
Vārds, uzvārds: Kristiāna Litiņa 

Vecums: 25 

Dzimums: Sieviete 

Nosūtošā augstskola: Alberta koledža 

Darbības joma augstskolā: Studiju lietvede/sekretāre 

Mobilitātes valsts: Vācija 

Uzņemošā institūcija: Bauhaus University, Weimar 

Pieredzes apmaiņas veids: International Staff Week “Internationalisation of Administration” 

Mobilitātes perioda ilgums: 19.11.2018. -  23.11.2018. 

 

Izmantot šo lielisko iespēju piedalīties Erasmu personāla pieredzes apmaiņas mobilitātē 

nolēmu pateicoties savai kolēģei, kura man ieteica pieteikties. Paldies liels viņai par 

iedrošināšanu! Vasaras sākumā aizpildīju pieteikuma anketu uz admINT Staff Week Vācijā. 

Septemba beigās saņēmu pozitīvu apstirpinājumu. Biju sajūsmā par iespēju, kas man tika dota! 

International Staff Week norisinājās Vācijā, mazā pilsētiņā Weimāra. Uzņemošā 

institūcija - Bauhaus Universitāte. Weimāra ir maza, skaista pilsēta, kuras ielas ir klātas ar bruģi 

un to rotā vēsturiskas ēkas, kas piešķir pilsētai senatnīgu auru. Pilsētā jūtama radošuma un 

viegluma enerģijas plūsma un tas man kļūst saprotams, kad uzzinu, ka šajā pielsētā ir dzīvojuši 

daudzi no vācu kultūras izcilākajiem pārstāvjiem — Lūkass Krānahs Vecākais, Johans 

Sebastians Bahs, Johans Volfgangs fon Gēte, Frīdrihs Šillers, Johans Gotfrīds fon Herders, 

Artūrs Šopenhauers, Frīdrihs Nīče. 

Kopumā Staff Training nedēļā piedalījās 20 cilvēki no dažādām pasaules valstīm. Mēs 

bijām dažādi un tieši tas šķita pats interesantākais, jo tas bija vislabākais veids, lai uzzinātu, kā 

cilvēki darbojas administratīvajā jomā dažādās pasaules vietās. Šajā dienā visi devāmies tūrē pa 

Bauhaus Universitāti. Bauhaus Universitātē studē 6 000 studenti, tāpēc fakultātes ir vairākas. 

Šajā reizē apskatījāmies daļu no galvenās ēkas un no jaunuzceltajām piebūvēm. Vakarā mūs 

sagaidīja kopējas vakariņas, kuru laikā varēja nobaudīt vācu tradicionālos ēdienus un dzērienus, 

kā arī bija iespēja iepazīties labāk ar visiem dalībniekiem. 

Nākamajā dienā mūs sagaidīja vācu valodas stunda, kuras laikā bija iespēja iemācīties 

mazliet valodas pamatus, kas pēc tam mazliet noderēja vienkāršām sarunām 

veikalos/viesnīcā/lidostā. Bija prieks pateikt vismaz “Guten Tag”, “Guten morgen”, “Danke” u.c. 

Pēcpusdienā diskutējām un centāmies risināt problēmas, kas mēdz būt sastopamas mūsu ik 

dienas darbā. Izvirzījām problēmas ar kurām ik dienā saskaras administratīvā darba darbinieki 
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visbiežāk. Pēc tam grupās centāmies rast problēmām risinājumus. Tas bija vērtīgi pavadīts laiks, 

kas ļāva analizēt savu ikdienas darbu un esošajām problēmām rast reālus risinājumus. 

Trešdien katram no mums bija iespēja ēnot personu, kas darbojas līdzīgā vai tādā pašā 

amatā. Man bija liels prieks ēnot Cornēliju Ritter, sekretāri, kas ir atbildīga par sekojošiem 

departamentiem: Būvinspekcijas katedra Resursu vadības biotehnoloģijas katedrā un Pilsētas 

ūdens apsaimniekošanas un sanitārijas katedrā. Tā bija lieliska iespēja iepazīt sekretāra darbu 

Bauhaus Universitātē.  Redzēt atšķirīgās un kopīgās iezīmes. Cornēlija iepazīstināja mani ar savu 

ikdienas darbu un pienākumiem. Ieguvu noderīgu pieredzi, ko noteikti varēšu mēģināt izmantot 

savā ikdienas darbā. Pēc tam visi kopā izbaudījām tūri pa pilsētu lieliska gida Cristian Eckert 

pavadībā. 

 Ceturtdien mēs iepazināmies ar dažādiem aspektiem, kas ietekmē internacionālo kultūru. 

Strādājām grupās, guvām patiesi labu informāciju caur aktīviem piemēriem par dažādām 

kultūrām. Dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi par saskarsmi ar dažādām kultūrām. 

Bija ļoti interesanti dzirdēt dalībnieku stāstus par viņu gūto pieredzi saskaroties ar dažādām 

kultūrām. Tad visiem bija iespēja doties ekskursijā uz Anna Amalia bibliotēku, ko arī es labprāt 

izmantoju. Ekskursija bija ļoti interesanta, šī bibliotēka noteikti ir apskates vērta.    

Lielākais izaicinājums šajā pieredzes apmaiņas mobilitātē man bija ceļot vienai. Šis bija 

mans pirmais ceļojums, kad man vajadzēja paļauties tikai uz sevi un savu navigāciju. Pirms 

brauciena tas mani iedzina pamatīgā stresā, jo biju pārliecināta, ka mana iekšējā navigācija nav 

diez ko laba.  Taču, man par lielu pārsteigumu, mans iekšējais navigators strādā ļoti labi un mani 

nepievīla nevienā mirklī. Pēc brauciena jutos lepna par sevi, ka es to paveicu viena. Kā arī patiesi 

priecājos par iespēju pielietot savas angļu valodas zināšanas, tās atsvaidzināt un papildināt. 

Ik vienam noteikti iesaku nelaist garām šāda veida iespēju un doties! Doties!!! Pat ja māc 

šaubas, bailes, nepārliecinātība.. tas viss ir jāmet pie malas un jādodas piedzīvojumā!  

 

 

 

 

 

 


