
 

 
 
 
 
 
 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk-
koledža) Erasmus + projekta ietvaros, piedāvāja 
iespēju doties personāla pilnveides mobilitāti uz 

Vilniaus Kolegija | University Of Applied Sciences  
Saltoniškių Str. 58, Lt-08105 Vilnius, Lithuania. 

 
Viļņas koledža/Lietišķo zinātņu universitāte (viko- 
viko – vilniaus kolegija/university of applied 
sciences) ir vadošā un lielākā akreditētā publiskā 

profesionālā augstākās izglītības iestāde Lietuvā. Tā 
dibināta 2000. gadā un atrodas Lietuvas 

galvaspilsētā ar 7 fakultātēm divās galvenajās 
pilsētiņās, 6600 studentu un 460 akadēmisko 
darbinieku. VIKO piedāvā 47 nacionāli un 

starptautiski akreditētas profesionālā bakalaura 
studiju programmas uzņēmējdarbības, tūrisma, 

ekonomikas un finanšu elektronikas, informācijas 
tehnoloģiju, veselības aprūpes, lauksaimniecības, 
izglītības un mākslas nozarēs. Starptautisko iespēju 
apzināšanai ir izstrādāta 1 apvienotā un 1 dubultā 

grāda studiju programma. VIKO ir noslēguši 
apmaiņas mobilitātes līgumus ar 267 augstākās 

izglītības iestādēm no vairāk nekā 40 valstīm. 

 
Brauciena galvenais mērķis bija iegūt jaunas 

zināšanas, praktizēt svešvalodas zināšanas un iegūt 
jaunus kontaktus,ka arī iepazīties ar jauniem 

cilvēkiem, kuri tāpat kā mēs,strādā izglītības jomā. 
 

Viesošanās laikā man bija iespēja būt vienai 
komandai ar jauniem cilvēkiem no daudzām 

dažādām valstīm, piemēram:Rumānijas, Turcijas, 
Francijas, Nīderlandes,Polijas. Kopējais cilvēku 
skaits, kas ieradās uz personāla apmācībām 

nedēļu, bija 20 cilvēki.Katru dienu mums bija plāns 
saskaņā ar programmu. 
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Personāla Pilnveides Veids: 

Profesionālās Paaugstināšanas 
Pilnveide. Mobilitātes Perioda 

Ilgums: 5.12.2022-9.12.2022. 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ 
pilnveides mobilitātē, jo ir liela 

vēlme vienmēr iet uz priekšu un 
iemācīties kaut ko 

jaunu,svarīgākais ir iegūt jaunus 
kontaktus un zināšanas par citas 

izglītības iestādes darba 
jomām,produktīvākam 

turpmākajam darbam. Kopumā 
programma bija ļoti bagāta ar 

redzesloku paplašinašanu. Dalība 
Erasmus + mobilitāti man deva 
iespēju ieraudzīt citu kultūru no 
iekšpuses, gūt vērtīgu pieredzi 
komunikācijā ar kolēģiem no 

daudzām dažādām valstīm un 
protams, iegūt jaunas zināšanas.  

Kas ir par nosūtošo un uzņemošo 
institūciju, nebija nekādu 

problēmu.Koledžas administrācija 
sniedza vajadzīgo atbalstu un 
informāciju Konkrēti Viļņā bija 

problēmas.  
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Profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ 

personāla pilnveides mobilitātes ir saskarsme ar 
lielu cilvēku skaitu , kuri strādā tāpat kā mēs 

izglītības jomā,iepazīšanās ar Viļņas universitāti un 
pilsētu, angļu valodu praktizēšana.Viens no 

lielākajiem ieguvumiem no šī ceļojuma bija izpētīt 
izglītības iestādes darbu un organizāciju.Sev 

personīgi uzsvēru ļoti svarīgu pieredzi: ko nedrīkst 
darīt organizējot tādu pasākumu ,kā starptautiskā 
personāla nedēļas. Mūsu gadījumā īsumā bija tādi 

momenti kā- biežas izmaiņas progāmmā, par to 
tikām brīdināti pēdējā brīdī vai nebrīdināti 

vispār.Kontaktpersona pirmajā dienā nebija īpaši 
pieejama, un ierodoties uz VIKO(vilniaus 

kolegija/university of applied 
sciences),pirmajā dienā nemaz nebijām sarakstā, 

kas radīja nedaudz nepatīkamo 
iespaidu.Neatkarīgi no tā, kāda pieredze tika 

saņemta, pozitīva vai negatīva - jebkurā gadījumā 
tā ir pieredze. 

 
Mobilitātes sagatavošanā grūtību nebija, jo 

koordinators Latvijā informēja par visu 
nepieciešamo, Viļņā visi bija ļoti draudzīgi ,bet bija 

problēmas, kas saistītas ar organizāciju. 
 

Dalība programmā Erasmus Plus man palīdzēja 
pārvarēt valodas barjeras, jo viss notika angļu 

valodā, pat izdevās nedaudz iemācīties lietuviešu 
valodu, katru dienu sanāca strādāt pāros un 
grupās ar jauniem interesantiem cilvēkiem. 

 

 

 
Kolēģiem ieteiktu piedalīties 
Erasmus+ mobilitātē. Tas ir trīs 

vienā, lieliska iespēja profesionāli 
pilnveidoties, iegūst jaunas 

zināšanas un apskati citu valsti. 

 

 
 


