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Par Erasmus + programmas iespējam uzzināju no kursabiedrenes, kura arī piedalījās 
šajā programmā. Viņa pastāstīja, ka ir tāda iespēja pastradāt citā valstī, iegūt pieredzi 
un varbūt nakotnē pēc mācību beigšanas aizbraukt tur pastradāt. Man tas ļoti 
ieintereseja un es sāku lasīt par šo iespēju. Pēc tam atnācu pie koledžas direktores un 
pateicu, ka ļoti gribētu pamēģināt, jo Īrijā man ir radinieki, kurie varēs palīdzēt atrast 
prakses vietu. Tik lidz prakses vieta bija atrasta – es uztaisīju nepieciešamos 
dokumentus, nopirku aviobiļetes un devos praksē.

   Prakses vietā man ļoti patika. Skaisti un labi aprīkots skaistumkopšanas salons, 
laipnie kolēģi un vadība. Vienmēr, kad rodas kādi jautājumi – visi bija gatavi palidzēt. 
Plašs salona piedavājums – frizieris, manikīra speciālistes, masažas speciālistes, 
skaistumkopšanas speciālistes, kā arī salons piedavāja zobu balināšānu. No sākuma 
bija grūti komunicēt ar Īrijas cilvēkiem, jo viņiem ir specifisks akcents. Iepriekš es 
braucu – es domāju, ka mans angļu valodas līmenis ir labs, bet tur es sapratu, ka tas ir 
minimāls. Bet ar laiku es jau saku saprast, ko cilvēki grib un viss bija daudz vieglāk. 

   Uzņēmoša organizācija sūtija man uz semināriem un izstādēm, kas bija pilnīgi 
apmaksāta no viņas puses. Attiecības mums saglabājas ļoti labas arī šobrid, jo esmu 
jau trešo reizi pie viņiem praksē. Varbūt arī pēc prakses beigšanās palikšu Īrijā.

   Macību laikā nebija tik daudz pašpārlicecības par to, ko es daru, bet prakses laikā 
man bija dažādi klienti ar dažādiem ādas tipiem un vairākiem gadījumiem. Tieši pēc 
prakses es sapratu, ka daudz ko zinu un varu palīdzet cilvēkiem risināt viņas ādas 
kopšanas problēmas.

   Man bija daudz spilgti momenti, jo savās brīvdienās es ceļoju pa Īriju. Tas ir ļoti 
skaists valstīs. Es nakšņoju pie okeana, satieku saulesrietu un tas bija fantastiski!

   Studentiem, kuri doma pieteikties programmai vai ne – es ieteiktu obligāti 
pieteikties! Jo tas ir kolosāla pieredze padzīvot citā valstī ar citām tradīcijam, cilvēkiem, 
ēdienam, ar citu dabu. 
















