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ERASMUS mobilitātes prakse deva man iespēju pabūt un iegūt profesionālo pieredzi 

Norvēģijā. Pēc veiksmīgas pirmās pieredzes izvēlējos izmantot iespēju ko ERASMUS sniedz 

un devos mobilitātes praksē jau otro reizi. Manuprāt, darba pieredze ārzemēs ir ne tikai 

vērtīga jaunajiem profesionāļiem, bet arī noderīga redzesloka paplašināšanai. Izejot no savas 

komforta zonas cilvēks gūst neatsveramu ieguldījumu visai turpmākajai dzīvei.  

Pirms došanās praksē, māc uztraukums un neizpratne par procesa norises gaitu. 

Jāplāno ir gan ikdienišķās lietas, kas iekļauj sevī dzīvošanas apstākļus, transporta plānošanu 

un daudz citu sīkumu, gan arī pati prakses norise ir satraucošs process. Bet atskatoties nu jau 

atpakaļ seju pārņem viegls smaids. Mana nosūtošā koledža sniedza man sīku un detalizētu 

informāciju, kas manu prakses gaitu padarīja raitu. Soli pa solim izklāstīta prakses norises 

gaita, visi saistošie nepieciešamie dokumenti tiek laicīgi nosūtīti. Noteikti vēlos iedrošināt jeb 

kuru, kurš apsver iespēju izmantot ERASMUS programmu, nepalaist garām šādu iespēju. 

Brīžos, kad pārņem nedrošības sajūta, uzticēties augstskolas vadlīnijām. Mana prakses vieta 

Norvēģijā, bija Individuālā komersanta uzņēmums. Šajā uzņēmumā galvenokārt strādāju ar 

dažāda veida līgumiem un darba kārtības noteikumiem. Prakses vietā strādājošie bija ļoti 

izpalīdzīgi un pretimnākoši. Saņēmu atbalstu jebkurā man neskaidrā jautājumā. Prakses laikā 

izmantoju gan norvēģu, gan angļu valodu.  

Kā lielāko ieguvu noteikti varu atzīmēt izprati par dažādo darba kultūru. Mums ir 

jābūt daudz atvērtākiem savos uzskatos par to kāda ir mūsu darba kultūras standarti un jāmāk 

pieņemt citu kultūru standarti. Norvēģiem ir ļoti raksturīgi nesatraukties par mazsvarīgām 

lietām. Kļūdīties un nezināt ir ikdienas sastāvdaļa. Prakses laikā saskāros ar uzņēmuma 

dokumentos pieļautajām kļūdām, kuras manā skatījumā noteikti vajadzētu nekavējoties labot. 

Tomēr, pēc vadības rīkojuma, nolēmām tās labot tikai pēc institūciju oficiāla lūguma tās 

izlabot. Nesteidzīga darba gaita un komandas darbs ir raksturīgs Norvēģijai.  

Prakses laiks paliks man atmiņā, kā neaizmirstams piedzīvojums, daudz jaunu paziņu 

un profesionālo kontaktu izveide. Ierodoties Norvēģijā pāris dienas pirms prakses sākuma, 

apmeklēju Offshore Northerns Seas (turpmāk – ONS) konferenci, kura notiek reizi divos 



gados un saved kopā pasaules vadošos speciālistus no tehnoloģijas, enerģijas un inovācijas 

jomas. Konferences atklāšanā piedalījās pasaules mērogā pazīstami cilvēki, kā piemēram – 

Norvēģijas kroņprincis Haakon Magnus, Ukrainas prezidents Volodymyr Zeleskyy, SpaceX 

dibinātājs Īlons Masks, un citi tehnoloģiju attīstības virzītāji. Šī konference noteikti deva man 

citu ieskatu uz tehnoloģijām un robotizācijas iespējām, ko mums sagādās nākotne.  

Prakses norises laikā pavadīju šeit Latvijas neatkarības dienas svinības 18. novembri. 

Kas arī mani pārsteidza ar nebeidzamu Latvijas kopienas siltuma garu. Atrodoties tālu no 

mājām, tomēr 18. novembra svinības saved kopā visus šeit dzīvojošos pilsoņus. Kā izrādījās 

Norvēģijas simfoniskā orķestra virsdiriģents ir pasaules līmenī pazīstamais Latvijas pilsonis 

Andris Poga. Kurš parūpējās par simfoniskā orķestra koncertu Stavangeras koncerta zālē tieši 

pirmssvētku vakarā. Kā koncerta viesmāksliniece bija uzaicināta ērģelniece Iveta Apkalna. Uz 

šo koncertu bija ieradies arī Latvijas Republikas vēstnieks Norvēģijas Karalistē Mārtiņš Klīve 

un Latvijas konsuls Stavangerā Haakon Tranberg, kuri zināja pastāstīt, ka Norvēģijā uz doto 

brīdi ir imigrējuši vairāk nekā 12 000 (divpadsmit tūkstoši) Latvijas pilsoņu.  

Daži praktiski padomi, dodoties praksē uz ārzemēm: 

• Pārliecinieties par to, ka veselības apdrošināšana darbojas valstī uz kuru 

plānojat doties. 

• Pievienojieties latviešu biedrības grupām sociālajos medijos. Tur atradīsiet 

visu sev nepieciešamo informāciju un atbalstu, ja radīsies kādi jautājumi. 

• Izmantojiet iespēju iepazīt citu kultūru un maksimāli integrēties vietējā kultūrā.  

ERASMUS prakse deva man iespēju paskatīties un novērtēt, kā noris darba process 

citā valstī. Izdarīt secinājums priekš sevis un paņemt sev līdzi viss pozitīvāko un 

neaizmirstamāko pieredzi. Paldies par šo iespēju! 



 



 

 


