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Valsts – Bulgārija

•Bulgārija (bulgāru: България), oficiāli Bulgārijas Republika (Република 
България) ir valsts Austrumeiropā, kas atrodas Balkānos. Eiropas 
Savienības dalībvalsts. Tā robežojas ar piecām citām valstīm: ziemeļos 
ar Rumāniju, rietumos ar Serbiju un Ziemeļmaķedoniju, dienvidos ar 
Grieķiju un Turciju. Austrumos to apskalo Melnā jūra. Bulgārijas platība 
ir 110 993 km², un tajā dzīvo aptuveni 7,35 miljoni iedzīvotāji. Valsts 
galvaspilsēta ir Sofija. Sofija ir arī lielākā valsts pilsēta. Nākamās lielākās 
pilsētas ir Plovdiva un Varna.



Galvaspilsēta – Sofija

•Sofija (bulgāru: София) ir pilsēta Bulgārijas rietumos Vitošas piekājē. 
Valsts galvaspilsēta un galvenais politiskais, ekonomiskais un kultūras 
centrs.

•Arheoloģija liecina, ka Sofijas vietā jau 8. gadsimtā p.m.ē. bijusi 
apmetne. 29. gadā romieši ieņēma trāķiešu pilsētu Serdiku (Serdica).

•Romiešu laikā Serdika bija Dakijas (Dacia) provinces centrs, bet 
Diokletiāna un Konstantīna I laikā Iekšzemes Dakijas (Dacia 
Mediterranea) centrs. 342.—343. gadā (iespējams, līdz 344. gadam) 
Serdikā notika Serdikas koncils.



Organizācija – GIK Design

•GIK Design – tā ir jauna, taču ātri augoša kompānija, kas sastāv no 
komandas ar jauniem un ambicioziem, augsti motivētiem darbiniekiem, 
kas ir kvalificējušies IT un dizaina jomā, un kas ar pilnu atdevi cenšas 
Bulgāriju ielikt globālajā IT nozares tirgū. Viņi garantē augstas kvalitātes 
darba izpildi un rezultātu atbilstoši darba izpildes noteiktajam laikam, 
tajā pašā laikā kompānija sniedz lojalitāti un tiešu komunikāciju ar 
klientu, lai varētu saprast klienta konkrēto redzējumu un kā to 
kompānija varēs realizēt.



Organizācija – Prakses vieta

•Tās bija dažādas, visa pieredze šķita visai dinamiska, jo vienu dienu mēs 
esam tirdzniecības centrā, kas ir 7 pieturas ar metro no centra, citās 
dienās bijām Sofijas Ķīmijas tehnoloģijas un Metalurģijas Universitātē.

•Boulevard Alexander Malinov 51, Building Metro City, Floor: -1

•University of Chemical Technology and Metallurgy



Kultūra un brīvais laiks

•Lai arī kur lūkojies, visur bija ko redzēt

•Tika apmeklēti daudz muzeji, pasākumi

•Iepazīšanās ar vietējiem un viņu ikdienas dzīvi

•Tālāki vai tuvāki izbraucieni pie dabas

•Kultūru dažādības un to simbioze uz pilsētas kopējā tēla

•Līdzības starp Latviju un Bulgāriju kopumā



Izbrauciens - Varna

•Biju viens pats

•Ceļojums uz turieni no Sofijas bija 7h

•Laikapstākļi bija ļoti mainīgi

•Salīdzinājumā ar Sofiju – krietni tukšāka

•Apmeklēju muzejus

•Kopējais iespaids



































Izbrauciens-Koprivštica

●Atrodas netālu no Sofijas

●Vairākas reizes tika nodedzināta un atjaunota

●Vēsturiski tur dzīvoja turīgi ļaudis (pārsvarā tirgotāji)

●Tieši tur parādījās pirmā tipogrāfijas iekārta

●Ir slavena ar to ka tajā sākās sacelšanās pret Osmāņu impēriju

●Šobrīd tā ir tūristiskā pilsētiņa

●Mēs tur pētījām tradicionālo Bulgāru arhitektūru, interjērus un vēsturi.















Izbraukums-Boyana church

●Bojanas baznīca ir Bizantijas laika baznīca.

●1979. gadā baznīca iekļauta UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā.

●Baznīcas senākā, austrumu daļa celta 10. 
gadsimta beigās - 11. gadsimta sākumā.

●Freskās 89 ainās ir redzamas 240 svēto un 
cilvēku attēli. Lai saglabātu freskas 
neskartas, mūsdienās tūristi baznīcu drīkst 
apmeklēt grupās ne lielākās kā 8 cilvēki, kas 
šeit drīkst uzturēties ne ilgāk kā 10 minūtes.



Izbraukums-Plovdiva

●Braucu kopā ar Līgu, Vitu unSolvitu

●2014. gada 5. septembrī pilsēta tika izvēlēta par 2019. gada Eiropas 
kultūras galvaspilsētu.

●Atrodas ~2h no Sofijas autoostas

●Pilsēta vēsturiski ir attīstījusies uz septiņiem kalniem, kuru vidējais 
augstums sasniedz 164 metrus virs jūras līmeņa.

●Plovdiva ir dibināta 4000. gadus pirms mūsu ēras un tiek uzskatīta par 
vienu no vecākajām pilsētām pasaulē.


















