
Karīna Vītiņa 

Kunst universitat LINZ, Austrija. 

 

Pilsētvide 

Linca pati par sevi ir jauka, maza pilsēta, pirmajā brīdī varētu šķist, ka šajā pilsētā ir 

tikai galvenā iela LandsraBe, jo visa aktīvās dzīves lokācija ir pašā centrā. Esmu 

bijusi Austrijā pirms tam, tādēļ bija jau izstrādājusies vīzija, kādai vajadzētu 

izskatīties Lincai, bet es smagi maldījos. Tā ir diezgan līdzena, un šur tur pavīd mazi 

pauguriņi, ta kā kalnu tieši tajā vietā nav. Kalni ir visapkārt, bet ne Lincā. Toties 

lokācija ir ļoti laba, ja brauktu uz vienu pusi stundas braucienā ir Zalcburga un uz otru 

pusi stundas braucienā ir Vīne, un divarpus stundas līdz Prāgai un trīs stundas līdz 

Budapeštai (tas ar ātrvilcienu), un 30 km attālumā ir Čehijas robeža.  

Linca ir industriāla pilsēta, un arī arhitektūra ir atšķirīga no ierastās Austrijas 

arhitektūras. Iebraucot Lincā, tā pat atgādināja Rīgu. Lincā ir slavena metāla apstrādes 

rūpnīca un Haribo rūpnīca, tas no tādām ievērojamākajām, bet, ja esi kādā augstākā 

celtnē, vari redzēt ļoti, ļoti daudz fabrikas ar kūpošiem skursteņiem. 

Linca ir interesanta arī ar to, ka tur sadalās augšas un lejas Austrija, jeb upe Danube 

(Donau), kas to sadala. Interesanti ir arī tas, ka daudzi stāsti šeit bija saistībā ar 

Hitleru, viņš dzimis 20 m no Lincas Leondingā, un vēlāk Hitlers arī vēlējās dzīvot 

Lincā un izveidot to par centrālo kultūras un lielas ekonomikas pilsētu. Bet tas īsti 

neizdevās, bet viņš uzcēla vairākas celtnes, un viena no galvenajām celtnēm ir pašā 

centrā, kur 1947. gadā nodibināja Dizaina un mākslas universitāti jeb Kunst 

universitat. 

Sadzīve un valoda 

Svarīgākās vietas, kas izceļas, ir Lentos muzejs, kur mainās ekspozīcijas un Ars 

Electronica, kur notiek fantastiski festivāli sadarbībā ar kunstuni. Linca ir ļoti atvērta 

mākslai, un ir ļoti daudz iespēju jaunajiem māksliniekiem, kur veidot izstādes, un 

katru dienu no otrdienas līdz piektdienai ir kāda jauna izstādes atklāšana vai 

performance, tā kā bez kultūras izbaudīšanas šajā pilsētā neizpalikt, kā arī atrodoties 

Lincā, ir jānogaršo Linzer torte,kas ir tradicionālā Austrijas un tā reģiona kūka. Lincā 

ir ļoti daudz kafejnīcu un vietas, kur iet atpūsties, bet ir jāskatās, kur tu ej un cik tas 

maksā, jo mazi koncertiņi pat kādā atpūtas vietā maksās sākot no 5 eiro, parasti vidējā 

cena ir 10 eiro. Bet, ja labi, varēja atrast arī kādu lētāku vietu. Vietas, ko vajadzētu 

apmeklēt ir OK platz, kur diezgan bieži ir milzīgi pasākumi par brīvu un uzstājas labi 

mākslinieki, un bieži notiek prestižas izstādes, tad vismaz vienreiz varētu aiziet uz 

KAPU, kur jaunības dienās uzstājies Kurts Kobeins, Stadtwerkstatt, kas atrodas bāra 

Strom otrajā stāvā, arī tur notiek koncerti gandrīz katru sestdienu. Ieteiktu izveidot 

kultur pass, ja atrodies Lincā, tad daudzi pasākumi ir bez maksas un arī mēnešbiļeti 

sabiedriskajam transportam iespējams izveidot par 10 eiro.  



Vācu valoda ir galvenā un gandrīz vienīgā valoda, kurā tur runā. Atpūtas vietās un 

universitātē, ko pieminēju, bija vieglāk atrast kādu angliski runājošu nekā sadzīvē – 

veikalā, un uz ielas grūti bija sastapt kādu, kas runā angliski. Ja vēlējies, ko pajautāt 

vai meklēji ceļu, bija jāzina vācu valoda, lai kaut nedaudz komunicētu. Bija arī 

jaunieši, ko sastapām, kas angliski vispār neprata. 

Augstskola 

Skola pašā sākumā radīja apmulsumu, jo piereģistrēšanās lekcijām notika caur ufg 

sistēmu internetā, kas visa bija pieejama tikai vāciski, bet mums noveicās ar 

industriālā dizaina nodaļas vadītāju, kas piereģistrēja mūs, bet ja kādu lekciju ņēmu 

no citas nodaļas, tad gan pašai bija jāsaprot kā, tas bija darāms arī sākumā, lai tiktu 

pievienots šai sistēmai un saņemtu, bija jāsamaksā aptuveni 19 eiro. Dažas lekcijas 

nebija pieejamas Erasmus studentiem, jo tajās bija iesākti projekti no pagājušā 

semestra, bet kredītpunktus varēja savākt, bet bija diezgan liels apmulsums par dažām 

lekcijām. Gandrīz visa semestra lekciju sarakstu varēja apskatīt google kalendārā, kas 

bija ļoti parocīgi, jo lekcijas katru nedēļu atšķīrās, un arī visus jaunumus varēja 

uzzināt ļoti ātri. Lekcijas notika blokos, un viena lekcija varēja arī būt no 10.00 rītā 

līdz 20.00 vakarā, kas bija vadīta workshop stilā. Citas lekcijas notika tikai vienreiz 

vai divreiz semestrī. Dažās lekcijās pasniedzēji nelabprāt runāja angliski, tātad dažas 

lekcijas bija 80 procenti vāciski, un vēlāk pasniedzējs pienāca un paskaidroja angliski, 

tas bija ļoti nogurdinoši, jo vajadzēja sekot līdzi arī tad, ja runāja vāciski. Universitātē 

studenti bija atsaucīgi un izskaidroja, ja kaut ko esam palaiduši garām, ko runāja 

vāciski. Industriālā dizaina nodaļa universitātē bija saprotama un vienkārša bez nekā 

lieka, mums bija tādas lekcijas kā dizaina skicēšana, dizaina skicēšana un produktu 

realizēšana 2D programmās kā Photoshop, galvenā projekta lekcija, kas mums bija 

robota koncepcija, 3D stunda Solidworks, produktu un dizaina grafika, vācu valoda, 

bet citas iespējas, kas ir tur studējošajiem, ir ergonomika, koncepta objektu 

realizēšana 3D no kāda materiāla, bet tas nav viņiem obligāts. To lekciju rīko, ja ir 

kāds projekts, kur tas ir nepieciešams, dizaina vēsture, rhino 3D lekcija.  

Vērtējums un atziņas 

Par skolas sistēmu un sakārtotību, kas man ļoti patika jāpateicas tikai tam, ka, kā jau 

pieminēju, Linca ir industriāla pilsēta, kur projektus viņi ir iemācījušies realizēt ar 

rūpnīcu palīdzību un JKU tehniskās universitātes sadarbību. Bet, kas neapmierināja, 

bija lekcijas, kurās nelabprāt pasniedzēji runāja angliski un arī programmas kā 

photoshop vai solidworks, vai jebkas, ko lieto, bija vāciski. Arī pati vadība nelikās 

pārāk atsaucīga, viņiem viss tāds lēnīgs un pārāk mierīgs. 

Problēmas arī bija ar norēķināšanos ar bankas karti veikalos, jo swedbankas debitkarti 

ne visur pieņēma, lai gan paredzēts, ka vari norēķināties jebkur.  

Protams, visā visumā esmu gandarīta ar lekciju izvēli, jo ļoti daudz ko ieguvu, un arī 

šī pieredze labi noderēs dzīvē, un jauniegūtie kontakti ir zelta vērtē, kas ir gandrīz no 

visas pasaules. 



Ieteikumi citiem būtu, ja izvēlies dzīves vietu Lincā, tad vispiemērotākais variants būs 

Karl Grunner Haus, Kaissergase 33, jo tur ir visas ērtības un ļoti tuvu skolai. Kad esi 

Lincā, noteikti izveido Kultur pass, tā atļaus tev doties uz izstādēm par brīvu un 

sabiedriskā transporta biļeti mēnesim varēsi iegādāties par 10 eiro. Noteikti piedalies 

visos skolas rīkotos pasākumos un ekskursijās, tur uzzināsi jaunas lietas, zināsi arī, ko 

apmeklēt, un iegūsi jaunus draugus. Skolā nekautrējies un droši ej, un prasi, ja rodas 

kādi jautājumi. UFG sistēmā noteikti piereģistrējies un pirmajā apmācības lekcijā 

pieraksti, kā ar to rīkoties. Savlaicīgi Latvijā iegādājies papīrus un skiču blokus, jo 

Austrijā papīra cena ir krietni lielāka nekā Latvijā, bet, ja tomēr kaut kas tev pietrūkst, 

tad meklē veikalu Bock papier – tur arī var iegādāties visas pārējās lietas 

māksliniekiem. Semestra beigās ziņo laicīgi pasniedzējiem, lai izliek tev atzīmes ufg 

sistēmā, tikai tad varēsi iegūt transcript of records. Pašā sākumā, kad esi Lincā, tev ir 

jāpierakstās 3 dienu laikā, ka tu tur dzīvo, un arī 3 dienas pirms braukšanas prom 

vajadzētu izrakstīties.  

 


