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 Laika posmā no 26.01.2018 līdz 26.04.2018 es, Olga Cereļa, kopā ar savu kolēģi 

Valentīnu Vengerovu viesojāmies un mācījāmies  Tbilisī Medicīnas Universitātā Gruzijā. 

 Vispār, ilgi domāju par Erasmus + programmu un vienā brīdi sapratu, ka tas ir iespēja, 

kuru nedrīkst palaidīt garām. Izvēlējos piedalīties studiju mobilitāte, jo tas ir unikāla iespēja 

ieraudzīt citu kultūru, pilnīgi savādu medicīnas sistēmu un galvenais iemacīties domāt un darīt 

dāžās lietas citādāk, var pateikt ka tas ir programma, kur var paplašīnāt savas domāšanas robēžas 

un iegūt to pieredzi, kuru nekād nesaņemt praksē savā valstī un iespēju padalīties ar zināšānām 

ar parējiem kolēģiem .   

 Pirms braucot uz Gruziju, nebija zināms kas būs un kas mūs gaidīs svēša valstī, mēs 

nezinājām kur būs prakse un kā mūs sagaidīs. Mūms ļoti paveicas, ka mēs savlaicīgi atradām 

dzīvokli netālu no Tbilisī Universitātes, un atlīdojot uz Gruziju, mēs jau apmērām zinājām kur 

mūms jābrauc. Pēc divām dienas, mēs aizgājām uz Universitāti, kur mūs jau gaidīja. Visi bija ļoti 

laimīgi un priecīgi ka mēs atlodojām. Mūs iepazināja ar meitenēm, kuras lidoja uz Latviju, takā 

mūsu vietā. Uzreiz mūms paskaidroja kur būs prakse, cik ilgi un visus organizatoriskus 

jautajumus mēs jau pirmāja dienā norisinājām. Visas prakses laikā Erasmus koordinatore no 

Gruzijas un mūsu tieša vadītāja, interesējas kā mūms iet prakse, interesējas vai mūms viss ir 

skaidrs un jebkurā brīdi atbildēja uz visiem jautajumiem un palidzēja. Prakses laika mūms bija 

gan prakse, gan lekcijas, gan eksameni un prezentācijas, ko es uzskatu par ļoti lielu plusu un 

labumu priekš manīm uz nakotnī. Pedējas divas dienas, mūms palidzēja sakartot visus 

dokumentus angliski, ielika atzīmes un uzrakstija raksturības par mūms. Ļoti negribējas tajā brīdi 

no vieņiem atvadīties, jo par 3 mēnešiem viņi kļūvapar  ļoti tuviem cilvēkiem. Mēs zinām, ka 

jūlijā viņi būs Latviju, ko mēs ļoti gaidām, jo būsiem preicīgi atkal viņus satikt.   

 Prakses laikā, es ieguvu daudz ieguvumus, gan akadēmiskos, gan personiskos. 

Akadēmiskā plāna, es saņemu zināšanas un uzzinaju par lietām, kurus nekad nebiju redzējusi. 

Prakses laika saņēmu raksturu, par manu labu darbu no Gruzijas prēmijas laureāta medicīnā 

Mikhaelā Shavdijā. Ko uzskatu, par ļoti labu sākumu manā karjerā medicīnā. Prakses laikā es 

papildinaju savas valodas zināšanas gan angļu valodā, gan krievu valodā, kas arī ļoti ietekmes un 

lietderīgi ir uz nakotni. Runājot par personiskiem ieguviem, tad var pateikt ka Gruzija ļoti mainā 

cilvēkus uz labo pusi, ja ta var pateikt. Skatoties uz cilvēkiem, kuri dzīvo Tbilisī, tu saprot ka 

gribi būt kā viņi, jo viņi ir ļoti laipnas, viesmīlīgie, visu laiku smaida un visu dara no sirds un 

dvēseles. tur cilvēki ir ļoti labas un viņiem tāda ir mentalitāte. Un par trīm menēšiem tu pierod 

un kļūst tādi kā viņi. Un runājot par personiskiem ieguvumiem, tieši es, Gruzijā, sāku 



nodarboties ar sportu, kas ļoti ietekmē uz manu veselību un pašsajūtu.  Un es sapratu, ka es vēl 

ne vienu reizi atgriezīšos uz to burvīgo valstī, jo daba tur ir ļoti skaista un unikāla.  

Sākumā, bija grūti pierasts un vispār saprast, ka tu tagad dzīvosi 3 mēnešus svešā valstī, 

bija bailes ka nekas nesanāks un būs ļoti grūti. Bet prakses laikā, es sapratu, ka es labprāt vēl 

vienu reizi aizbrauktu uz citu valstī prakse, jo tas ir patiešām piedzīvojums, kuru gribas vēl, vēl 

un vēl. Arī prakses laika beigas, sapratu, ka es ļoti mīlu Latviju, un tomēr gribas mājās, kur viss 

ir savējais un ierasts.  

Svarīgi uzzināt maksimāli par valstī uz kuru Jūs gribāt doties. Braucot praksē, vajag 

uzzināt tādas lietas kā: 

 kur tieši atrodas Universitātes kura Jūs uzņems 

 kur labāk dzīvot un kā var atrast dzīvokli (ja Universitāte nenodrošinā ar kopmītnēm) 

 kāda valoda Jūs runāsiet pārsvāra (Gruzija vecie cilvēki zin krievu valodu, bet nezin 

angļu valodu, bet jaunieši tieši otradāk) 

 svarīgi uzzināt kāda tieši un kur būs praksē(vai tas būs lekcijas, vai tiaki praksē, vai būs 

eksāmeni) 

 ja ir iespēja, braukt uz ārvalsts praksē ar kolēģi, divāta ir vieglāk ar visu tikt galā un 

saprast kur jāiet, ko jādara un viens otru takā papildināsiet 

 galvenais nebaidīties no valodas, jo prakses laikā, Jūsu valodas zināšanas paaugstinās 

 jābūt iespaidām par valsts kultūru un svarīgi zināt un saprast, ar kādu mentalitāti būs 

cilvēki, jo dažreiz jāpielagojas cilvēkiem 

 svarīgi zināt, kāds ir valsts līmenis un kāds ir medicīnas līmenis, tieši profesijas ziņā 

Braucot uz ārvalsts praksi, godīgi, jābūt ļoti labām kontaktam ar Erasmus+ koordinatori un ar 

kolēdžas vadību, jo tieši viņi jebkurā situācija palidzes tev un paskaidros ko jādara, kādus 

dokumentus vajag un ja kas palidzēs ar valodu. Tieši mūs ļoti paveicas ar Eramsus+ koordinātori 

gan Latvijā, gan Gruzijā. Ja mūms bija grūtības vai kādas neskaidrības, jebkura brīdi mēs 

varējām pazvanīt, vai uzrakstīt. Galvenais zināt, ka nav tadu situāciju kuru nekā nevar risināt. 

Mīļie kolēģi, brauciet ārvalsts praksē, jo tādu pieredzi un iespēju nedrīkst palaidīt garām. Un 

ja ir iespējas, brauciet pat vairākus reizes. Brauciet uz Gruziju, jo tādu skaistu dabu, unikālu 

mentalitāti un jaunas zināšanas Jūs atradīsiet tieši tur. 

Olga  









 


