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Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsta sagatavošanai  

(mobilitātes dalībnieka pieredze) 
 

23.-24. septembrī es izmantoju Erasmus+ personāla 

mobilitāti un apmeklēju mūsu sadarbības augstskolas – SMK 

lietišķo sociālo zinātņu universitātes - rīkoto starptautisko 

nedēļu. “INTERNATIONAL WEEK / 25TH ANNIVERSARY OF SMK” 

Viļņā, Lietuvā. 

Šī bija mana pirmā reize pieredze Erasmus+ personāla 

mobilitātē kā lektorei. Ierodoties SMK un biju patīkami 

pārsteigta par skaistajām telpām, viss plašš un moderns. Vadīju 

lekciju par ,,Sejas morfotipiem”, izmatoju arī lielo projektoru un 

skaņu, kur rādīju video, kā pielietos ledu sejas pašmasāžā. Skaņa 

bija fantastiska un kvalitāte arī. Studentēm mācīju noteikt savus 

morfotipus, viņām bija interesanti, ledus masāža patika. 

Interesanti bija apskatīt kabinetus. Kosmētiķu praktiskie 

kabineti bija jauki iekārtoti, dažus knifiņus paturēšu prātā. Tas 

bija ļoti lietderīgi salīdzināt un izprast, kā skaistumkopšanas 

jomā apmāca Lietuvā. 

Pārējo laiku biju kopā ar kolēģēm, ar kurām kopā no 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas devāmies Erasmus 

mobilitātē uz Lietuvu,  Elizabeti un Gundu. Elizabete prezentēja Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu, man 

bija ļoti interesanti klausīties pārējās sagatavotās prezentācijas, kuras bija sagatavojuši Erasmus viesi no citām 

valstīm – Grieķijas, Spānijas, Maķedonijas, Vācijas, Slovēnijas, Turcijas un citām valstīm. Bija interesanti 

salīdzināt, kā ir citās valstīs. Ir kur tiekties un attīstīties, tas bija ļoti motivējoši.  Pirmajā dienā pēc prezentācijām 

visi Erasmus viesi devāmies kopā uz ekskursiju pa Viļņu, tajā stāstīja par vēsturi, uzzināju daudz ko jaunu par 

šo pilsētu.  

Kafijas pauzēs cienāja mūs ar saldumiem, no Latvijas kā cienestu atvedām ko sāļāku – ķiploka 

grauzdiņus un kūpināto sieru. Sapazināmies ar kolēģiem no Grieķijas, Spānijas, Maķedonijas, Vācijas, 

Slovēnijas, Turcijas un citām valstīm.  

Kopā ar Elizabeti un lektori Gundu ceļojums uz Lietuvu pagāja fantastiskā gaisotnē. Saprotot, cik 

fantastiska ir iespēja iemācīties ko jaunu un tuvāk iepazīt kolēģus. Kopā daudz analizējām , salīdzinājām un 

runājām, kas parasti ikdienas darba steigā nesanāk.  

Varu tik teikt, ka labprāt brauktu atkal, esmu iedvesmojusies, jo man ļoti patika. Bija mazliet 

uztraukums par angļu valodu, bet ir jākāpj ārā no ,,konforta zonas” un tik uz priekšu.  

Paldies par doto iespēju, ar cieņu Dana Dimante ,SKK lektore.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

 


