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Erasmus+ mobilitāte Lietuvā 

Vārds, uzvārds: Ilze Blūma 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas 

koledža (SKK) 

Darbības joma augstskolā: direktora vietniece 

mācību darbā 

Mobilitātes valsts: Lietuva 

Uzņemošā institūcija: 

Utenos kolegija,  

7 Maironio street, LT-28142 Utena, Lietuva 

Personāla pilnveides veids: personāla pilnveides 

mobilitāte  

Mobilitātes perioda ilgums: 27.09.21. līdz 

30.09.2021. 

 

 

Šajā braucienā bija plānots apmeklēt divus Lietuvas sadarbības partnerus: Utenas 

universitātes koledžu un Šauļu valsts koledžu. Lai varētu izveidoties pilnvērtīga sadarbība, svarīgi 

personīgi iepazīties ar sadarbības partneriem klātienē. Personīgie kontakti ļauj vieglāk veidot 

ilgtermiņa sadarbību. 

Vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas, par iespēju apmainīties ar studentiem un 

pedagogiem, apskatīt universitātes telpas, pārrunāt pētniecības aktivitātes. 

Šajā vizītē braucu kopā ar kolēģi - administrācijas pārstāvi un divām studentēm - Studējošo 

pašpārvaldes loceklēm. Līdz ar to arī studentēm bija iespēja iepazīties ar sadraudzības koledžām 

un salīdzināt studiju iespējas Lietuvā. 

 
Ar Utenas koledžu sadarbības līgums bija noslēgts jau 2019. gadā, bet līdz šim nebija iespēja 

to apmeklēt. Tika izrunātas izglītības līmeņu atšķirības. Šajā universitātē mums ieinteresēja divas 

Medicīnas fakultātes programmas – kosmetoloģija un kineziterapija, kuras absolvējot tiek piešķirts 

profesionālais bakalaura grāds. SKK tas ir 5. EKI līmenis, bet Lietuvā kosmetoloģijas programmas 

ir 6. EKI līmenis. Interesanti, ka Lietuvā kosmetoloģijas programmas nemaz nav 5.EKI līmenī, ir 

tikai 4. un 6. Latvijā augstāk par 5. EKI līmeni nav iespējams iegūt profesijā “Skaistumkopšanas 

speciālists kosmetoloģijā”. 

https://www.utenos-kolegija.lt/en
https://www.utenos-kolegija.lt/en
https://svako.lt/en/exchange-studies/erasmus-plus/courses-for-incoming-students
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications?field_location_selection_target_id%5B6074%5D=6074&field_location_selection_target_id%5B6075%5D=6075
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKS_skaistumkopsana.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKS_skaistumkopsana.pdf
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Liels ieguvums pagājušā studiju gadā Utenas koledžas studentiem bija iespēja 

studēt/praktizēt mazās grupās, kamēr Latvijas studentiem praktiskās nodarbības klātienē nevarēja 

notikt. Pandēmijas dēļ arī Utenā skaistumkopšanas saloni daudziem studentiem atteica prakses 

vietas, līdz ar to tās tika veiktas koledžas telpās. 

 

Vizītes laikā bija iespēja iepazīt Utenas koledžas infrastruktūru. Patīkami pārsteidza, ka ir 

atsevišķas telpas SPA procedūrām – ar saunu un masāžas galdiem. Kā arī telpa hidroprocedūrām. 

Visas telpas iekārtotas nelielam studentu skaitam – līdz 5 darba vietām. Atsevišķi kabineti 

dekoratīvajai kosmētikai un manikīram/pedikīram. Dekoratīvās kosmētikas zīmoli, ar kuriem 

strādā: Peggy Sage, Paese Cosmetics, Le Maquillage Professionnel. 

Iedvesmojoties no Utenas koledžā redzētajiem zīmoliem, arī SKK ieteikšu apskatīt 

MAQPRO produkciju, jo tonālie krēmi tiek piedāvāti lielos tilpumos – līdz pat 1000 ml (arī 500 

ml, 250 ml). Protams, jāizvērtē, vai tik lielus iepakojumus un dažādos toņos ir iespēja iztērēt. 

Par pētniecību vienojāmies, ka savstarpēji informēsim par iespēju piedalīties starptautiskajā 

nedēļā un zinātniski pētnieciskajās konferencēs. 

  

 

 

http://www.maqpro.com/eng/categories/produits-beaute/makeup-mixer/makeup-mixer.php
http://www.maqpro.com/eng/categories/produits-beaute/makeup-mixer/makeup-mixer.php
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Vizīte Šauļu valsts koledžā 

Stundas un 40 minūšu attālumā, braucot ar auto, no SKK atrodas Šauļu valsts 
koledža. 

Vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas, par iespēju apmainīties ar 
studentiem un pedagogiem, apskatīt koledžas telpas, pārrunāt pētniecības aktivitātes. 

Vizītes pirmajā daļā iepazināmies ar koledžu, kā tā izveidojās, par Erasmus+ 
studentu iespējām. Tikāmies ar Erasmus+ pārstāvi un koledžas direktora vietnieku. 

 

  
 
Šauļu valsts koledža nepiedāvā studijas angļu valodā, bet patika risinājums - 
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ārzemju studentiem ir iespēja izvēlēties no studiju kursiem, kuri notiek angļu vai krievu 
valodā, sakombinēt sev vēlamo kredītpunktu skaitu no tiem. Katrā fakultātē ir iespēja 
apgūt vairākus studiju kursus. 

 
Vizītes laikā devāmies uz Medicīnas fakultāti, kurā tikāmies ar Rehabilitācijas 

nodaļas vadītāju. Viņa parādīja, kur notiek studijas kosmetoloģijas un fizioterapijas 
studentiem. 

  
 
Pozitīvais, kas iedvesmoja un būtu noderīgs SKK  - pedikīra krēsli un SPA zona. 
 

  
 
Ar rehabilitācijas nodaļas vadītāju pārrunājām sadarbības iespējas: studentu un 

pedagogu apmaiņu, tālākizglītības iespējas, par iespēju piedalīties zinātniski 
pētnieciskajās konferencēs. 

Uz jautājumu, vai tiek rīkotas kādas olimpiādes, saņēmu atbildi, ka ir mēģinājuši un 
secināja, ka arī bez olimpiādēm zina, kuri studenti ir labākie. Bet savukārt par citu koledžu 
olimpiādēm bija komentārs, ka ir grūtāk konkurēt no kosmetoloģijas programmas 
masāžas olimpiādēs, jo tur vairāk piedalās tieši masāžas skolu studenti. 

 

https://svako.lt/en/exchange-studies/erasmus-plus/courses-for-incoming-students
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Vairāki kabineti bija iekārtoti ar aizkariem starp kušetēm. Tas noderēja, lai 

pandēmijas laikā studenti varētu veikt praksi koledžas telpās. Līdzīgi kā citu koledžu 
studentiem, arī Šauļos pandēmijas laikā nebija prakses iespējas salonos. Aizkari starp 
kušetēm nebija kabinetos, kuros notiek vaksācija un SPA masāžas, jo trenējoties 
vaksāciju, vismaz sākumā “tā ir diezgan netīra” nodarbība un auduma aizkarus būtu grūti 
iztīrīt. 

 
Erasmus+ mobilitātes laikā apskatījām gaisa taku Anīkščos. Tā ir taka, kas izvietota 

21 m augstumā. Tā nav kilometriem gara, bet arī 300 m pastaiga kokos ir iespaidīga Ja 
sākumā domāju, ka tas nav man, jo jūtos neomulīgi skatu torņos, tad šajā takā, kaut arī 
tā nedaudz šūpojās, bija patīkama drošības sajūta. Izaicinājums bija uzkāpt takas 
noslēguma 36 m augstajā tornī, kurš ir ar caurspīdīgu režģu klājumu. Pandēmija un 
septembra beigas ļāva baudīt skaistus skatus bez lieliem tūrisma pūļiem. Izbraucot no 
Šauļiem piestājām slavenajā Krusta kalnā – Lietuvas katoļu svētvieta. 
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Vai bija izaicinājumi, gatavojoties mobilitātei un īstenojot to? Šī man nav pirmā mobilitāte, 

tāpēc izaicinājumu nebija. Vienīgais izaicinājums – sekot līdzi epidemioloģijas prasībām, lai 

varētu apmeklēt kaimiņu valsti, jo braukšanas laikā gan Lietuvā, gan Latvijā strauji palielinājās 

Covid-19 saslimušo skaits. Kā arī dīvainā Lietuvas Covidpass aizpildīšana, jo bija jāpiekrīt visam 

iespējamam, lai to varētu saņemt. 

 

Ļoti novērtēju iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātēs. Tas ir patīkami, ka ir iespēja apskatīt 

citas līdzīgas augstākās izglītības iestādes, jo tas ļauj izrauties no ikdienas rutīnas un rast kādu 

noderīgu risinājumu savā izglītības iestādē. Nekur nav tik noderīgs valodu treniņš kā tiekoties ar 

sadarbības partneriem. Vizītes laikā izmantojām divas valodas – krievu un angļu. Ja Erasmus+ 

koordinatori ir gados jaunāki cilvēki, viņi pārsvarā labi runā angļu valodā. Savukārt  speciālisti ar 

lielāku stāžu spēj izmantot gan angļu vai krievu valodu vai tikai krievu valodu. Ar to ir jārēķinās, 

ka pat vienā sadarbības iestādē personālam ir atšķirīgas svešvalodu zināšanas. 

 

Visiem iesaku izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas, jo tā ir iespēja profesionāli 

pilnveidoties , iedvesmoties un iepazīt citas kultūras. 

 


