienkārši paļauties uz sevi. Atlaist vaļā priekšstatus, etiķetes, stereotipus un vienkārši būt pašai 

un patiesai visās savās izpausmēs. Tas varbūt izklausās pretrunīgi saistībā ar ievadā izteikto domu par jau iemantoto atvērtību 

un pielāgošanos, taču es šoreiz tam piegāju no cita brieduma līmeņa. Pieredze Tirā bija malks svaiga gaisa, jauneklības un 

ļāva man nomest daļu svara, kas bija sakrājies gadu gaitā no dažādiem dzīves atraidījumiem un neveiksmēm. Kad mēs esam 

vidē, kurā mēs iederamies, kur mūs saprot un pieņem un atbalsta, mēs pozitīvi pārsteidzam paši sevi par to, uz ko esam 

spējīgi.  

 

Tiem, kas tikai apsver iespēju izmantot Erasmus mobilitātes iespējas, es varu ieteikt tikai vienu  - uzdrošināties. 

Neatkarīgi no tā vai Tev ir 20 vai 60 gadi, neatkarīgi no tā cik tavuprāt nepietiekošas ir Tavas valodu zināšanas, neatkarīgi no 

tā cik grūti pirmajā acu uzmetienā varētu būt pamest Tavu komforta zonu un mīļos cilvēkus. Pieredze ārpus ierastās vides 

ļaus Tev izlauzties no rutīnas un paskatīties uz pasauli ar savādākām acīm. Savukārt atgriežoties mājās, Tev būs jaunas 

iemaņas un metodes, ko izmēģināt vietējā tirgū un aizraujoši stāsti ar ko dalīties ģimenes un darba pasākumos.  

https://www.tira.so/blog


 

Kā pēdējo vēlējos piebilst, ka esmu atvērta kontaktiem, ja kādam studentiem padziļinātāki interesē mana pieredze 

vai viedoklis par šeit pieminētajām tēmām. Mans e-pasts ir santa.hartmane@outlook.com  

 

mailto:santa.hartmane@outlook.com

