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Erasmus+ prakses mobilitātes programmas ietvaros divus mēnešus pavadīju Spānijā, 

Kanāriju salās, Tenerifē. Strādāju viesnīcā Hotel OCÉANO Health Spa, SPA departamentā. 

Viesnīca atrodas Tenerifes ziemeļos, pilsētā Punta del Hidalgo, okeāna krastā.  

 



                    
Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo jau no studiju pirmā gada biju daudz 

domājusi par to, ka varētu aizbraukt pastrādāt ārpus Latvijas un gūt pieredzi kādā lielā 

uzņēmumā, kas sniedz SPA pakalpojumus un izkāpt no savas komforta zonas. Uz praksi 

Tenerifē devos kopā ar kursa biedreni, kas notiekti bija liels pluss, jo varējām viena otrai 

izpalīdzēt un pavadīt brīvo laiku kopā. 

 

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

mobilitātes, gan tās laikā? 

Sadarbība ar nosūtošo un uzņemošo institūciju bija pozitīva gan pirms, gan pēc un prakses 

laikā, jo varēju vērsties pēc palīdzības jebkurā laikā, kad man tas bija nepieciešams.  

 

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

Profesionālā ziņā esmu ieguvusi daudz jaunu zināšanu un praktiskā pieredze man ir ļāvusi 

saprast, ko tieši vēlos darīt nākotnē savā nozarē. Praktizēju dažādas ķermeņa procedūras, 

piemēram, pīlingus, ietīšanas ar aļģēm, mālu, eļļu. Veicu arī manikīru. Ieguvu ne tikai jaunas 

iemaņas, bet arī guvu pārliecību par savām līdzšinējām zināšanām un prasmēm. 

Esmu iepazinusi daudz jaunus cilvēkus, kā arī ieguvusi draugus, ar kuriem noteikti vēl 

satikšos. Ir uzlabojušās manas angļu valodas zināšanas, kā arī esmu apguvusi pamatus 

spāņuvalodā. 



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

laikā? 

Mani pārsteidza spāņu atsaucība un laipnība. Biju sajūsmā par Tenerifes unikālo dabu, jo sala 

ir vulkāniskas izcelsmes. 

Visspilgtāk atmiņā ir palikušas sajūtas, kuras mani pārņēma, kad viena kolēģe no SPA man 

parādija Latvijas 5 latu sudraba monētu, kuru viņa bija atradusi Tenerifes pludmalē.  

 
Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju 
piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 
 
Noteikti nešaubīties un doties Erasmus+ praksē vai studijās - un tu viennozīmīgi būsi tikai 

ieguvējs. Erasmus+ prakses pieredze sniedz neatsveramu vērtību pašizaugsmē ikvienam 

studentam. 

 
 
 

 

                       

 

  



            

 

 

             

 

 

 



                   

 

 

 

 


