
Vārds, uzvārds: Violeta Ščeglova  

Vecums: 22 gadi 

Dzimums: sieviete 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kos-
metoloģijas koledža 

Mobilitātes valsts: Spānija, Tenerife  

Prakses institūcija: Hotel OCÉANO, 
Calle Océano Pacífico, 1, 38240 Punta del 
Hidalgo, Santa Cruz de Tenerife, Spānija  

Prakses darba joma : Spa&Wellness 

Mobilitātes perioda ilgums: 2 mēneši 
( 01.09.2021 – 06.11.2021) 

Mani sauc Violeta Ščeglova esmu 22 gadus veca Starptautiskās Kosme-
toloģijas koledžas studente. Šogad devos Erasmus+ mobilitātes program-
mā uz Spāniju, Kanāriju salām, Tenerifē. Strādāju viesnīcā Hotel 
OCÉANO, Calle Océano Pacífico, 1, 38240 Punta del Hidalgo, Santa Cruz 
de Tenerife, Spānija, Spa departamentā divus mēnēsus. 

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē ? 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē,  jo man vienmēr ir pati-
cis ceļot, un man tā bija lieliska iespēja atklāt jaunu valsti un kultūru 
priekš sevis .  Apskatīt arī, kā cilvēki strādā ārzemēs un papildināt esošās 
prasmes darbā un komunikācijā ar klientiem.  Un šī ir laba iespēja satikt 
jaunus cilvēkus, kuri var kļūt par jūsu draugiem! 

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan 
pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā ? 



Sadarbība ar nosūtošo un uzņemošo institūciju man bija pozitīva, vienmēr 
sniedza atbalstu, kad tas bija nepieciešams, varēju pilnībā paļauties, ka 
man palīdzēs. 

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ 
prakses mobilitātes? 
 
Ieguvu jaunas profesionālās iemaņas, 
iemācījos atrast pieeju katram klientam, jo 
viņi ir tik dažādi!  Es arī sapratu, cik svarī-
gi ir darīt savu darbu ar mīlestību, kā teica 
mūsu kolēģe: ! Darbā Spā ir svarīgi dod 
mīlestību klientiem , kad jūs veicat pro-
cedūru, ielieciet 90% mīlestības un tikai at-
likušie 10% — tehnika”. 

Mans personīgais sasniegums ir tas, ka šajā 
laikā es iemācījos angļu valodu, jo es devos 
uz Spāniju, nemaz nezinot angļu valodu.  
Es satiku brīnišķīgus cilvēkus, kurus varu 
saukt par draugiem un ar kuriem noteikti 
vēlos palikt kontakta.  Man arī ļoti ne-
gaidīti un patīkami bija tas, ka mūsu prak-
ses beigās viesnīcas vadītāja mums teica, 
ka, ja vēlēsimies atgriezties, viņi vienmēr 
priecāsies mūs redzēt savā viesnīcā .  

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

Dzīve Tenerifē rit pilnā sparā!  Cilvēki ir atvērti, vienmēr gatavi jums 
palīdzēt, pat ja jūs nesazināties vienā valodā.  Nekad nebiju domājusi, ka 
oktobrī pēc darba došos peldēties okeānā.  Laiks tur paskrēja ļoti ātri, un 
tas ir vieta , kur noteikti atgrizīšos !  

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri 
apsver iespēju piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē ? 



Nebaidieties un izmantojiet  šo iespēju, šo pieredzi nevar ne ar ko salīdz-
ināt.  Ja jūs  tāpat kā es domājat , ka jums  pietiks ar 2 mēnešiem, jo 3 vai 
vairāk būtu par daudz, tas tā nav!  Mans laiks Tenerifē paskrēja pārāk ātri, 
ja es varētu atgriezties, es dotos mobilitāti uz ilgāku laiku! 

Par citiem aspektiem, kas Jums šķiet būtiski saistībā ar Jūsu Eras-
mus+ prakses periodu ? 

Izvēloties valsti, uz kuru dodaties, atcerieties, ka jūs neesat ka tūrists!  
Jums jābūt gatavam dažādiem izaicinājumiem.  Bet šī ir pieredze, kas dos 
daudz vairāk nekā profesionāla pieredze, tā ir dzīves pieredze, ko 
atcerēties visu mūžu. 

 






