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Pilsētvide 
 
Vīne ir Austrijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta. Tā atrodas pie Donavas upes 
valsts austrumos. Gadsimtiem bijusi Hābsburgu impērijas galvaspilsēta. Devusi 
nepārvērtējamu ieguldījumu pasaules kultūrā, it sevišķi mūzikā. 
 
Erasmus studiju programmas ietvaros izvēloties pilsētu, kurā pavadīt studijas, 
lēmu par labu Vīnei, zinot, ka nu jau ceturto gadu pēc kārtas tā pasaulē atzīta par 
vislabāko pilsētu, kurā dzīvot (pēc Mercer pētījuma datiem, kurš ietver kultūras 
līmeni, noziedzības līmeni, infrastruktūras kvalitāti un daudz dažādas citas 
nozares, otrajā vietā atstājot Cīrihi). 
 
Cenšoties rast atbildi uz jautājumu, kas padara Vīni par pasaulē labāko pilsētu, 
kur dzīvot, tā viennozīmīgi nav rodama celtnēs un to fasādēs (kas ir visnotaļ 
elegantas), bet gan procesos, kuri norisinās publiskajā telpā, un idejās, kuras 
paslēptas zem vārda ”kultūra”.  
 
Muzeju kvartāls Vīnē, kas tika atklāts 2001. gadā, aptver 60 000 m2 lielu platību, 
iekļaujot arhitektūras kvartālu, bibliotēkas, performanču nodaļu, modernās 
mākslas muzeju, Leopolda muzeju un vairākus citus nelielus muzejus, savukārt 
starp muzejiem kvartāls veido labiekārtotu telpu, kuru iespējams apmeklēt 
jebkurā laikā. Vasarā katru nedēļu tajā notiek koncerti, izstāžu atklāšanas, 
radošās darbnīcas. Ziemā tiek uzbūvētas sešas siltumnīcveida nojumes, kurās 
iespējams malkot karstvīnu, klausīties dzejas lasījumus vai dzīvās mūzikas 
priekšnesumus. Muzeju kvartāls piesaista jauniešus, kuri tur ar draugiem var 
pasēdēt un iedzert kādu aliņu, parunāt par izstādēm vai vienkārši papļāpāt par 
dzīvi. Koncepts, manuprāt, ir lielisks - cilvēki dodas atpūsties nevis šajā vai citā 
rajonā, bet tieši pa vidu kultūrai. 
 
Izstāžu atklāšanas daudzajos Vīnes muzejos un galerijās notiek gandrīz katru 
dienu, tas tik tiešām ir apbrīnojami. Pilsēta šķiet ļoti mierīga un pat klusa, bet, ja 
ir vēlme apmeklēt kādu kultūras pasākumu, tad pat grūti izvēlēties, un visam 
neatliek laika, viss notiek! Šeit ir arī ap 15 kinoteātriem, kas paslēpušiem pilsētas 
centrā, kur notiek dažādi tematiski kinofestivāli vai vienkārši filmu izrādīšanas, 
un katram kinoteātrim ir savs atlases “stils”. Vēl neaizmirstama pieredze bija, 
vairākkārt apmeklējot Musikverein koncertzāli, kur iespējams dzirdēt visus 
pasaules labākos klasiskās mūzikas pārstāvjus! Vīne bez mūzikas noteikti nav 
iedomājama. 
 
 
 
 



Sadzīve 
 
Ierodoties Vīnē septembra beigās, pirms tam vēl nebiju atradusi savu dzīvokli, 
tāpēc nedēļu padzīvoju pie saviem draugiem un sāku meklēt istabu dažādos 
sludinājumos internetā. Tā kā oktobrī sākas studiju gads, tad nebija viegli atrast 
istabu, jo parasti visi jau to laicīgi dara, un es to iesaku arī laicīgi darīt citiem 
studentiem, kuri plāno doties studijās uz Vīni. Tas notiek tā, ka atrod 
sludinājumu, sazinies ar tiem, kas jau tur dzīvo, un pēc uzaicinājuma ej skatīties 
dzīvokli, un, ja tev tas patīk un cilvēki, ar ko tiek dalīts dzīvoklis, arī patīk, tad var 
sākt tur dzīvot. Kopumā pavadot Vīnē 8 mēnešus, dzīvoju divos dzīvokļos - viens 
bija 7. distriktā, kas ir pašā centrā ļoti labā lokācijā 7min, no akadēmijas, bet man 
tur bija ļoti maza istabiņa, par kuru maksāju 360 eiro, tāpēc, kad izlēmu, ka 
palikšu arī otru semestri Vīnē, sāku meklēt jaunu dzīvokli, kur man būtu lielāka 
istaba, un atradu 10. distriktā 20 m2 istabu, par kuru arī maksāju 360 eiro. 
Dzīvoklis bija ļoti liels ar lielu virtuvi, kas man arī bija svarīgi. Paveicās arī dzīvot 
kopā ar foršiem cilvēkiem, citiem Vīnes studentiem, kas arī ir ļoti svarīgs faktors, 
jo kopā tiek pavadīts laiks, un, ja tie ir vietējie (austrieši), tad sanāk daudz ko 
jaunu uzzināt par pilsētu un kultūru, ko citādāk neuzzinātu. Vidēji istabas īre 
Vīnē maksā no 350 - 550 eiro / mēnesī. 
 
Ikdienā pārvietojos ar velo, ko arī iegādājos, ierodoties Vīnē. Studiju semestru 
sākumos pie universitātēm brīvdienās notiek velo tirdziņi, kur var iegādāties 
lietotus velosipēdus. Es savējo nopirku pa 100 eiro un, manuprāt, tas ir ok. 
Veloceliņi ir visur, pārvietoties ir droši. 
 
Brīvajos brīžos apmeklēju peldbaseinu. Sākumā gāju peldēt uz Amalienbad 
peldbaseinu kas atrodas 10. distriktā. Tas ir ļoti skaists Art deco stilā celts 
peldbaseins, kas darbojas katru dienu, studenta karte mēnesim maksā 20 eiro 
(tas ir superlēti), citi peldbaseini maksā 8 eiro dienā. Vēl vasaras sezonā ir 
pieejami dažādi āra baseini, viens no skaistākajiem ir Šonbrunas pils dārzā, ko 
man arī sanāca apmeklēt. 
 
Transports - metro, tramvaji, autobusi. Ja nepārvietojos ar velo tad braucu ar 
metro, ļoti ērti, var nokļūt, kur vien vajag. Ir iespēja iegādāties pusgada vai gada 
karti apm. 75 eiro - studentiem, viens brauciens - 2,20 eiro. Es gada karti tā arī 
nenopirku, jo pārsvarā pārvietojos ar velo. 
 
Neatņemama Vīnes sastāvdaļa ir kafejnīcas, sākumā tur pavadīju daudz laika, tā 
noteikti ir daļa Vīnes kultūras, tā vien šķiet, ka visi tur pavada laiku. Nav 
iespējams pat uzskaitīt, cik daudz skaistas un dažādas ir šīs kafejnīciņas, bet tās 
noteikti ir jāapmeklē. 
 
Kopumā par sadzīvi Vīnē var teikt visu to labāko, nav stress, nav steigas, brīžiem 
šķiet, ka laiks ir apstājies, to tik tiešām var vienkārši baudīt, kultūra ir uz katra 
stūra. 
 
 
 
 



Akadēmija 
 
Jau no pirmā brīža, kad iegāju akadēmijā, sapratu, kāpēc tur esmu - tāda sajūta, 
ka gribētos tur pavadīt visu dzīvi. Tur ir tāda patīkama aura. Tā ir viena no 
vecākajām Eiropas akadēmijām, ja ne vecākā, celta 1692. gadā, kur mācījušies 
daudzi slaveni mākslinieki kā, piemēram, Egons Šīle. Attieksme pret 
internacionālajiem studentiem ir ļoti, ļoti laba! 
 
Jau pirms ierašanās studenti saņem mēneša plānu, kurā ir aprakstīts, cikos kur 
tiekamies un dodamies iepazīt pilsētu un akadēmiju, kas mēneša beigās 
noslēdzās ar lielo ekskursiju uz ūdenskritumiem ārpus pilsētas. Šim nolūkam ir 
speciāli tutori, kurus iespējams satikt jebkurā brīdī un kuri arī vada ekskursijas. 
Un vienā no pirmajām dienām ir Welcome meetings, kur pirmoreiz satiekas visi 
international studenti, un akadēmijas vadība apsveic visus ar ierašanos, kam 
seko iepazīšanās un ēšana. Manuprāt, šis punkts ir ļoti svarīgs ārvalstu un 
apmaiņas studentiem, jo tu ierodies un neko nesaproti, kā lietas notiek, nevienu 
nepazīsti, bet pēc šī mēneša tu jau pazīsti visus ārzemju studentus, un ir pilnīgi 
skaidrs viss par akadēmiju, studijām, kursiem un birokrātiju! To es ieteiktu LMA! 
 
Kopumā studiju process ir brīvs, katrs izvēlas priekšmetus, ko vēlas, un tad iet uz 
lekcijām vai darbnīcām. Tā kā 70% viss notiek vācu valodā, tad izvēlējos tikai 
vienu teorētisko priekšmetu, kas bija pieejams angļu valodā. Tā bija Balkānu 
mākslas vēsture, ļoti interesants priekšmets, kuru lasīja pasniedzēja no 
Maķedonijas. Akadēmijā ir daudz vieslektori, un tie arī katru semestri mainās. 
Vīnes mākslas akadēmija jebkuram studentam piedāvā vācu valodas kursus bez 
maksas, tikai jāizvēlas savs līmenis un jāiet uz kursiem. Es, protams, arī 
izmantoju šo lielisko iespēju.  
 
Studēju grafikas nodaļā pie profesora Guntera Damiša (Gunter Damisch). 
Kopumā varētu teikt, ka akadēmija ir diezgan konceptuāla, bet katrs var darīt, ko 
vēlas, nekādi akadēmiski standarti netiek uzspiesti. Uzskatu, ka grafikas nodaļa 
šajā akadēmijā ir viena no labākajām. Akadēmijai ir vairākas mājas pa visu 
pilsētu. Galvenā ēka atrodas Schiller placī (Schillerplatz), kur studē arī arhitekti. 
Skulptoriem ir atsevišķa māja Donavas kanāla otrā pusē ar lielām studijām un 
pagalmu, kur veidot skulptūras, un scenogrāfiem ir Semperdepot 5 min. attālumā 
no Schillera. Akadēmijā studē ap 1300 studentiem. 
 
Katra semestra beigās notiek tādas kā skates un atvērtās durvis reizē, kad uz 3 
dienām akadēmija pārtop par izstādi ar ballītēm, un, kurš vēlas, var tur 
piedalīties. 
 
 
Vērtējums un atziņas 
 
Ja man būtu iespēja, gribētu studēt šajā akadēmijā ilgāk, bet diemžēl viņiem nav 
maģistrs mākslā. Tā kā šis bija arī mans diplomdarba gads (4. kurss), tad no 
sākuma domāju braukt Erasmusā tikai uz vienu semestri, bet tas paskrēja 
nemanot, tāpēc izlēmu palikt arī uz otru, un viss izdevās lieliski, ar atgriešanos 
laicīgi (pirms semestra beigām) un BA pabeigšanu LMA. Es varu teikt tikai visu to 



labāko par Vīni kā pilsētu, kas iemieso kultūru un Vīnes akadēmiju, kā brīnišķīgu 
vidi, kurā studēt mākslu. Šajos 8 mēnešos Vīnē esmu daudz ko iemācījusies. 
Manuprāt, komunikācija un patstāvība ir svarīgākās lietas no tā. 
Ceru, ka drīz sanāks atgriezties Vīnē. Un paldies LMA par šo iespēju! 
 
 


