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Vārds, uzvārds:    Inese Rutka 

Nosūtījusī augstākās izglītības iestāde:  Alberta koledža 

Mobilitātes valsts:   Lietuva 

Uzņemošā augstākās izglītības iestāde: Viļņas koledža (Vilniaus Kolegija) 

Mobilitātes perioda ilgums:  5 dienas 

 

 Erasmus mobilitāte dod iespēju paplašināt izpratni par Eiropas izglītības telpu, iegūt jaunus 

kontaktus, lai veicinātu Koledžas internacionalizācijas plāna īstenošanu, gūt jaunu pieredzi un dalīties 

tajā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, apgūt jaunas zināšanas, kā arī praktizēties svešvalodu (šajā 

pasākumā – angļu, franču, lietuviešu un krievu valodas) lietošanā, lai pilnveidotu savas svešvalodas 

prasmes. 

 2022. gada 5.-9. decembrī Viļņas koledža organizēja ikgadējo Personāla mācību nedēļu (Staff 

Training Week 2022), kurā pulcināja augstskolu un koledžu administratīvā un akadēmiskā personāla 

pārstāvjus no Latvijas, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Kosovas, Turcijas, Igaunijas, 

Nīderlandes, Rumānijas un, protams, no Lietuvas. Izglītojošā pasākuma dalībniekiem tika uzdots rast 

risinājumu kāda uzņēmuma uzdevumam. Lai atbalstītu pasākuma dalībniekus šī uzdevuma izpildē, 

nedēļas gaitā tika organizētas vairākas lekcijas un meistarklases radošuma atraisīšanai, prezentācijas 

prasmju attīstīšanai, darba grupās un sadarbības veicināšanai. Pasākuma gaitā notika arī moderēts 

tīklošanās pasākums, kura laikā dalībniekiem bija iespēja citam ar citu apmainīties ar informāciju par 

savu izglītības iestādi, tādējādi nodrošinot būtisku kontaktu apmaiņu turpmākās starptautiskās 

sadarbības nodrošināšanai. 

 Uzdevumu dalībniekiem deva Lietuvas sociālais uzņēmums “Maisto bankas”, kura galvenais 

mērķis ir cīņa par vides aizsardzību, novēršot pārtikas pārpalikumu izniekošanu, nodrošinot, lai 

neizlietotā pārtika, kuras derīguma termiņš tuvojas beigām, vai, kura kādu loģistikas kļūdu dēļ ir 

saražota vai piegādāta pārāk lielos apjomos, nenonāktu vis atkritumos, bet gan uz trūcīgāku cilvēku 

galdiem, tādējādi pirmkārt, pabarojot tos kam tas nepieciešams, otrkārt, samazinot atkritumu 

daudzumu un, treškārt, samazinot oglekļa pēdu atmosfērā, mazinot nepieciešamību saražot jaunu 

pārtikas daudzumu, kas līdzvērtīgs tam, kas citādi nonāktu atkritumos. Šī uzņēmuma darbības mērogs 

ir ļoti plašs, tas strādā visās lielākajās Lietuvas pilsētās, un tā lielākā vērtība ir brīvprātīgie, kuri 

nodrošina neizlietotās pārtikas savākšanu no ziedotājiem – veikaliem, restorāniem u.c., nogādā to 

“Maisto bankas” noliktavās, sašķiro un tās pašas dienas laikā nogādā organizācijām, kuras rūpējas par 

pārtikas nodrošināšanu trūcīgajiem. Šī sociālā uzņēmuma galvenais izaicinājums ir – kā piesaistīt un 

noturēt brīvprātīgos, jo visvērtīgākais šāda uzņēmuma darbā ir pieredzējušu brīvprātīgo darbs. 

Pasākuma dalībnieki veidoja 5 komandas, kuru uzdevums bija sagatavot ieteikumus uzņēmumam šī 

izaicinājuma risināšanai. Darba nedēļa noslēdzās ar piecu komandu prezentācijām. 

 Paralēli šim darbam dalībniekiem bija iespēja apgūt būtiskākās frāzes lietuviešu valodā, iepazīt 

Lietuvas kultūru, apmeklējot starptautisko vakaru, kurā uzstājās koledžas deju kolektīvs un folkloras 

ansamblis, kas izklaidēja pasākuma dalībniekus ar tradicionālām lietuviešu dziesmām un dejām, kā arī 

iepazīstināja ar senajām lietuviešu Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām. Iepazinām arī Lietuvas virtuvi, 

gida pavadībā baudījām Viļņas vecpilsētas krāšņumu, uzzinot daudz ko jaunu par Lietuvas galvaspilsētu 



un tās vēsturi. Tāpat mums bija iespēja apmeklēt Viļņas koledžas Mākslas un radošo tehnoloģiju 

fakultāti, lai iepazītos ar līdzīgām studiju programmām, kādas tiek īstenotas Alberta koledžā, un 

pārrunātu gan studējošo, gan docētāju apmaiņas iespējas. Arī šajā fakultātē liela uzmanība tiek 

pievērsta ilgtspējas nodrošināšanai, dabai draudzīgai saimniekošanai un atkritumu daudzuma 

samazināšanai. Te bija iespēja aplūkot apģērbu dizaina nodaļas studentu darbus, kas izgatavoti no 

nolietotiem vai no modes izgājušiem apģērba gabaliem.  

Mobilitātes ietvaros gūtā pieredze būs izcils dzinējspēks jaunu ideju radīšanai, lai pilnveidotu 

savu darbu un veicinātu inovāciju ieviešanu Alberta koledžā, kā arī stabils pamats Alberta koledžas 

darbības internacionalizācijas veicināšanai. Turpinājumā daži fotoattēli ieskatam pasākuma norisē: 

“Maisto bankas” prezentācija: 

 

 

 



Tiek gatavota prezentācija ar ieteikumiem “Maisto bankas”, kā piesaistīt ilgtermiņa brīvprātīgos. 

 

Komandas darba prezentēšana 

 

 

 

 

 

 

 



Viļņas koledžas Mākslu un radošo tehnoloģiju fakultātes dizaina nodaļas studējošo darbu izstādes 

plakāts. 

  

 

Pasākuma dalībnieku kopbilde 

 


