
Erasmus + programmas personāla pilnveides 
mobilitātes pieredzes stāsts. 

 

Vārds ,uzvārds: Dace Rihtere 34 gadi 

Nosūtošā augstskola: Starptau/skā Kosmetoloģijas Koledža, 
Graudu iela 68, Rīga, Latvija. 

Darbības joma augstskolā: ser/ficēta skaistumkopšanas 
speciāliste kosmetoloģijā. 

Mobilitātes valsts; Igaunija. 

Uzņemošā insItūcija: Beautyspa Bal/c  OU, Parnu 18, Tallinn. 

Personāla pilnveides veids: profesionālās paaugs/nāšanas 
pilnveide. 

Mobilitātes perioda ilgums: 15.02-17.02.2021. 

1.Kāpēc izvēlējā/es piedalī/es Erasmus+ pilnveides mobilitātē? 

Izvēlējos piedalīIes Erasmus+ pilnveides mobilitātē, jo mūsdienās jebkurā profesijā ir 
nepieciešams visu laiku mācīIes, pilnveidoIes, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Gūtā 
pieredze ārvalsTs vienmēr ir devusi iespēju aUsTIes profesionālajā jomā un paplašinājusi 
manu redzesloku.  

 

2.Kāda veida 
ak/vitātes Jūs īstenojāt sava mobilitātes perioda laikā?  

Savas mobilitātes ietvaros, bija iespēja iepazīIes ar vācu daktera 
Mihaela Babora radīto profesionālo un inovaTvo  kosmēIkas zīmola 
brendu - ”Babor”.  Apmācībās iepazīsInāja ar šī uzņēmuma vēsturi un 
koncepciju.  Apguvu “Babor” kosmēIkas zīmola līnijas, kas visnotaļ bija 
plašā klāstā. Pēc teorēIskās bāzes apgūšanas, kopā ar treneri ,veicām 
prakIskās procedūras. Mācības noIka trīs dienas no plkst.10.00-17.00.  

3.Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo ins/tūciju 
gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā?  

DodoIes uz Igauniju, koledžas administrācija sniedza vajadzīgo 



atbalstu un informāciju, tāpēc nebija satraukums. Saskarsme ar uzņemošo insItūciju Igaunijā 
bija ļoI labā līmenī. Uzņemšana bija lieliska, poziTvām emocijām bagāta.  

4.Kādi ir Jūsu profesionālie un personīgie ieguvumi no Erasmus+ personāla pilnveides  
mobilitātes? 

No profesionālā viedokļa esmu ieguvusi informāciju par izcilu 
profesionālo zīmolu, tās metodēm un aparāIem, kuras varēšu 
turpmāk izmantot profesionālajā darbā. Personīgais un arī 
profesionālais ieguvums bija iespēja uzlabot savas svešvalodas 
zināšanas. 

5.Kādi ir Jūsu augstākās izglīZbas iestādes ieguvums no Jūsu 
pilnveides mobilitātes? 

Koledžas ieguvums no manas pilnveides mobilitātes, ir jauna 
kosmēIskā zīmola apguve, kuru varēs integrēt mācību 
programmā. Katra jauna pieredze un zināšanas iedvesmo 
lektoru, kas svarīga tālākā sadarbībā un apmācības procesā ar 
studenIem.  

6.Kādi bija lielākie izaicinājumi, gatavojo/es mobilitātei un 
īstenojot to? 

Izaicinājums bija pareizi saprast un iedziļināIes gan Latvijas, gan 
Igaunijas noteiktajās ceļošanas prasībās, kuras katrai valsIj bija atšķirīgas. 

7.Kādus prak/skus padomus Jūs ieteiktu /em kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalī/es? 

No savas puses kolēģiem ieteiktu izvēlēIes viesnīcu, kas ir maksimāli tuvu uzņemošajai 
insItūcijai. Ja brauciens nav ar personīgo auto, tad tas ir ļoI svarīgs aspekts. 

Kolēģiem ieteiktu piedalīIes Erasmus+ pilnveides mobilitātē. 

Tas dod iespēju profesionāli pilnveidoIes, paplašināt savu redzesloku un gūt poziTvas 
emocijas.  


