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Kāpēc izvēlejāties piedalīties Erasmus+ studiju mobilitātē? 

Pirms uzsāku studijas koledžā biju dzirdējusi par šādu iespēju. 

Tolaik nešķita, ka tiešām kādreiz izlemšu par labu šādai iespējai, 

bet jau pirmā kursa sākumā koledžas vadība ļoti aktīvi stāstīja un 

ieinteresēja par to, ka šādas iespējas ir jāizmanto. Motivācija, 

motivācija un vēlreiz motivācija ir tā, kas liek darīt. Vēlējos 

izrauties no ikdienas un gūt pieredzi jaunā vidē. Vēlējos izkāpt no 

komforta zonas un izaicināt sevi. 

 

 

 

 

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un 

uzņemošo institūciju gan pirms un pēc mobilitātes, 

gan tās laikā? 

Tā kā biju pirmā studente, kas devās Erasmus+ studiju 

mobilitātē no SKK uz SMK universitāti tieši estētiskās 

kometoloģijas studijās, domāju, ka visu dokumentu 

kārtošana pirms mobilitātes būs sarežģīta, bet 

nosūtošās institūcijas vadība parūpējās par to, lai viss 

būtu saprotami sakārtots. Arī uzņemošā iestāde pirms 

mobilitātes palīdzēja un bija atsaucīga.  

Mobilitātes laikā uzņemošā iestāde parūpējās par to, 

lai visiem studentiem valsts ārkārtas situācijā būtu 

pieejami visi materiāli un tiktu nodrošināts pilnvērtīgs 

studiju process. No SMK koordinātoru puses bija 

jūtams atbalsts par jebkuru saistošo jautājumu. 

Pēc mobilitātes nosūtošā iestāde informēja par 

nepieciešamajām darbībām, kuras jāveic šajā periodā. 

Arī uzņemošā iestāde veiksīgi risināja jautājumus 

sakarā ar mobilitātes beigu periodu. 

 



 

 

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi 

no Erasmus+ studiju mobilitātes? 

Šīs mobilitātes laikā esmu ieguvusi daudz noderīgu 

zināšanu. Akcentēt vēlētos tieši savu baiļu un šaubu 

pārvarēšanu, uzdrīkstēšanos un atvērtību, kas pieder 

gan pie personiskiem, gan profesionāliem 

ieguvumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, 

dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ 

studiju mobilitātes? 

Viens no visspilgtākajiem iespaidiem 

ir cilvēku atvērtība un vienkāršība. 

Lai arī devos mobilitātē tepat uz 

kaimiņvalsti, iespaidi par Lietuvu ir 

vien tie pozitīvākie. Lietuvā ir daudz 

vairāk dažādu valstu pilsoņi, bet viņus 

visus vieno cilvēcīgums, spēja darīt 

un doties mērķa virzienā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos 

sniegt tiem studentiem, kuri apsver 

iespēju piedalīties Erasmus+ studiju 

mobilitātē? 

Nebaidīties un tiešām pieņemt 

izaicinājumu. Neskumt pēc mājām, bet 

vairāk domāt par ieguvumiem, ko sniedz šī 

mobilitāte un pieredze kopumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi aspekti, kas Jums šķiet būtiski ar Jūsu Erasmus+ 

studiju periodu:   

 

Biju mobilitātē laika periodā, kad norisinājās ārkārtas situācija 

pārsvarā pasaules valstu. Tomēr nevēlētos teikt, ka manas 

Erasmus+ mobilitātes studijas un pieredze kopumā ir bijusi 

nepilnvērtīga.  

Patiesi izbaudīju visu šo mācību semestri! 

 

 


