
Atskaite par   mācību gadu 2010/2011 Beļģijā. 

Es, Indra Antoneviča, piedalījos Erasmus apmaiņas programmā Beļģijā, ARTESIS 

augstskolā Antverpenē. Jau no sākuma izvēlējos studēt tur divus semestrus un savu 

izvēli nenožēloju. Iegūtā pieredze un mācību procesi tajā skolā pierādīja, ka pilns 

mācību gads ir vērtīgāks un veiksmīgāks, nekā viens semestris. Šajā atskaitē sniegšu 

pārskatu par pilsētvidi, sadzīvi, augstskolu un mācību procesiem. 

Pilsētvide 

Antverpene atrodas Flandrijā, flāmu valodā runājošajā valsts daļā. Tā ir pilsēta ar senu 

kultūras un mākslas vēsturi, tūristu un imigrantu pārplūdināta. Pilsētā ir dažādi 

kvartāli, kuros mitinās vienas tautības vai rases pārstāvji – ir tā saucamie ķīniešu, 

indiešu, turku u.c. kvartāli, kas izkaisīti pa pilsētu. Cilvēki galvenokārt runā flāmu 

valodā, kas ir ļoti līdzīga holandiešu, bet iepazīstot valodu un kultūru tuvāk, ir 

redzamas un dzirdamas atšķirības (salīdzinājumam varētu minēt vācu valodu Austrijā 

un Vācijā). Netālu no  vilcienu stacijas atrodas pilsētas vēsturiskais centrs ar katedrāli, 

dažādi muzeji, statujas un citi nozīmīgi kultūras objekti. Vietējiem angļu valoda 

grūtības nesagādā, it īpaši jauniešu vidū. Tāpat liela daļa cilvēku prot franču valodu, 

jo tā ir otra valsts oficiālā valoda. Tiesa gan, gada laikā esot dažādās pilsētās arī 

Valonijā – kur galvenokārt cilvēki runā franciski, angļu vai flāmu valoda ir daudz 

vājāka līmenī, kas bieži apgŗūtina komunicēšanu. 

Tā kā es laicīgi pieteicos, man tika vieta flāmu valodas kursos, kas ilga divas nedēļas. 

To laikā tika mācīti paši pamati un vienkāršs vārdu krājums, kas gan, protams,  

palīdzēja labāk iejusties un saprast kultūru, bet studijām bija krietni par vāju, tāpēc ar 

pasniedzējiem un citiem studentiem skolā kontaktējos angļu valodā. Studentiem, kam 

ir vācu valodas priekšzināšanas, noteikti būs vieglāk apgūt flāmu valodu, jo daudz kas 

ir līdzīgs tajās. Tomēr silti iesaku pieteikties šiem kursiem, tie sniedz gan nelielas 

priekšzināšanas flāmu valodā, gan iespēju iepazīties ar citiem apmaiņas studentiem 

Antverpenes augstskolās. 

Sadzīve 

Lai gan jau jūlija vidū sāku meklēt dzīvokli Antverpenē caur internetu, izsūtot daudz 

pieprasījumu, līdz brīdim, kad jāpamet Latvija, neko atrast neizdevās, jo vai nu 

dzīvokļi ir jau aizņemti, vai cilvēki vienkārši neatbild uz vēstulēm. Mani izglāba 

www.couchsurfing.com, kur atradu pāris jauniešus, kas piedāvāja izmitināt mani līdz 

brīdim, kad atrodu patstāvīgu dzīvesvietu. Ļoti iesaku ari citiem izmantot šo portālu, 

tas ir uzticams un radīts tieši ceļiniekiem, kas meklē īslaicīgu patvērumu pie kāda 

mājās. Pateicoties šiem studentiem, ātri atradu ari dzīvokli un jau pirmajā septembrī 

varēju ievākties iekšā. Dzīvoju kopā ar trīs citiem beļģu studentiem no ARTESIS 

skolas četristabu dzīvoklī pilsētas dienvidu daļā. Uz skolu katru rītu gāju ar kājām, lai 

ietaupītu naudu par transportu un tas aizņēma aptuveni pusstundu. Dzīvoklī bija arī 

jauka virtuve, neliels iekšpagalms, pagrabs un viesistaba. Ar saviem dzīvokļa 

biedriem sapratos ļoti labi un iespēju robežās pusdienojām kopā. Tā kā dzīvoklis bija 

http://www.couchsurfing.com/


pilnīgi tukšs, mēbeles un sadzīves priekšmetus noorganizēja dzīvokļa biedri, kuri no 

vecāku mājām atvedu liekus galdus, krēslus, virtuves piederumus u.c. Sīkumus varēja 

iegādāties arī lētā lietoto preču veikalā. Cik zinu, ja paveicas laicīgi sameklēt istabu, 

tad vidējā cena Antverpenes centrā un tā apkārtnē par nelielu istabu ir 270 -300 eiro 

mēnesī, kurā jau ir nepieciešamākās mēbeles, izlietne, bet virtuve un vannasistaba ir 

koplietojama. Manā gadījumā īrējot kopā ar citiem studentiem mēneša maksa bija 

zemāka, bet tā kā dzīvokļa siltumizolācija bija ļoti zema, gada beigās saņēmām krietni 

augstāku rēķinu par apkuri.  

Brīvo laiku Antverpenē var pavadīt, kur vien tīk – ar draugiem kādā no daudzajiem 

krodziņiem, muzejos, izstādēs, kinoteātrī, bibliotēkā u.c. Īpaši par bibliotēkām gribēju 

piebilst, ka Antverpenē ir ļoti labas, plašas, jaukas bibliotēkas – gan zinātniskai 

literatūrai, gan daiļliteratūrai, var arī iznomāt mūzikas un filmu diskus. ARTESIS 

skolā var iegūt informāciju par tuvākajiem mākslas un kultūras pasākumiem, kas 

lielākoties ir/bija par brīvu, uzrādot studenta karti. Arī pilsētā laiku pa laikam notiek 

brīvdabas festivāli, koncerti, bet jārēķinās, ka laikapstākļi bieži ir lietaini.  

Īpaši vēlos pieminēt, ka Beļģijā bieži ir problēmas ar vilcieniem, it sevišķi 

laikapstākļu dēļ. Sniega dēļ, kurš it nemaz nebija vairāk kā Latvijā pēdējās ziemās, 

ļoti daudzi vilcieni tika atcelti un reisi regulāri kavējās pat par vairākām stundām. 

Citreiz atkal ir kaut kādas tehniski sarežģījumi un vilciens apstājas pusceļā uz 

nezināmu laiku. Lai  nu kā, starp pilsētām un skolas ekskursijās galvenokārt 

izmantoju vilcienu ieraduma un biļešu cenas dēļ. Iesaku iegādāties GO Pass biļeti – tā 

ir pieejama jauniešiem līdz 26 gadu vecumam, derīga 10 braucieniem visā Beļģijas 

teritorijā ar vilcienu, tai nav noteikti izmantošanas termiņi un tiek ļoti ietaupīta nauda 

(biļete maksā 50 eiro, tātad viens brauciens – 5 eiro).  

Par pārtiku runājot, ir vairākas lielveikalu ķēdes ar ļoti dažādām cenām. Visbiežāk 

satopamie ir Carrefour un Del Haize lielveikali. Pirmais man šķita ļoti dārgs, vismaz 

salīdzinot ar Latvijas cenām. Del Haize ir jūtami lētāks it īpaši ja izvēlas pirkt 

produktus ar veikala logo. Iesaku pameklēt savā apkārtnē Aldi vai Kolruyt veikalus, 

tie ir vislētākie un ar plašu izvēli. Man tuvumā īsti to nebija, un tālu iet pēc 

produktiem un nākt mājās ar smagiem maisiem ir diezgan grūti, iesaku no kāda 

aizņemties riteni, ja iespējams. Visas mazās bodītes – gaļas, siera, jūras produktu – ir 

visai dārgas un ekskluzīvas, īpaši centrā, nav pa studenta kabatai. Sestdienās un 

svētdienās atveras tirgus blakus Nacionālajai Bankai – iesaku aiziet, dārzeņus un 

augļus var dažkārt dabūt samērā lēti. Par nožēlu, pati atklāju to visai pavēlu, būtu 

sanācis vēl ietaupīt naudiņu. Tur var atrast visu, ko sirds kāro – pārtiku, drēbes, 

apavus, antikvārus priekšmetus vai to pakaļdarinājumus, rotaslietas, higiēnas preces, 

pat dzīvniekus un putnus.   

Augstskola 

Mācību gads sākās ar sarežģījumiem – jau pirmajā Erasmus studentu sapulcē ar 

pasniedzējiem noskaidrojās, ka man nemaz nav vietas glezniecības restaurācijas 



nodaļā. Lai arī manā portfolio bija skaidri redzams, ka tā ir mana specialitāte un 

pieteikumā ari minēju, ka citas jomas labprāt pamēģinātu mācību ietvaros tikai  

papildinājumam, bija radies pārpratums. Tā kā pirmajā semestrī vieta manis iecerētajā 

nodaļā nekādi nebija iespējama, tad mani ielika koka/polihromā koka restaurācijas 

nodaļā ar norunu, ka otrajā semestrī varēšu pārcelties uz glezniecības restaurācijas 

nodaļu. Tomēr, lai izietu no radušās situācijas, pasniedzēji no abām nodaļām vienojās 

par kopēju projektu, ko es varētu īstenot abos semestros – restaurēt gleznojumu uz 

koka paneļa.  

ARTESIS augstskolā iegūstamais kredītpunktu skaits gadā bija 60 ECTS. Lai arī kā 

apmaiņas studentei savā skolā man obligātais iegūstamo punktu skaits bija mazāks, 

programma tika sastādīta atbilstoši viesaugstskolas prasībām. Kopā ar restaurācijas 

departamenta koordinatores palīdzību izveidoju mācību programmu visam gadam pēc 

savām vēlmēm – tajā varēja tikt iekļauti priekšmeti no dažādiem kursiem, man nebija 

strikti jāpieturas pie trešā kursa priekšmetiem. Daudzi no priekšmetiem izskatījās ļoti 

daudzsološi un interesanti, bet iesaku citiem studentiem nepārspīlēt, tiekties pēc 

iespējas praktiskākiem izvēles priekšmetiem un strādāt vairāk savā nodaļā, studijā. Ar 

katru no pasniedzējiem gada sākumā aprunājos par iespējām mācīties viņa priekšmetu 

un iegūt gala vērtējumu, kā rezultātā daļa teorētisko priekšmetu tomēr tika atmesti – 

kurss notiek flāmu valodā un izredzes ko pienācīgi iemācīties ir visai mazas. Daži 

pasniedzēji piedāvāja alternatīvas – rakstīt referātu vai izpētes darbu angļu valodā, kas 

palīdzētu iegūt vajadzīgo kredītpunktu skaitu. Oficiāli bakalaura programmas ietvaros 

šajā skolā nav atļauts lekcijas vadīt angļu valodā, ar to ir jārēķinās. Apmaiņas 

studentiem tiek meklēta individuāla pieeja, atsevišķa programma, kas apmierinātu 

abas puses. Kas attiecas uz darbu nodaļā ar piešķirto projektu, kopumā pasniedzēju un 

studentu angļu valodas zināšanas ir pieņemamas, saprasties var. Man likās, ka 

apkārtējie ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi, kā apmaiņas studente, kas atrodas svešā 

valstī un maz ko saprot, novārtā atstāta un bez uzmanības nejutos. 

Kas man īpaši patika, bija šajā augstskolā lietotā elektronskās ‘tāfeles’ sistēma 

(Blackboard). Katram studentam un pasniedzējam ir savs konts tajā ar piederību 

atbilstošajai nodaļai, un visādi paziņojumi, izmaiņas, uzdevumi, prezentācijas bija 

pieejamas, lai atvieglotu mācību procesu.  

Restaurācijas departaments kopumā šķita labi iekārtots, ar pieeju modernām 

tehnoloģijām gan iekšpus, gan ārpus skolas telpām. Katram studentam pienākas savs 

skapītis ar slēdzeni. Galvenajā korpusā atrodas arī ēdnīca, gatavo garšīgi un par 

pieņemamām cenām.  

Kā trešā kursa studentei man vajadzēja arī divu nedēļu praksi kādā no muzejiem vai ar 

restaurāciju saistītiem uzņēmumiem. Dažādu apstākļu sakritības dēļ praksi izgāju pie 

gleznu restaurācijas pasniedzējas, kurai pieder savs privāts uzņēmums. Tā kā viņa ar 

maniem darba augļiem bija ļoti apmierināta, turpināju arī vasarā pēc skolas pie viņas 

strādāt. Savā pieredzē ar dažādiem pasniedzējiem šajā augstskolā sastapos ar to, ka 

motivācija un cītīgs darbs ļoti tiek novērtēti, nešķirojot, vai esi vietējais vai ārzemju 



students. Tā rezultātā izveidojās laba sadarbība ar pasniedzējiem un apkārtējiem 

studentiem, ko uzskatu par vienu no galvenajiem apmaiņas pieredzes ieguvumiem. 

Pabeidzot savu projektu, mācību gada beigās man tika piedāvāta arī iespēja piedalītes 

internacionālā restaurācijas darbnīcā Horvātijā, kuru lieki nevilcinoties, arī pieņēmu.  

Mācību projekts  

Kā jau minēju, kā savu galveno mācību projektu es saņēmu gleznu uz koka pamatnes, 

kuras restaurācija bija jāveic un jāpabeidz līdz mācību gada beigām. Pirmajā semestrī, 

kamēr biju koka restaurācija nodaļā, mans galvenais uzdevums bija veikt tās izpēti no 

mākslas vēstures, ikonogrāfijas, uzbūves tehniskā stāvokļa skatupunkta, kā arī sākt 

praktisku konservāciju un restaurāciju, galvenokārt saistībā ar koka pamatni, Krāsas 

slāņa restaurācija tika atvēlēta otrajam semestrim. Projekta laikā vajadzēja gan 

sadarboties ar dažādiem pasniedzējiem, gan apmeklēt bibliotēkas un meklēt 

informāciju pašai. Galvenās grūtības mācību procesa laika sagādāja pasniedzēju 

dažādie viedokļi un izmantotās metodes, kas dažkārt diezgan krasi atšķīrās viens no 

otra, pat bija tā, ka pirmajā semestrī paveiktais tika vēlāk kritizēts un  otrajā semestrī 

tika izmantotas citas metodes. Lai nu kā, līdz ar pēdējām dienām gleznas restaurācija 

tika pabeigta un tā tika veiksmīgi nodota īpašniekam.  

         

  

Papildus gleznas restaurācijai, man bija arī jāveic daži izpētes projekti. Viens 

no tiem bija baltās eļļas krāsas analizēšana ar XRF un secinājumu veikšana. Šī 

projekta ietvaros man bija jāsagatavo 100 krāsas paraudziņi no baltā pigmenta, kas 

parasti tiek izmantots baltās eļļas krāsas pagatavošanai (titāns, cinks un svins), un 

lineļļas maisījuma. Katrs no šiem paraudziņiem atšķīrās ar precīzi sagatavotu 

koncentrāciju un biezumu, kādā tas uzklāts. Pēc paraugu nožāvēšanas katrs tika 

Glezna pirms restaurācijas. Glezna pēc restaurācijas. 



nomērīts ar pārnēsājamo XRF mērītāju un iegūtie dati diagrammu veidā analizēti. 

Līdzīgā veidā kopā ar diviem citiem trešā kursa studentiem piedalījos restaurācijā 

izmantoto materiālu analizēšanā ar FTIR-spektroskopu Arī šeit ilgs un rūpīgs 

sagatavošanās process iekļāva paraugu sagatavošanu (vairāk nekā 50 dažādi materiāli 

– dabīgas un sintētiskas izcelsmes līmes, vaski un citi adhezīvie materiāli) un to 

analizēšanu ar speciālas programmas un speciālista konsultāciju palīdzību.  

   

 

 

Lai saņemtu vienu no ieskaitēm, man bija arī jāuztaisa fragmentāra kopija ar 

eļļas krāsām no koka paneļa, ko restaurēju – fragments ar Kristu, piesistu krustā, kas 

oriģināli gleznots Ziemeļu manierisma stilā un datējams ar 15.gs.beigām vai 16.gs. 

sākumu.  

 

Eļļas krāsas parauga gatavošanas 

procesā. 
Krāsas parauga uzklāšana uz 

caurspīdīga pamata ar aplikatora 

palīdzību. 

Kopija pēc restaurētās gleznas, 

fragments. Tehnika – eļļa, 

pamatne – ozolkoka dēlis.  



Tāpat arī izmantoju izdevību un piedalījos polihromijas nodarbībās un mācījos 

dažādas zeltīšanas tehnikas. 

Katra semestra beigās man bija arī žūrijas priekšā jāaizstāv paveiktais 

prezentācijas veidā, jāatbild uz eksaminējošiem jautājumiem un jānodod visi 

rakstiskie darbi saistībā ar projektu.  

Lai dažādotu un padarītu interesantāku mācību procesu, skola šad un tad 

organizēja ekskursijas un izglītojošas kampaņas. Pirmajā semestrī, kamēr mācījos 

koka restaurācijas nodaļā, mēs vienu dienu devāmies uz privātu parku, lai paši 

izmēģinātu un saprastu, kā pareizi nozāģēt, nogāzt un apstrādāt koku pēc senlaicīgām 

metodēm un ar attiecīgiem darbarīkiem. Citā reizē savukārt devāmies uz Ūtrehtes 

dziedošo pulksteņu muzeju un šādu pulksteņu restaurācijas darbnīcu.  Otrajā semestrī 

speciālisti no Briseles mums sniedza lekciju par koka paneļiem un parketāžām, to 

lietderību un efektu uz gleznām. Antverpenes Karaliskajā Mākslas muzejā saņēmām 

lekciju par modernu projektēšanas programmu lietojumu un  nepieciešamību 

konservācijā un restaurācijā. Protams, lielāka daļa šāda veida pasākumu notika flāmu, 

vai pat franču valodā, bet pateicoties nelielajām zināšanām,  kuras ieguvu valodas 

kursos, to attīstībai un arī apkārtējo palīdzībai, varēju piedalīties un daļēji saprast 

sniegto informāciju.  

Lai arī prakse Horvātijā neskaitās obligāta  mācību programmas ARTESIS 

ietvaros, bez pieredzes skolā un kontaktēšanās ar pasniedzējiem man šī ekskluzīvā 

iespēja nekad netiktu. Mācību gada beigās pasniedzēji organizēja studentu grupu (3 

studenti no visas skolas), kas katru gadu jaunā sastāvā dodas uz vienu no Horvātijas 

salām (Lopud) piedalīties restaurācijas darbnīcā kopā ar studentiem no Briseles, 

Ķelnes un Split augstskolām. Darbs notiek kādā no baznīcām, atkarībā no tekošā 

projekta, un studenti kopā ar pasniedzējiem divu nedēļu garumā restaurē vai konservē 

altārus, altārgleznas, skulptūras u.c. baznīcas kultūras artefaktus. Projekts ilgst jau 

vairāk kā 20 gadu un to finansē Horvātijas kultūras pieminekļu aizsardzības 

ministrija. Tad nu šogad, laicīgi piesakoties, tiku izvelēta dalībai projektā un strādāju 

gan pie unikālas Kristus skulptūras restaurācijas, gan altāra, no kura tas tika noņemts. 

Lieki teikt, ka tā bija brīnišķīga un ļoti noderīga pieredze. 

 

Par apmaiņas pieredzi kopumā 

Negatīvā pieredze – galvenokārt saistībā ar nedrošības sajūtu un atšķirtību no mājām, 

no spriedzes skolā, cenšoties izpildīt prasītās normas un nokārtot visus 

pārbaudījumus. Bez atsevišķiem pārdzīvojumiem varētu arī iztikt, ja viesaugstskolas 

koordinatori laicīgi brīdinātu par veicamajām/neveicamajām formalitātēm, piemēram, 

bez brīdinājuma saņēmu rakstisku aicinājumu ierasties policijas iecirknī, kas vēlāk 

izrādījās, bija saistībā ar dokumentu kārtošanu par uzturēšanos Beļģijā. Normālos 

apstākļos man jau vajadzēja zināt par šīs vēstules pienākšanu, bet skolas 

administrācija vienkārši aizmirsa pateikt. Šāda veida gadījumi šad un tad atkārtojās, 



parādot organizētības trūkumu, kaut vai par piemēru ņemot faktu, ka ierodoties skolā, 

izrādījās, ka noticis kāds pārpratums un man nav vietas man paredzētajā nodaļā. 

Atsevišķu komentāru varu izteikt par sadarbību ar vienu no pasniedzējiem, kurš, 

būdams ļoti respektabls un kompetents savā jomā, bija ari izteikts garastāvokļa 

cilvēks un sagādāja smagus brīžus mācību procesa laikā dažkārt pat neprofesionāli 

attiecoties un rājot studentus. Sākuma šķita, ka es vienīgā tik emocionāli to uztveru un 

pārdzīvoju līdz asarām, bet vēlāk izrādījās, ka sūdzības par viņa audzināšanas 

metodēm jau vairākkārt nonākušas līdz skolas administrācijas ausīm. Grūtības 

sagādāja arī pierašana pie dārdzības Beļģijā, iesaku ļoti uzmanīties ar tēriņiem. Tāpat 

skaidras naudas izņemšana automātos ir ar augstu komisijas maksu, labāk ir maksāt ar 

karti veikalā, bet ironiski – lētākajos lielveikalos ar VISA karti neapkalpo. 

Pozitīvā pieredze – pavisam godīgi sakot, viss pārējais, kas netika minēts pie 

negatīvās pieredzes, būtu rakstāms šeit. Par spīti grūtībām, šī apmaiņas pieredze man 

bija nenovērtējama, tā palīdz pašai kļūt atvērtākai, censties saprasties ar dažādiem 

cilvēkiem, kļūt patstāvīgai un izsvērt prioritātes dzīvē. Ar mācību procesos pieredzēto 

esmu ļoti apmierināta, tas noteikti  ir un būs noderīgs profesionālajā karjerā. Satiktie 

cilvēki bija interesanti, atvērti un izpalīdzīgi, es pavisam noteikti esmu ieguvusi labus 

draugus šajā zemē. Īpašu pateicību parādā esmu pasniedzējiem, kuri veltīja man savu 

laiku un pūles, lai ar kopīgiem spēkiem tiktu ar visu galā. Tiklīdz parādīju viņiem 

savu motivāciju un darba sparu, acīmredzams atbalsts un uzmundrinājums tika sniegts 

ikdienu. Kā piemēru varu arī minēt ļoti bēdīgu atgadījumu gada beigās, kad divas 

nedēļas pirms sesijas man negaidīti saplīsa dators. Diemžēl nebiju sagatavojusi 

pienācīgu nodrošinājumu un neatgriezeniski zaudēju savas atskaites un fotogrāfijas. 

Kamēr nesu datoru no meistara pie meistara, pasniedzēji nodaļā palīdzēja sagādāt 

datoru no skolas, ar kuru varēju strādāt un atgūt vismaz daļu no zaudētā. Šāda veida 

pieredze ari bija skarba mācība, ka viss ir maksimāli jānodrošina ar kopijām un 

rezerves failiem. Šīs problēmas dēļ arī nevaru piedāvāt izsmeļošu fotoattēlu klāstu gan 

no mācību procesa, gan pilsētvides. 

 

 

 

 


