
Maija Justīne Eglīte KMP-Ne 2. kurss 

2020.gada februāris – jūlijs 

 

Erasmus prakse Koronas laikos, Maltā. 

Esmu 2. kursa studente programmā Izklaides industrijas vadība un producēšana. 

Izvelējos doties praksē Erasmus ietvaros un par manu galamērķi kļuva Malta.  

Ierados Maltā februāra sākumā. Nebiju vienīgā Erasmus projekta studente šeit, bija 

vel divi puiši no Francijas, kas ieradās šeit galvenokārt, lai uzlabotu savas angļu valodas 

prasmes. 

 Par Covid-19 vīrusu biju jau informēta no medijiem, kā arī pati janvārī biju Stambulā, 

un tur jau liela daļa cilvēku staigāja ar sejas maskām. Strādājot hostelī Maltā, arī daudz par 

to dzirdējām, bet nopietnā līmenī vel neviens par to neuztraucās. Tad pāris nedēļu laikā viss 

mainījās. Viesi sāka atcelt savus ceļojumus, jo lidojumi starp Itāliju pāris dienās tika atcelti. 

Tad arī bažīgākie cilvēki no citām valstīm sāka atcelt savas rezervācijas. Līdz episkākajām 

divām dienām, kad Maltas valdība atcēla visu lidojumus un personām, kas ieradās no 

konkrētā datuma bija nepieciešams ieslēgties karantīnā. Arī mūsu hostelī bija divas šādas 

personas, kuras mums bija jāizolē no pārējām telpām, viņi nedrīkstēja pamest istabu līdz 

viņu lidojuma datumam. Daži no viesiem bija iestrēguši pie mums, jo to lidojumi tika atcelti, 

bet tad nedēļas laikā visi jau bija tikuši prom.  

 

Šobrīd mana Erasmus prakse turpinās tukšā hostelī, kur esmu palikusi tikai es un 

spāņu sieviete, kas ieradās šeit hostelī kā brīvprātīgā. Tā nu turpinu strādāt ar e-pastiem, 

rezervācijas sistēmu, cilvēku rezervācijām uz priekšdienām, atcelšanām un līdzīgas dabas 

darbiem pie datora, kā arī hostelī darbojamies ar ekstrēmajām pārvērtībām, jo šis laiks 

patiešām dod lielisku iespēju izrevidēt katru stūrītī.  

 

Maltas valdība ļoti ātri reaģēja uz Koronas vīrusu, jo bija pirmā Eiropas valsts, kura 

aizslēdza lidostu un pārtrauca citu transportu kustību. Patreiz ir aizslēgtas visas iestādes, kā 

arī veikali, kas nesniedz pirmās nepieciešamības pakalpojumus. Iekšzemes transports vēl 

joprojām ir brīvi pieejams. Brīvajā laikā bez mācībām, varu doties Maltas izpētē. Šeit ir ļoti 

burvīga daba pie jūras, var redzēt gan iespaidīgas klintis, stāvus krastus, gan pasakainus 

līčus, kur var atrast burvīgas pludmales, un tas viss bez tūristiem. Kaut pirmās divas nedēļas 

kopš tika izsludināts karantīnas periods cilvēku nebija tik daudz uz ielām, tad tagad jau 

dzīvība ir jūtama. Godīgi sakot, pat sejas maskas ielās īsti vairs neviens nenēsā.  

 

Manuprāt, man ir neizmērojami paveicies ar to kur atrodos, kā arī, ka sakritības dēļ 

esmu tieši Erasmus projekta ietvaros. Dažbrīd, šķiet šie apstākļi pasaulē šobrīd ir pat ļoti 

neticami. Neizmirstama pieredze, kas vel turpinās. 

 

Dažas fotogrāfijas no Maltas Koronas laikos. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


