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Uzņemošā organizācija: The University  of Jaén, adrese: Campus las Lagunillas, 23071 Jaén, 

SPĀNIJA 
Mobilitātes dalībnieks: EKA studente Liāna Brēdenfelde 

Mobilitātes perioda ilgums 29/01/2018-07/06/2018 

Mobilitātes veids: studiju mobilitāte 

 

 
Mana otrā Erasmus+studiju mobilitātes pieredze ir saistīta ar Spāniju, Haenas universitāti (the University of Jaén). 

Lēmums doties mācību pieredzes apmaiņā uz šo skaisto valsti atkārtoti bija viegls. Vēlējos turpināt pilnveidot savas 

spāņu un angļu valodas zināšanas. Protams, sākums nekad nav viegls, sākot ar dokumentu kārtošanu līdz ierašanos 

Haenas pilsētiņā. Pavisam noteikti jāņem vērā spāņu nesteidzīgais dzīves ritms un pašiem sev nemanot, kļūsiet līdzīgi.  

Lai gan dokumentu kārtošana noritēja lēni, visas mobilitātes laikā, Haenas universitātē strādājošais personāls bija 

atsaucīgs un izpalīdzīgs. Tāpat arī bija jūtams atbalsts no manas augstskolas (Ekonomikas un kultūras augstskola) 

puses. Atrodoties ārpus savas ierastās vides, man bija lieliska iespēja ne tikai pilveidot savas valodu zināšanas, bet arī 

iepazīties ar jauniem cilvēkiem, doties organizētos tūrisma braucienos, iepazīties ar Spānijas kultūru un iegūt 

neatņemamu dzīves pieredzi. Pavisam noteikti nenožēloju un iesaku nenobīties, un tuvākajā nākotnē lasīt mācību 

literatūru zem kāda palmas koka. Vieni no maniem spilgtākajiem iespaidiem ir šīs zemes fascinējošā daba un cilvēku 

temperaments. Saule un spāņu valoda sniedz enerģijas lādiņu no rīta līdz vakaram. Vēlās vakariņas, tapu bāri, spāņu 

mūzika un siesta rada īpašu šīs kultūras sastāvdaļu un atmosfēru. Viens no ieteikumiem jaunajiem mobilitātes 

studentiem ir piedalīties daudzajos universitātes rīkotajos pasākumos, kas dod iespēju nodibināt kontaktu ar citu valstu 

studentiem un ātrāk iedzīvoties jaunajā mācību vidē. Nav jābaidas par savām valodu zināšanām un pieredzes trūkumu, 

tāpēc jau ir domāta šī vienreizējā iespēja doties un to iegūt, pilveidot. Jebkuru neskaidrību gadījumā ir jācenšas runāt 

un būt atvērtam. Tā kā pilsētiņa ir maza, tad arī dzīvošana ir salīdzinoši lētāka un taupīgi dzīvojot ar stipendiju visu var 

segt. Savā gadījumā īrēju dzīvokli ar vēl diviem studentiem par salīdzinoši draudzīgu cenu. Dzīvokli sākām meklēt 

diezgan laicīgi, tas ir vēl viens no maniem ieteikumiem, lai negadītos nepatīkams mācību semestra sākums, proti, bez 

dzīvesvietas.  

Mana studiju mobilitāte noslēdzās ar apmierinoši nokārtotiem mācību priekšmetiem un skaistām atmiņām. Labprāt 

atgriezīšos tur vēlreiz. Esmu kļuvusi pašpārliecinātāka, drošāka un neatkarīga. Pavisam noteikti iesaku doties tieši uz 

Spānijas universitāti Haenā un novērtēt studiju mobilitātes sniegtās iespējas.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā organizācija: Ludwigshafen University of Applied Sciences, adrese: Ernst – Boehe - 

Straße 4, 67059, VĀCIJA 

Mobilitātes dalībnieks: EKA students Māris Jermolovičs 

Mobilitātes perioda ilgums 12/03/2018-14/07/2018 

Mobilitātes veids: studiju mobilitāte 

 

 
Pirms sāku savas mācību gaitas, gribēju doties ERASMUS programmas ietvaros uz ārzemēm, izpētīt jaunas kultūras, 

iepazīt jaunus cilvēkus no dažādām valstīm un uzlabot savas angļu valodas spējas. 3. Kursā mācoties, man bija iespēja 

pieteikties šai programmai, izgāju atlasi, biju sarunājis visu ar Grieķijas universitāti (bet dēļ kursa izmaiņām pēdējā 

brīdī Grieķijas universitātē nācās meklēt jaunu universitāti decembra mēnesī, kas mani uzņemtu, neskatoties ka 

pieteikšanās laiks jau daudzām universitātēm bija oktobris – novembris. Aizrakstīju vairākām universitātes pārstāvjiem 

kopā ar savu erasmus koordinātori, un atradām vienu universitāti Vācijā, kas vairāk atbilda manai mācību programmai 

un kurai bija sadarbība ar manu mācību iestādi).  

Pirmajās dienās jau ieradoties uz Vāciju bija jāsamaksā par studenta karti (122.75 euro) un par semestra karti (165 

euro). Ar semestra karti var braukāt pa vairākām pilsētām, man sanāca, ka pat ietilpa maza Francijas pilsēta 

Visemburga šajā sarakstā. Dzīvošana Vācijā nav no lētākajām, tāpēc vairāk par pusi no Erasmus stipendijas aizgāja 

tieši par dzīvokļa apmaksu. Pārtikas izdevumi ir līdzīgi kā Latvijā, kaut kas ir lētāks, kaut kas ir dārgāks (pārsvarā 

daudzi produkti bija lētāki Vācijā nekā Latvijā, bet varēja arī atrast to ko var nopirkt Latvijā lētāk). Mācību process 

notika ar vācu studentiem angļu valodā, kur pasniedzēji pēc katras tēmas pārtulkoja visu vāciski tieši priekš vācu 

studējošiem. Tāpēc gadījās brīži, kad tika kaut kas palaists no mācību materiāla. Bet mācības bija interesantas un bieži 

interaktīvas. Vācu studentiem bija vairāk uzdots, bet no erasmus studentiem tika prasīts mazāk. Jo, bieži  materiāli – 

grāmatas, publicitātes un dažas papildus prezentācijas bija vāciski sarakstītas.  Universitāte piedāvāja arī ārpus lekciju 

nodarbības sākot ar sportu un beidzot ar intelektuālām spēlēm. Es sākumā pievienojos volejbola pulciņā, vēlāk 

dodžbolā, tad vēl uz trenežier zāli. Bet, kad tuvojās eksāmena laiks, nebija laika gandrīz nekam izņemot mācībām. Bet 

mācību procesu man sanāca arī interaktīvi izveidot. Biju uzaicinājis vairākus studentus, kuri izvēlējās tos pašus 

priekšmetus kurus es, pie sevīm dažas dienas pirms eksāmena un mēs visu pārrunājām, izrunājām neskaidro. 

Erasmus programmas ietvaros sanāca iepazīt tik daudzus cilvēkus no Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Eiropas, 

Āfrikas un Āzijas. Dažkārt kopā sanācām un veidojām ēdiena vai spēļu vakarus, kas palīdzēja iepazīt viena otru kultūru 

un pat kāršu spēles. Devāmies apmeklēt citas pilsētas un pat valstis kopā, kas iekļuva neaizmirstamās, jautrās atmiņās. 

Pateicoties apmaiņas programmai sanāca izveidot izcilus kontaktus starp studentu un pasniedzēju vidū. Esmu 

pārliecināts, ka man tas noderēs tālākajās dzīves gaitās. Erasmus ir tas, kas katram būtu jāizbauda, jo tas palīdz iziet no 

komforta zonas, iepazīt cilvēkus no visapkārt Pasaules, iespēja iemācīties jaunas valodas un izzināt citu kultūru 

īpatnības. Citiem vārdiem, neaizmirstama pieredze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzņemošā organizācija: Erasmus Life Lisboa, adrese: Tv. da Cara 14, 1200-089 Lisboa, 

PORTUGĀLE 
Mobilitātes dalībnieks: EKA studente Laura Pēkšēna 

Mobilitātes perioda ilgums 01/10/2017 – 31/12/2017 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 

 

 
Pēc pirmās Erasmus+ pieredzes zināju, ka vēlēšos braukt praksē un iegūt jaunu pieredzi un zināšanas. Nolēmu, ka pēc 

baklaura pabeigšanas, došos praksē uz Portugāli, jo tā ir valsts, kultūra un vieta, ko vēlos iepazīt, kā arī uzzināt un 

izzināt kā notiek darba procesi.  

Viss sākās ar īstās prakses vietas atrašanu. Tā kā pabeidzu bakalaura programmu kultūras vadību, tad gribēju 

praktizēties kādā aktīvā un radošā organizācijā. Meklējot un izpētot iespējas, atradu organizāciju - Erasmus Life 

Lisboa. Tā ir organizācija, kas organizē dažādas aktivitātes, pasākumus un ekskursijas studentiem, kas ir ieradušies 

Lisabonā no visas pasaules. Nolēmu, ka tā būs lieliska iespēja un pieredze darboties šajā organizācijā, tāpēc pieteicos 

uz prakses vietu un pēc vairākām atlases kārtām tiku apstiprināta. Un tā sākās mana lieliskā pieredze… 

Ierodoties Lisabonā, laiciņš  bija lielisks - saulīte spīd, cilvēki atsaucīgi, pilsēta skaista. Likās, ka dzīvoju sapnī. Prakse 

man sākās ar oktobra pirmo nedēļu, tāpēc bija laiks, lai iepazītu pilsētu un apkārtni. Meitenei no ziemeļiem bija liels un 

patīkams kultūršoks, jo cilvēki ir ļoti, ļoti atsaucīgi un smaidīgi, visi sveicina un palīdz. Bija ļoti viegli iejusties un būt 

daļai no Portugāles.  

Erasmus Life Lisboa ir organizācija, kas palīdz internacionālajiem studentiem, kas ir atbraukuši uz Lisabonu mācīties 

vai ieziet praksi. Organizācija palīdz studentiem atrast dzīves vietu, izveidot braukšanas karti un citas noderīgas lietas, 

kas palīdz iedzīvoties un justies kā mājās.  

Ar oktobra sākumu sākās prakse un organizācijai pievienojās vairāki erasmus+ praktikanti no dažādām valstīm. Lai 

saliedētu komandu, organizācija izveidoja vairākas saliedējošas aktivitātes, lai ātrāk iepazītu viens otru un varētu 

veiksmīgāk sadarboties. Tas ļoti palīdzēja un ļoti satuvināja mūs kā komandu. Drīz vien kļuvām par vienu lielu ģimeni. 

Oktobrī un Novembrī bija vairākas eksursijas un aktivitātes. Iepazinām Portugāli un Lisabonu no dažādiem skatu 

punktiem - kultūra, daba un ballītes.  Bija ļoti daudz darba, bet šajā posmā es sapratu, ka tiešām esmu izvēlējusies darīt 

to, kas man ļoti patīk. Lai arī bija ļoti maz brīvā laika, bet laiks, ko pavadīju strādājot man sagādāja ļoti daudz prieka.  

Iepazinu portugāļu kultūru darbā un sapratu, ka ir daudz ko uzlabot šeit. Visi saka, ka viss ir kārtībā, bet īstenībā nekas 

vēl nav noorganizēts. Sākumā tas radīja vairākas problēmas, bet kad es sapratu, kā viss strādā, ātri varēju izlabot 

kļūdas un mani ļoti labi novērtēja. Parādīju, ka varu domāt dažus soļus uz priekšu un novērst problēmas, kas sekos.  

Kopumā, es esmu ļoti apmierināta ar praksi, ko izgāju un pieredzi, ko ieguvu. Turpināšu pilnveidoties un attīsīties, lai 

varētu attīstīt un ieviest jaunas inovācijas Latvijas uznēmumos un turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu. Šī 

pieredze lika man saprast, ko vēlos studēt, ko vēlos darīt un esmu ieguvusi daudz ļoti tuvus draugus no visas pasaules. 

Iesaku ikvienam izmantot Erasmus+ programmu, jo tas maina dzīvi, maina uzskatus, atver durvis uz vairākām jaunām 

iespējām un jauniem kontaktiem. Liels paldies manai augstskolai (Ekonomikas un kultūras augstskola) par iespēju 

piedalīties programmā!!! 

 

   
 

 

 

 

 



Uzņemošā organizācija: Listhús SES, adrese: Ægisgötu 10, 625 Ólafsfirði, ISLĀNDE 

Mobilitātes dalībnieks: EKA studente Beatrise Madara  Podniece 

Mobilitātes perioda ilgums 10/09/2017- 22/11/2017 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 

 

 
Jau atbraucot uz Islandi bija manāma laikapstākļu atšķirība. Lai gan bija agrs rudens, nokļūstot galamērķī, sajūta bija 

kā iebraucot ziemā. Gaiss bija vēss un Islandes dienvidu daļā nepārtraukti ir liels vējš. Ziemeļu daļā vējš ir mazāks, jo 

teritorija ir kalnaina, tomēr jau oktobra beigās sāka snigt sniegs, kas nenokusa, jo bija pietiekami auksts. Vidējā 

temperatūra prakses termiņa otrā pusē bija nedaudz zem 0 grādiem. Sniegs kļuva arvien vairāk un vairāk, sasniedzot 

vairāku centimetru augstumu.  

Pilsētas Islandē ir mazas, arī iedzīvotāju ir maz. Kopumā visā valstī tie ir tikai 300 000 iedzīvotāji. Raksturīgās 

īpašības, kas vērojamas pamatiedzīvotājiem: viņi ir klusi, gandrīz nemanāmi, tomēr laipni, smaidīgi un izturīgi. Gandrīz 

katrā pilsētā ir vismaz viens peldbaseins ārpus telpām. Tas nozīmē, ka ir jābūt diezgan lielai uzdrīkstēšanai, lai 

aukstumā peldētos ārā. Tiesa, ūdens gan ir silts. Braucot cauri valsts centrālai daļai, ir vērojami lieli klajumi, kas nosēti 

ar lavas paliekām. Tuvojoties Ziemeļu daļai, kļūst kalnains. Starp kalnu grēdām ir vērojami arī vairāki vulkāni. Kopumā 

Islandē ir vairāk kā 200 aktīvo vulkānu. Pēdējais izvirdums bija 2014. gadā un pavisam nesen tika paziņots, ka Islandes 

lielākais vulkāns Ēraifajēkitla, kas atrodas dienvidaustrumos,  ir kļuvis aktīvāks un ir varbūtība, ka tas varētu 

“pamosties”. 

Olafsfjordur - Tā ir maza pilsēta, kas atrodas Islandes pašos ziemeļos. Kopumā pilsētā dzīvo aptuveni 800 iedzīvotāju. 

Tajā ir viens peldbaseins, veikals, sporta zāle, kafejnīca, bārs, bibliotēka, uzpildes stacija, pamatskola, vidusskola un 

mākslinieku rezidence. Pilsēta ir ieskauta kalnu ielejā. No divām pilsētas pusēm tā tiek ieskauta kalnu grēdās, no vienas 

puses tā ir apskalota ar Norvēģu jūru un pretējo pusi – ar skaistu ezeru.  

Mākslinieku rezidence “Listhus”-“Listhus” ir bezpeļņas organizācija, kas izveidojās 2012. gadā. Tās īpašumā ir trīs 

dažādas ēkas, kas atrodas ne vairāk kā piecu minūšu attālumā viena no otras. Vienlaicīgi rezidence var izmitināt līdz 

pat 14 māksliniekiem. Tā piedāvā: darbnīcas, nepieciešamos palīginstrumentus, izstāžu zāli un mūzikas instrumentus 

(akustisko ģitāru un klavieres).  

Prakses laikā galvenie uzdevumi bija mākslinieku koordinēšana un izstāžu veidošana. Kopumā tika izveidotas trīs 

izstādes.  

Viens no galvenajiem sasniegumiem prakses laikā bija internacionālās mākslinieku grupas izstādes izveide rezidencē, 

kas norisinājās divas dienas. Tās atklāšana bija 28. septembrī un darbu novākšana jau nākamajā dienā pēc pēdējā 

apmeklētāja. Tā bija pirmā praktikantes organizētā izstāde no kopumā pieciem māksliniekiem no dažādām valstīm. 

Izstādē bija apskatāmas skulptūras, gleznas, fotogrāfijas, kolāžas, video un atsevišķa ekspozīcija par kokiem. Tās 

rezultātā tika iegūta informācija gan par to, kā praktiski tiek veidotas grupu izstādes un kopumā kā dažādi mākslinieki 

veido un rada savus mākslas darbus. 

28. oktobrī notika otrā autores veidotā  izstāde, kas arī norisinājās divas dienas. Tomēr šī izstāde bija citādāka, kā 

iepriekšveidotā gan stila ziņā, gan mākslinieku daudzuma ziņā. Šajā izstādē piedalījās tikai divi mākslinieki. Viens 

mākslinieks, kurš bija vadošais darbu autors, jo rezidencē pavadīja veselu mēnesi veidojot interaktīvu skaņas instalāciju 

un māksliniece no Spānijas, kas prezentēja Islandē uzņemtās fotogrāfijas, rezidencē uzturējās tikai vienu nedēļu, līdz ar 

to viņas darbu sagatavošanas ilgums bija daudz reiz īsāks, kā otra mākslinieka. Šīs izstādes organizēšanas rezultātā 

autore ieguva pieredzi par duo izstāžu veidošanu un sadarbošanos ar divu veidu māksliniekiem. 

15. novembrī tika veidota praktikantes pēdējā izstāde ar viņas veidotajiem mākslas darbiem, kas tika izveidoti visā 

prakses termiņa laikā. Atšķirībā no abām iepriekšējām izstādēm, šī norisinājās tikai vienu dienu. 15. novembrī plkst. 

17.00 bija atklāšana, kas noritēja līdz plkst. 19:00. Līdz ar to bija iespēja labāk saprast māksliniekus, veidojot 

personālizstādi. Izstādē bija skatāmas: gleznas un skulptūras. 

Var secināt, ka prakses termiņa laikā tika izveidota gan grupas izstāde, gan duo izstāde, gan solo izstāde. Tas paver 

plaša diapazona pieredzi. Kā arī var secināt, ka prakses laikā ir iegūtas neatsveramas zināšanas. Šis laiks ir devis ne 

tikai teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī iespēju kontaktēties un sadarboties ar māksliniekiem no visas pasaules. 

Tā bija brīnišķīga iespēja dzīvot un strādāt Islandē. 

                      


