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kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ 

prakses mobilitātē? 

Jau uzsākot studijas, biju pārliecināta, ka 

noteikti izmantošu Erasmus programas iespējas! 

Prakse ārvalstīs manā skatījumā ir vislabākā 

iespēja attīstīties gan profesionālājā jomā, gan 

paplašināt savu redzesloku un pilnveidoties kā 

personībai. 

 

kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc 

mobilitātes, gan tās laikā? 

Dodoties uz Angliju nebija ne mazākā satraukuma, koledžas darbinieki bija ļoti atsaucīgi un 

vienmēr gatavi palīdzēt, paskaidrot formalitāšu prasības un dot nepieciešamās norādes, viegla 

un pretimnākoša kominukācija izvērtās arī ar klīnikas pārstāvi. Mēs jutāmies gaidītas un 

varējām ļoti ātri adaptēties jaunajiem apstākļiem! 

 

kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses mobilitātes? 

Pirmkārt, tā protams bija iespēja reālos apstākļos pielietot un pilnveidot koledžas lekcijās un 

nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes. Bet paralēli tam prakses periods deva iespēju 

komunicēt ar visdažādāko tautību cilvēkiem, iepazīt Angliju no pavisam cita, ne tūrista, 

skatupunkta, ļāva vairāk iepazīt sevi un iemācīties risināt dažādas negaidītas situācijas. 

 

kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ prakses perioda 

laikā? 

Mani nepārprotami pārsteidza britu sieviešu attieksme pret skaistumkopšanu. Esmu pieradusi, 

ka mēs, Latvijā, novērtējam dabiskumu un veselību, kopjam savu ķermeni, rūpējamies par sejas 

ādu. Anglijā radās iespaids, ka šeit lielākā cieņā tomēr ir dekoratīvā kosmētika, filleri un 

defektu nomaksēšana, ne uzlabošana. Ļoti daudz kosmētiskās procedūras, kas mums ir 

ikdienas, vietējām dāmām nešķiet nemaz tik svarīgas. 

 

kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju 

piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Ikvienam studentam, kurš aptver visus par un pret, viennozīmīgi gribu teikt, ka jābrauc! Tikai 

izejot ārpus ierastās vides un komforta zonas, būs iespēja iegūt patiesu dzīves pieredzi un 

paskatīties uz pasauli citām acīm. Pirms brauciena noteikti rūpīgi izpētiet vietu, uz kurieni 

plānojat doties, sazinieties un nodibiniet kontaktu ar prakses vietas pārstāvjiem. Noteikti 

uzmanieties pastāvīgi meklējot dzīvesvietu. Pārdomājiet savus izdevumus un finases. Tāpat jau 

iepriekš ieteiktu papētīt, kādā vidē dzīvosiet, kādas nacionalitātes cilvēki sastopami apkārtnē, 

kādas ir kultūru un nacionālās atšķirības. Esiet gatavi, ka pat dodoties uz valsti, kuras valodu 



 

 

zinat ļoti labi, nāksies komunicēt arī ar citās valodās un ļoti atšķirīgos dialektos runājošiem 

klientiem. 

 

par citiem aspektiem, kas Jums šķiet būtiski saistībā ar Jūsu Erasmus+ prakses periodu? 

Izvēloties valsti, uz kurieni doties, ņemiet vērā, ka jums tur būs jādzīvo samērā ilgs periods, ne 

vien jāpaviesojas kā tūristam. Ir jābūt elastīgam un gatavam uz negaidītām situācijām. Ir lietas, 

kas ļoti pietrūks no mājām un tajā pašā laikā būs arī tādas, kuru dēļ žēl atgriezties. Jebkurā 

gadījumā, šī būs dzīves pieredze, kas noteikti jūs mainīs uz labo pusi un sniegs daudz vairāk 

nekā profesionālās un akadēmiskās prasmes. 

 

      


