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Saturs
Schwerin

Dzīvošana

Darbs un tā norise

Brīvais laiks 

Rezultāts



Schwerin
• Kad atlidojām uz Hamburgu , mūs sagaidīja lidostā 

Igors , kurš aizveda uz Pilsētu kur dzīvojām.
• Mēs dzīvojām nelielā diezgan klusā pilsētā Schwerin.
• Šī pilsēta atrodas apmēram 120 km attālumā no 

Hamburgas.
• Dzīvojām diezgan tuvu pilsētas centram , aptuveni 

10 minūšu gājiens ar gājām.





Dzīvošana
• Kā jau minēju , mēs dzīvojām 10 minūšu attālumā no 

pilsētas centra . 
• 2 minūšu attālumā no mūsu apartamenta atradās 2 

lielveikali  ( Aldi un Rewe ).
• 1 minūšu laikā atradās Domino Picērija.
• Lielāko mēs bieži gājām uz veikalu , lai sapirktu 

produktus priekš : Brokastīm , Pusdienām un 
Vakariņām.





Par darbu un tā norisi
• Mēs strādājām renovēšanas uzņēmumā , kas 

atjauno, pamestas ēkas .
• Uzņēmumā galvenais boss ir Rendijs , un divi 

brigadieri, Ižiņš un Feliks.
• Strādājām no 8:00 – 15:00



• Mēs bijām divos objektos .
• Pirmais objekts bija prieks noliktava , kur glabā 

sagatavotus materiālus , instrumentus , un visu 
pārējo kas ir vajadzīgs priekš darbiem.





• Otrajā objektā mēs atjaunojām pamestas ēkas kas 
rezultāta būs Pansionāts pusmūžā dzīvojošiem 
cilvēkiem .



Brīvais laiks 
• Brīvajā laikā mēs atpūtāmies , pastaigājoties pa 

pilsētu , Pilsētas parkiem utt.
• Spēlējām galda spēles , bilijardu , galda tenisu .
• Apmeklējām Schwerines Pili , muzeju 
• Aizgājām arī uzspēlēt Boulingu , kuru renovēja 

uzņēmums kurā mēs strādājām . 











Rezultāts
• Šis bija liels piedzīvojums mums .
• Ieguvām jaunas zināšanas un arī pieredzi .
• Nav liela atšķirība kā darbinieki strādā Vācijā , 

salīdzinoši kā darbinieki strādā Latvijā.
• Nedaudz iemācijāmies Vācu valodu , to apguvām 

strādājot ar kolēģiem .
• Ieteiktu pieteikties šādos projektos , ir to vērts !



Paldies par uzmanību !
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