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Par Erasmus programmu biju dzirdējusi jau sen - no vidusskolas laikiem. Iestājoties 

koledžā, biju domājusi, ja arī braukšu Erasmus programmā, tad noteikti uz kādu valsti, kur 

klimats un dabas skati atšķiras no Latvijas. Bet tā nu sanāca, ka otrajā kursā es ar kursa 

biedreni tomēr aizbraucām uz kādu no Latvijas mazpilsētām diezgan līdzīgu pilsētu, tikai  tā 

bija Apvienotajā Karalistē – uz pilsētu Bukstonu (Buxton). 

Šī vieta atšķīrās ar to, ka šeit mēs mācījāmies un strādājām Derbijas univeristātē 

(Derby University), SPA un labsajūtas/veselības (SPA and Wellness) kursā, nevis kādā kūrorta 

viesnīcā. Šī universitāte apmāca ļoti spējīgus un labus SPA speciālistus. Par šo universitāti jau 

biju dzirdējusi, kad vidusskolas laikā interesējos par studijām ārzemēs, jo zināju, ka gribēšu 

nodarboties ar labsajūtas vai skaistumkopšanas nozari, un izvēlējos studēt mūsu koledžā. Un 

tā nu dzīvē sakrita, ka tika dota iespēja aizbraukt, iepazīties un pastrādāt praksē arī uz šo 

universitāti. 

Mēs Derbijas univeristātē (Derby University) jutāmies kā studentes, jo bija teorijas 

stundas, ko mums vadīja universitātes lektori un arī kā praktikantes, jo darbojāmies arī pašā 

SPA. 

Ātri vien arī šeit mums uzradās daudz draugu, jo cilvēki šeit ir ļoti atsaucīgi un 

draudzīgi. Es joprojām atceros pirmo dienu, kā mūs šeit sagaidīja, mums ar kursa biedreni 

pirmajā dienā piedāvāja bez maksas izmantot SPA pēc kā sekoja ķermeņa un sejas 

procedūra, kas mums abām ļoti patika. 

Tomēr teorijas daļa man bija ļoti nogurdinoša, jo visu laiku nācās tulkot un iegaumēt 

daudz jaunu vārdu. Arī par savu runas prasmi sākumā nebiju pārliecināta, bet kā jau saka, 

viss labais nāk caur grūtībām, un uz beigām tik tiešām runāju jau drošāk un pārliecinātāk.  

Prakse arī nebija viegla, nebija laika slinkot un laiskoties, jo mēs varējām būt vienā 

dienā gan terapeites, kas taisa klientiem masāžas un sejas procedūras, gan SPA speciālistēm, 

kas nozīmēja, ka mēs atbildējām par kārtību SPA; taisījām regulārus baseina testus, lai 

pārbaudītu vai hlors, temperatūra un citi rādītāji ir kārtībā; papildinājām ūdens un uzkodu 

traukus; sekojām, lai grīdas SPA zonā ir sausas, ja tās nebija tad izslaucījām; vedām klientus 

SPA tūrē, lai iepazīstinātu ar telpām un iekārtām; iztukšojām miskastes, locījām dvieļus, 

sakārtojām ģērbtuves, piedāvājām tēju vai kafiju un pēc tam novācām un gājām mazgāt 

traukus pēc viesiem, lai gan daudzas studentes prasījušas, lai priekšniecība nopērk vismaz 

vienu trauku mazgājamo mašīnu – darba atvieglošanai. Tad retu reizi, ļoti noslogotā dienā, 

esam stāvējušas arī administratora vietā, bija ļoti daudz un dažādu pienākumu, ka visus pat 

negribas pārskaitīt.  

Dienas man šeit pagāja ātrā tempā, jo visu laiku bija ar ko nodarboties. Nekad 

nenožēlošu, ka esmu piedalījusies Erasmus programmā, bet, esot šeit, esmu sapratusi, ka 

daudz ko esmu pārvarējusi un ka šis tiešām ir liels izaicinājums arī sev, jo tu dodies no savas 

mājīgās ligzdas uz pavisam svešu, sev vēl neizpētītu zemi. 
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Mūsu Augstskola 

 

Trenēšanās telpas 

  



 

SPA zona no iekšpuses 

 

  



 

Dvieļu istaba 

 

Kā man patika locīt dvieļus 

  



Bildes no brīvā laika 

 

Salamona Templis kalna galā 

 

Skats pār pilsētu no Salamonas tempļa 



 

Zilā lagūna ar PH=11 

 

 


