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MANS ERASMUS+ PIEREDZES STĀSTS 
 
Decembrī kopā ar kolēģi apmeklēju starptautisko administratīvo darbinieku 
apmācību nedēļu mūsu partneraugstskolā Vilnius university of applied sciences 
(VIKO). 

Galvenie brauciena mērķi bija stiprināt profesionālās kompetences, mācīties no 
labās prakses un paplašināt kontaktu loku. 
Lietuvā mūs uzņēma ļoti sirsnīgi. Pēc pirmās dienas oficiālās programmas mūs 
lutināja arī ar tradicionālo Lietuviešu ēdienu cepelīniem. Programmas ietvaros 
apguvu lietuviešu valodu. Tā ir nedaudz līdzīga latviešu valodai, domāju, to būtu 



viegli iemācīties ikdienas komunikācijai, tas būtu jauki, sarunvalodas līmenī saprast 
un sazināties ar mūsu partneriem Baltijas valstīs viņu valodā. 

Temati, par kuriem tika rosinātas diskusijas bija saistīti ar Ukrainas atbalstu. Mums 
bija Biznesa “challenge” “Maisto Bankas”, kura otganizē lapdarības pasākumus 
Ukraiņiem, viņi gatavo un pako ēdienu, piesaistot valantierus. Mēs diskutējām par 
to, ko var darīt, lai valantieru būtu vairāk, lai pēc iespējas vairāk Lietuvas iedzīvotāji 
iesaistītos šajos lapdarības pasākumos u.t.t. pat gājām uz ielas intervēt cilvēkus. 



Visi dalībnieki, ar kuriem iepazinos, bija no lielām valsts augstskolām, bija ļoti 
interesanti paklausīties kas un kā notiek citās valstīs, salīdzināt un piefiksēt 
atšķirības, kā tas notiek pie mums, taču ļoti interesanti ir identificēt arī kopīgus 
izaicinājumus.  

 
Pilsētas centrālā egle. Tā šogad viņiem ir īpaša, jo šogad Viļņai paliek 700 gadi. 
Noķērām Ziemassvētku sajūtu, jo katrs Viļņas stūrītis ir izrotāts ar eglītem, 
lampiņām, un citiem ziemassvētku rotājumiem. 

 
 



Man lielākais izaicinājums, gatavojoties Erasmus+ mobilitātes programmas 
braucienam, ir saistīts ar angļu sarunvalodas pastiprinātai apguvei, lai programmas 
laikā būtu maksimāli vieglāk iesaistīties sarunās un pilnvērtīgi izpaust savas domas.   

 
ERASMUS+ mobilitātes programma ir lieliska iespēja pārņemt ārzemju kolēģu labo 
praksi, gūt iedvesmu jaunām un radošām idejām, ko izmantot savā darbā, nodibināt 
un uzturēt kontaktus ar ārzemju kolēģiem, studentiem un vietējiem iedzīvotājiem. 
Tā ir iespēja iepazīt jaunas kultūras un trenēt svešvalodas prasmes. 
Esmu pateicīga par vērtīgi pavadīto laiku. Ļoti novērtēju iespēju piedalīties 
Erasmus+ mobilitātēs. Ir lieliski, ka ir iespēja apskatīties citas līdzīgas augstākās 
izglītības iestādes, jo tas ļauj izrauties no ikdienas rutīnas un rast kādu noderīgu 
risinājumu savā izglītības iestādē. 
 


