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Erasmus+ studiju mobilitāte bija allaž manā vēlmju sarakstā. Kad uzsāku otro kursu zināju,ka 

mans mērķis ir tikt šajā mobilitātē ,jo vienmēr dzirdēju ,ka šī ir vienreizēja iespēja,ko nedrīkst 

palaist garām. Doma par studēšanu ārpus Latvijas mani saviļņoja ,jo nekad to nebiju 

pieredzējusi ,tādēļ tas bija mans izaicinājums doties vienai un paļauties tikai uz sevi.  

 

Slovēnija ir valsts ar zaļu dabu un bagātu kultūru. Kalnainie skati , dzirkstoši tīrs ūdens un 

brīnumaini skaistās alejas ir viens no iemesliem ,kādēļ piedalīties mobilitātes programmā, jo 

šādus dabas skatus neredzēt Latvijas dabā. Lielākā daļa slovēņu jauniešu ir patiešām draudzīgi 

un prot runāt angliski, tāpēc bija ļoti viegli adaptēties valstī. Dalība mobilitātes programmā man 

ir devusi iespēju satikt cilvēkus no dažādām valstīm ar dažādām kultūrām. Mariboras 

Universitātes kursi vairāk balstijās uz praktisko darbu, kurā pašam jāpieliek savas prasmes un 

zināšanas ,tāpēc vairāk veicu grupas un individuālos darbus, kas man palīdzēja nostiprināt 

teorētiskās zināšanas kā kultūras vadības studentei. 

 

Pateicoties Covid19 samazināšanai bija iespēja apmeklēt lekcijas klātienē , kas šo apmaiņas 

programmu padarīja vēl īpašāku redzot fakultātes ēkas , telpas un to studentus. Pateicoties 

patstāvīgam klātienes lekcijām man izdevās iepazīties ar slovēņu studentiem un iepazīt viens 

otru ,un izveidot draudzīgu kontaktu turpmāk. Mācību process bija organizēts , atsaucīgi gan 

profesori, gan Erasmus+ koordinātori atbildot uz jebkuru jautājumu un atrisinot 

problēmsituācijas. Manuprāt, esmu kļuvusi atvērtāka, draudzīgāka, uzņēmīgāka, drošsirdīgāka 

un disciplinētāka, nekā biju pirms mobilitātes. 

 

Man bija brīnišķīga iespēja aizbraukt pie Itālijas robežas pilsētām Nova Gorica un Udine uz divām 

dienām ar mākslas vēstures pasniedzēju un studentiem apskatot vietējās baznīcas un tās vēstures, 

ko varēja piedzīvot tikai mākslas vēstures studenti. Tās laikā ne tikai iepazinu vietējo pilsētas 

vēsturi un to ēkas kā ,piemēram, Sant’Ignazio baznīca ,  un mākslas galerija Palazzo Attems 

Petzenstein ,kurā pirmo reizi redzēju Fransisko Gojas mākslas darbu “Saprāta miegs rada 

briesmoņus” ,bet arī studentus un pašu pasniedzēju ar kuriem man izveidojās daudz intereses un 

labas attiecības. Kā arī lieliska iespējams man bija uzzināt par slovēņu mākslu un māksliniekiem , 

kas lika vairāk uzzināt par Slovēnijas kultūru par kuru agrāk man nebija zināms. Kaut īsas ,bet 

kultūrām bagātas divas dienas pateicoties mākslas vēstures lekcijām bija lieliska iespēja , kuru 

cerams vēl turpmāk piedzīvošu.  

 

Studentiem, kas plāno piedalīties Erasmus+ studiju mobilitātē, es ieteiktu uzdrīkstēties un uzveikt 

savas bailes doties vienam, jo beigās aizbrauksi prom ar cilvēkiem, kurus sauksi par draugiem 

un brīnišķīgām atmiņām. Galvenais nepakļauties biežajam izplatītajam nepareizajam 

priekštatam par attiecībām uzsākot mobilitātes programmu. Tomēr, pēc manas pieredzes, lielākā 

daļa studentu, kuri iesaistījās Erasmus+ programmā, kad bija attiecības arī pieliek kopā ar savu 

pāri. Tā ir taisnība, ka dažas attiecības beidzās, bet palīdzēja viņiem atrast to, ko viņi patiešām 

vēlējās, tāpēc tam nevajadzētu būt par iemeslu nedoties mobilitātes programmā. Šī pieredze ir 

krasi mainījusi manu skatu uz dzīvi un karjeras iespejām nakotnē. Esmu priecīga un gandarīta, 

ka uzdrīkstējos. 



 

 

 

                        
  
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzņemošā organizācija: Happy Erasmus Bilbao, adrese: Lehendakari Aguirre, 248014 Bilbao, 

Spānija 

Mobilitātes dalībnieks: Madara Prokofjeva 

Mobilitātes perioda ilgums 17.01.2022.-17.04.2022. 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 
 

 

Es izvēlējos piedalīties Erasmus + prakses mobilitātē, lai papildinātu studiju procesā iegūtās 

zināšanas, izmantotu iespēju strādāt ar kultūras pasākumu organizēšanu arī ārpus Latvijas un 

iegūtu jaunu pieredzi. Šī bija jau mana otrā reize, kad piedalījos Erasmus + apmaiņas 

programmā. Pirmo reizi biju devusies uz Slovēniju, studiju mobilitātē un vēlējos arī izmēģināt 

prakses mobilitāti.  

Ar nosūtošo institūciju gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā ir pozitīvas atsauksmes. Visi 

dokumenti tika laicīgi sagatavoti, parakstīti. Kopumā ar nosūtošu augstskolu viss bija ļoti labi. 

Process norisinājās ātri un labi organizēti. Taču ar prakses vietu bija mazliet grūtāk. Bija ilgāk 

jāgaida līdz tiks parakstīti visi nepieciešamie dokumenti, neskaitāmas reizes par to jāatgādina. Arī 

pēc mobilitātes bija ļoti grūti saņemt visus nepieciešamos dokumentus, tie visi nāca ar lielu 

aizkavēšanos.  

Kā vienu no ieguvumiem var minēt angļu valodas attīstību. Braucot uz Erasmus apmaiņas 

programmu un izvēloties galamērķi valsti Spāniju, ir jāņem vērā tas, ka šīs valsts iedzīvotāji 

nerunā angļu valodā. Angļu valodā sarunājāmies prakses vietā un ar citiem apmaiņas studentiem. 

Tādēļ kā vēl vienu no ieguvumiem es varu minēt, spāņu valodas pamat prasmju apgūšanu, kas bija 

ļoti nepieciešams, lai atvieglotu uzturēšanos. Noteikti attīstīju iemaņas pasākumu organizēšanā, 

jo iegūtās zināšanas studiju procesa laikā, tika pielietotas arī veicot uzdevumus, prakses 

organizācijā. Tika gūta arī pieredze par to, kā esot vadītājam, nevajadzētu rīkoties un kā atrisināt 

dažādas problēmsituācijas.  

Dažus no personiskajiem ieguvumiem es varu minēt komunikācijas prasmju uzlabošanos, 

personības attīstību, jaunu kontaktu veidošanu un iespēju apskatīt pasauli. Prakses uzņēmums arī 

organizēja dažādus ceļojumus gan Spānijā, gan ārpus tās. Arī es ņēmu dalību pāris izbraucienos 

pa Spāniju un arī Franciju.  



 

 

 

Dzīvojot ārpus Latvijas šajā laikā, noteikti liels izaicinājums bija spāņu valoda, kura bija jāapgūst 

vismaz iesācēja līmenī. Bija arī novērojamas dažādas kultūras un personību atšķirības, kuras 

ietekmēja pasākumu organizēšanu. Piemēram, viņi īsti nesvin sieviešu dienu, jo liels uzsvars tiek 

likts uz dzimumu vienlīdzību. Arī dažādas pasākumu aktivitātes, tika organizētas tā, ka tās 

nepārkāpj noteiktas robežas.  

 

Tika arī patstāvīgi veidoti, rīkoti un vadīti dažādi pasākumi apmaiņas studentiem. Organizējām 



 

 

daudz tematiskās ballītes, deju un sērfošanas nodarbības, foto orientēšanos, internacionālās 

vakariņas, ziedojumu vākšana Ukrainai, tūres pa pilsētu un daudz ko citu. Tas kas man patika bija 

tas, ka es varēju realizēt savas pasākuma idejas un saprast kas vēl ir jāpilnveido, kas cilvēkiem 

interesē.  

 

Tas ko es noteikti ieteiktu tiem, kuri plāno piedalīties prakses mobilitātē ir tas, ka ļoti rūpīgi ir 

jāizvēlas sākumā valsts uz kuru doties un arī uzņēmums vai organizācija. Ieteiktu pat palasīt 

atsauksmes par uzņēmumu vai sazināties ar kādu no iepriekšējajiem praktikantiem, lai šī pieredze 

būtu pēc iespējas veiksmīgāka. Galvenais ir nebaidīties, uzdrīkstēties un gribēt uzzināt ko jaunu, 

gūt jaunus iespaidus, jo tā ir tiešām neaizmirstama pieredze. Arī ļoti noderīga ir mājaslapa- 

https://erasmusu.com/en/erasmus-destinations , kur ir sniegtas atsauksmes par izvēlēto valsti vai 

pilsētu, tieši no Erasmus studentu pieredzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzņemošā organizācija: Happy Erasmus Bilbao, adrese: Lehendakari Aguirre, 248014 Bilbao, 

Spānija 

Mobilitātes dalībnieks: Magdalēna Meijere 

Mobilitātes perioda ilgums 17.01.2022.-17.04.2022. 

Mobilitātes veids: prakses mobilitāte 
 

Esmu Kultūras vadības 4.kursa studente un savu pirmsdiploma praksi izvēlējos iziet ārzemēs. Šī bija mana 

otrā Erasmus mobilitāte. Pagājšgad devos studiju apmaiņas semestrī uz Slovēniju. Pēc mobilitātes sapratu, 

ka Erasmus ir jāturpina, tāpēc sāku meklēt iespējas, kā to izdarīt. Vienīgā iespēja man bija doties Erasmus 

praksē, kas izrādījās par vienu no lieliskākajām iespējām un pieredzēm manā dzīvē. Prakses apmaiņā devos 

kopā ar kursabiedreni. Lai arī studējam kultūras vadību, pēc pirmās Erasmus apmaiņas sapratām, ka mūs 

abas saista tūrisms un ka labprāt praksi izietu ar tūrisma nozari saistītā uzņēmumā. Atradām prakses vietu 

Happy Erasmus Bilbao, kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao. Uzņēmums nodarbojas ar pasākumu un 

ceļojumu organizēšanu Erasmus studentiem, kas savu studiju mobilitātes period pavada Bilbao. Es 

strādāju uzņēmumā kā tūrisma gids, mana kursabiedrene kā pasākumu organizators. Kopā uzņēmumā 

vienlaicīgi strādājām 8 Erasmus praktikanti. 

Prakses laikā ieguvu gan zināšanas, gan ļoti noderīgu pieredzi saistībā ar ceļojumu organizēšanu, 

maršrutu izstrādi, tūristu grupu vadīšanu, tūru vadīšanu, utt. Prakses laikā nostiprināju arī augstskolā 

iegūtās zināšanas par pasākumu organizēšanu un pielietoju tās reālajā dzīvē.  

Visnoderīgākais, ko guvu no prakses, ir spēja būt patstāvīgai, pieņemt lēmumus, iemācījos atrisināt 

problēmas radoši, brīvi runāt cilvēku priekšā. Interesantākais prakses laikā bija vadīt tūres 50 cilvēku 

lielām grupām pa pilsētām, kurās pati biju pirmo reizi. Bija jautri stāstīt par vēsturi, ēkām, faktiem, 

notikumiem, par kuriem pati pirms tam tikai izlasīju google. Patīkamākais ieguvums no prakses bija iespēja 

ceļot pa Spāniju un redzēt tās dažādību, salīdzināt Spānijas nosacīti vēsāko un lietaināko ziemeļu daļu, 

kurā uzturējāmies mēs, ar vienmēr saulaino dienvidu pusi. Ar prakses organizāciju devāmies braucienos 

uz Barselonu, Valensiju, Madridi, Salamanku, Segoviju, Pamplonu un citām pilsētām. Happy Erasmus 

Bilbao piedāvā arī tālākus un ilgākus braucienus uz Portugāli, Maroku, Ibizu, taču diemžēl šajos ceļojumos 

piedalīties nesanāca, jo tie norisinājās pēc prakses perioda beigām. 

Pieredzot jau divas Erasmus mobilitātes, droši varu teikt, ka Erasmus ir labākais, ko students var piedzīvot! 

Manas prakses vietas moto ir: “Erasmus is not one year in your life but your life in one year!”. Kad 

Erasmus vienreiz ir pamēģināts, āķis ir lūpā un gribās vēl un vēl, un vēl. Abu apmaiņas periodu laikā 

iepazinos ar ļoti daudz cilvēkiem no visdažādākajām pasaules vietām, ne tikai Eiropas, bet arī 

Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Āzijas. Iepazinu cilvēkus, kas atrodas jau savos trešajos un ceturtajos 

Erasmus apmaiņas periodos un arī es plānoju neapstāties un turpināt doties Erasmus piedzīvojumos! 

Nebaidies un brauc arī Tu! :) 

   

 



 

 

 

       

 

 

 

  


