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ERASMUS + PIEREDZES STĀSTS 
TENERIFĒ 

Laikā, kad pasaulē notiek haoss un liela neziņa par to, 
kas notiks rīt,  iespēja piedalīties Erasmus + 
programmā bija ļoti vērtīga.  
 Šobrīd, lai dotos ārpus Latvijas robežām ir 
jāiepazīstas ar katras valsts prasībām, lai varētu droši 
un bez aizķeršanās iziet lidostas drošības kontroli.  
Šoreiz  izaicinājumus sagādāja Latvijas laikapstākļi , 
kad ziema bija parūpējusies par kārtīgu sniega segumu 
un lidmašīna pacēlās ar 3 h kavējumu, bet Tenerife mūs 
sagaidīja ar saules stariem.  

 

 Mūsu galvenais iemesls kādēļ devāmies 
uz Tenerifi bija, lai satiktos ar aģentūras 
pārstāvi Kortniju. Jau kādu laiku 
sadarbojamies ar aģentūru, lai mūsu studenti 
varētu doties  pieredzes praksē uz Tenerifes 
viesnīcām. Šī ir lieliska iespēja mūsu 
studentiem, iegūt ļoti labu pieredzi savā 
izvēlētajā profesijā. Studentiem ir iespēja ne 
tikai uzlabot savas profesionālās prasmes, bet 
arī uzlabot savu valodu zināšanas, kā arī 
komunikācijas prasmes ar klientiem no 
dažādām pasaules valstīm. Kortnija mūs 
iepazīstina ar situāciju kā Covid-19 ir 
ietekmējis viesnīcu darbību, cilvēku 
paradumu maiņas. Kā arī savu pieredzi 



strādājot attālināti no mājām, sabalansējot darbu ar privāto dzīvi.  

 Erasmus + programma ļauj ne tikai uzlabot 
un iegūt jaunas sadarbības turpmākajai 
attīstībai, bet ļauj iepazīt pašu valsti un 
iepazīt cilvēkus.  

 Iepazinām Tenerifi no dažādiem skata 
punktiem. Sala pārsteidza,  ar tik ļoti 
atšķirīgu vidi. Dienvidu puse ir bagāta ar 
kūrortiem, iespēja baudīt saules starus un 
peldi okeānā, piekrastē vērojami sērfotāji 
un ļoti daudz tūristu, kuri ieradušies no 
dažādām valstīm, lai baudītu vasaru. Naktī 

šī pilsēta nekad neguļ, vakaros atveras restorāni, kuri piedāvā dzīvo mūziku, ballīti un vieglu 
noskaņojumu visas nedēļas garumā.  

 

 Neskatoties uz to, ka sala ir salīdzinoši maza, 
apkārt salai var apbraukt vienas dienas laikā, tad 
ziemeļu puse būtiski atšķiras gan ar savu izskatu, 
gan arī ar laikasptākļiem . Ziemeļu puse ir būtiski 
vēsāka un vējaināka, bet tas netraucēja izbaudīt 
salas piedāvāto burvību. Noteikti ir dažas vietas, 
kas būtu jāapmeklē ierodoties šajā salā. Teides 
vulkāns ir viena no vietām, kuru iesaka apmeklēt, 
vulkāns pēdējo reiz izvirda 1909 gadā un 
joprojām ir aktīvs. Tā pat ieteiktu apmeklēt 
Masca, kas ir neliels kalnu ciemats, ceļš uz šejieni 
ir elpu aizraujošs, bet skats ir iespaidīgs un 
noteikti jāredz. Vēl viena no Must have vietām, 
kura būtu jāapmeklē ir Loro parks, kurā  nemanot 
paskrien laiks. Parks piedāvā iespaidīgāko 
papagaiļu kolekciju, dažādus dzīvnieku 
apmeklējumus, kā arī delfīna un vaļa šovu, kas 

iepriecinās gan lielos, gan mazos.  



Sala piedāvā brīnišķīgu ēdienkarti, kas patīkami pārsteigs 
garšas baudītājiem.  Ēdieni ir ne tikai gardi, bet arī vizuāli glīti. 
Restorāni, kurus vairāk apmeklē vietējie iedzīvotāji 
komunikācija notiek spāņu valodā un tikai nedaudz angļu 
valodā.  

Noslēdzošajā dienā bija negaidīts lēmums doties 2h garā laivu 
braucienā, lai izbaudītu vasarīgo laiku, salas burvību un redzēt 

delfīnus viņu dabiskajā vidē.  Šis bija 
brīnišķīgs piedzīvojums nedēļas garumā, 
kas ļāva iepazīt salu no tās dažādajām 
šķeltnēm, iepazīt cilvēkus un izveidot 
ciešāku sadarbību.   

Ja Jums ir iespēja doties Erasmus + 
programmā, tad noteikti izmantojiet šo 
iespēju. Leciet nezināmajā un riskējiet, 
pieredze kuru iegūsiet būs  šī riska vērta. 
Iegūtās zināšanas noderēs savā 
pašizaugsmē, iepazīt citu valsti un tās 
kultūru.  

 


