
ERASMUS+ mobilitātes programma – Diāna Siliņa-Duļjaņinova 

 

Mani sauc Diāna, esmu 23 gadus veca Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studente. 

Šovasar devos Erasmus+ mobilitātes programmā uz Spāniju, Kanāriju salām, Lanzarotē. 

Strādāju viesnīcā Hotel Gran Tagoro, Calle Playa de Afre, 2, 35580 Playa Blanca, Las 

Palmas, Spain, Spa departamentā divus mēnēsus. 

Kādā veidā Tu uzzināji par iespējām piedalīties apmaiņas braucienā?  

Kosmetoloģijas koledža sniedza pilnīgu un padziļinātu informāciju par iespēju doties apmaiņas 

braucienā.  

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē?  

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ praksē, jo vēlējos iegūt profesionālu pieredzi ārzemēs, kā arī 

izmantot iespēju iepazīt citu kultūru un iepazīt jaunus cilvēkus kā arī izbēgt ikdienas rutīnu.  

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc 

mobilitātes, gan tās laikā? 

Uzsākot praksi saņēmu atbalstu no nosūtošās un uzņemošās institūcijas, kā arī uzņemošā institūcija 

turpināja interesēties par mani arī mobilitātes laikā un vienmēr varēju paļauties uz to, ka  man 

palīdzēs. 

Uz kurieni Tu devies Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros?  

Uz Lanzaroti, Kanāriju salu. Ļoti skaista un neparasta vulkāniska sala, kas liek justies kā uz citas 

planētas. 

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses mobilitātes? 

Ieguvu pieredzi savā profesijā, izpētīju darbu no iekšienes, kas deva man saprašanu par to kā strādā 

spa sistēma. Praktizēju masāžas un dažādas procedūras uz klientiem no dažādām valstīm, pieradu 

pie darba rites SPA un spēju iegūt pieredzi pielāgoties dažādām situācijām. 

Cik ilgi Tu tur pavadīji un kādu pieredzi ieguvi?  

Praksē pavadīju tikai 2 mēnešus. Pēc pieredzes varu teikt, ka divi mēneši paskrien nemanot un ir 

diezgan par maz, pietrūka vēl vismaz viens mēnesis. Pieredze, kuru guvu, palīdzēja man atrast 

labu darbu Latvijā. 

Kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ prakses perioda laikā? 

Dzīvojot ārpus Latvijas spilgtākos iespaidus guvu no dabas un laipnajiem un dzīvespriecīgajiem 

cilvēkiem. 

 



Pastāsti par dzīves vietas apstākļiem- kur Tu dzīvoji? Vai dzīvoji viena?  

Dzīvoju 2 minūšu attālumā no darba vietas, darba devēji nodrošināja dzīves vietu un ēdināšanu 3 

reizes dienā. Dzīvoju viena viesnīcas numuriņā. 

Kādi ir tavi šī brīža plāni? Kā dalība šajā programmā ir mainījusi Tavu ikdienu šobrīd, kad 

esi atpakaļ Latvijā? –  

Šobrīd esmu atradusi darbu SPA Latvijā, plānoju pabeigt koledžu un ceru uz plašām iespējām pēc 

tam doties uz ārzemēm. 

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties 

Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Nebaidīties un braukt vismaz uz 3 mēnešiem, izmantot šo iespēju.  

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 





 



 



 



 


