
Erasmus+ prakses mobilitātes veiksmes stāsts 

 

Vārds, uzvārds: Karīna Bacunova, Anna Meļņičuka un Sandra Groza 

Vecums: 21 un 20 gadi 

Dzimums: sieviešu 

Nosūtošā augstskola: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  

Mobilitātes valsts: Itālija 

Prakses institūcija: Universita Degli Studi “G.d ‘Annunzio’’ Chieti-Pescara  

Prakses darba joma: medicīna Mobilitātes perioda ilgums: 8 nedēļas 

Dzīvošana  

Mana un manas kursabiedrenes izvēle bija doties Erasmus programmā tieši uz Itāliju. 

Tā ir viena no valstīm, kur apgūstot medmāsas profesiju, var iegūt diezgan labu praksi.  

Uzzinājam par to, ka esam apstiprināti uz šo programmu 1.5 nedēļu iepriekš, līdz ar to 

bija grūtības atrast lētas biļetes un dzīvokli. Pirmo nedēļu dzīvojam AirBnB dzīvoklī, kuru 

izīrējām paši, jo bija ļoti grūti atrast dzīvokli vasaras sezonā.  Bet tā nebija mūsu galvenā 

problēma, sastopamies ar to, ka Itālijā 90% iedzīvotāju nezin angļu valodu. Tā bija problēma gan 

praksē, gan dzīvē.            

 Atradām dzīvokli ar savām spējām caur internetu. Dzīvojām mēs jaukā pilsētā Chieti 

netālu no prakses vietas. 

Tātad ieradāmies mēs tur 28. majā un palikām līdz 5. Augustam. Vieta, kurā mēs 

dzīvojām bija diezgan mierīga- laba vieta pastaigām svaigā gaisā. Netālu no mūsu neiedomīgi 

skaistas pilsētas bija vēl viena jauka pilsēta pie jūras - Pescara (15km no Chieti).  

Protams, neiztika arī bez braucieniem uz Itālijas  galvaspilsētu- Romu. Aizbraukt uz 

turieni vismaz dažas reizes ir 100% vērts. Pilsēta ir vienkārši brīnumskaista.   

   

 

 



Par praksi 

Šajā vasarā mums bija unikāla iespēja būt Itālijā- Chieti slimnīcā, kā praktikantēm 

medmāsas nozarē. Prakse Itālijā dalījās divās daļās. Sākumā mums bija nedaudz vairāk kā divas 

nedēļas prakse geriartrijā, kur mēs strādājām divās nodaļās Chieti pilsētas slimnīcā un atlikušā 

prakses daļa norisinājās pediatrijas nodaļā, kur katra tika nosūtīta pie savas medmāsas. 

Esot itāliešu runājošo cilvēku sabiedrībā un apgūstot arī itāliešu valodu pašmācības 

ceļā, ar laiku mēs spējām saprast un izteikt dažas  pamata frāzes.   

Kopumā pavadījām interesantu, piedzīvojumiem pilnu un neaizmirstamu vasaru. 

Spējām pielietot Latvijā iegūtās zināšanas un pieredzi. Brīvais laiks, ko pavadījām tur bija ideāls 

veids kā apvienot to ar praksi, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un papildus pavadītu laiku esot 

citas valsts vidē. Brīvajā laikā devāmies iepazīt apkārtni un kultūru - apmeklējām ievērojamākos 

apskates objektus, kā arī nobaudījām kādu no tradicionālajiem ēdieniem, pavadijām laiku pie 

jūras, jo temperatūra ir 29-37C, iepazināmies ar vietējiem iedzīvotājiem. 

 



 

Univestitāte un slimnīca 

  

 

Apkartne 



 

 
 

 

 

 

Prakse 



 
 

 

 Roma 

 

 
 

Pilsēta – Pescara 

 

 

 

 

 



  
 

Kalns Maella (2 793 m) 

 

 
 

Adrijas jūra vakarā 


