
Mans pieredzes stāsts. 

 

Mani sauc Santa Kristīne Misjureva, esmu 24 gadus veca Starptautiskās Kosmetoloģijas 

koledžas studente. Neskatoties uz pandēmiju, šovasar devos Erasmus+ mobilitātes 

programmā uz Niderlandi. Divus mēnešus strādāju Kosmetoloģijas departamentā salonā Nice 

Hair, Gronausestraat 1307A, 7534 AK Enschede, Netherlands. 

 

 

Kādā veidā Tu uzzināji par iespējām piedalīties apmaiņas braucienā? 

Uzzināju no koledža , koledža sniedza padziļinātu informāciju par iespēju piedalities  

Erasmus+ programa.  

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Izvēlējos piedalīties Erasmus mobilitātē , jo  man likās šī programma ir ļoti vērtīga manai 

pieredzei un nākotnei, kā arī gribēju uzzināt, kā strādā skaistumkopšanas jomā ārzemēs. Man 

šķiet, ka Erasmus programma dod neaizmirstamu pieredzi. 

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

mobilitātes, gan tās laikā? 

Saņēmu atbalstu gan pirms, gan pēc un  prakses laikā. Vienmēr biju pārliecināta, ka man 

palīdzēs, ja tas būs vajadzīgs. 

Uz kurieni Tu devies Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros? 

Uz Enschede, mazu pilsētu Nīderlandē, kura atrodas uz robežas ar Vāciju.  

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

Esmu ieguvusi gan profesionālus, gan personiskus ieguvumus. Profesionāli esmu apguvusi  

masāžas, skropstu pieaudzēšanu,  skaistumkopšanas procedūras ( pilīngi ) , iepazinos ar 

jauniem kosmētiskiem līdzekļiem. 



Personiski esmu ieguvusi stresa izturību, sapratni kā notiek darbs Eiropā ,uzlaboju valodas 

līmeni un ieguuvu pieredzi pielāgoties dažādām situācijām. 

Cik ilgi Tu tur pavadīji un kādu pieredzi ieguvi? 

Praksē pavadīju 2 mēnešus, bet man šķiet, ka 2 mēneši ir pa maz. Ceru, ka varēšu izmantot šo 

iespēju vēlreiz un uz ilgāku laiku. Ieguvu neaizmirstamu pieredzi,  kā strādāt salonā, un zinu. 

ka šī pieredzē palīdzēs man iegūt labu prakses vietu Latvijā. 

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

laikā? 

Nīderlande ir ļoti atšķirīga no Latvijas. Dzīve, cita kultūra, jaunas iepazīšanas ar 

dzīvespriecīgiem cilvēkiem, iespēja ceļot. Prakses laikā esmu bijusi galvaspilsētā 

Amsterdamā, kā arī Roterdamā, Hāgā un Harlemā. Viss ir 1-2  stundu attālumā. Kā arī biju 

Parīzē uz brīvdienām, tās bija neaizmirstami.  

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

Man ļoti paveicās,  jo mana tiešā vadītāja savā mājā iznomā stāvu/istabu ar savu vannas 

istabu (bed un breakfast tipa)  un viņa piedāvāja man dzīvot pie viņas, iznomāt šo telpu. 

Dzīvoju viena istabā. Dzīvoju 10 minūšu attālumā̄ no darba vietas.  

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

kad esi atpakaļ Latvijā?  

Šobrīd plānoju pabeigt koledžu un ceru doties vēlreiz  uz Erasmus programmu pēc 

absolvēšanas.  

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

piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Nevajag baidīties no jaunas pieredzes. Šī programma dos jums iespēju paskatīties uz pasauli 

citām acīm. Un 100% vajag braukt vismaz uz 3 mēnešiem. Nebaidieties un izmantojat šo 

iespēju.  

 Liels Paldies !! 



 

 

 

 









 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


