
 

 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 

lektores 

Ditas Bērziņas 

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

 

• Vārds, uzvārds: Dita Bērziņa 

• Nosūtošā augstskola : Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

• Darbības joma augstskolā: lektors 

• Mobilitātes valsts: Spānija 

• Uzņemošā augstskola/ institūcija: Salons Begona Estilistas, Murillo 11 03440, Ibi, Alicante 

• Personāla pilnveides veids : Zināšanu papildināšana ķermeņa kosmētiskajās procedūrās un 

jaunu sadarbības partneru apzināšana 

• Mobilitātes perioda ilgums: 14.12.2021. – 16.12.2021. 

 

 

Mobilitātē uz Spāniju uz salonu Begona Estilistas devos, lai gūtu priekšstatu par salonu 

darba organizāciju Spānijā, piedāvāto procedūru un pakalpojumu klāstu, kvalifikācijas 

prakses īstenošanu Spānijas salonos, apzinātu jaunu sadarbības partneru iespējamību ar 

Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu un papildinātu savas zināšanas ķermeņa 

kosmētisko problēmu risināšanā un metožu pielietošanā. 

Mobilitātes laikā apmeklēju salonu Begona Estilistas, kas atrodas Alikantes provincē, 

kalnu pilsētiņā Ibi ar 25 000 iedzīvotāju un tikos ar salona īpašnieci un vadītāju, kas pati 

arī veic dažādas sejas un ķermeņa procedūras un dažādas apmācības – Begonu Torres 

Lopez. Tikšanās laikā runājām par kosmetologu izglītības iespējām Spānijā, kas ir 

līdzīgas kā Latvijā -  ir profesionālā izglītība, kuru iegūst divu gadu laikā un augstākā 

profesionālā izglītība, kuru iegūst četru gadu laikā, no iegūtās izglītības atkarīga 

speciālista kvalifikācija un procedūras, kuras tas ir tiesīgs veikt. Apspriedām jauno 

speciālisu sagatavotību darbam un Begonja saka, ka speciālistiem ir dažāda sagatavotība, 

jo lielā mērā tā nav atkarīga tikai no skolas, bet arī no salona, kur studenti nokļūst 

praksē, jo ir saloni, kur studentiem atļauj tikai vērot speciālistu darbu vai kārtot un tīrīt 

salonus, kas priekš jaunajiem speciālistiem ir ļoti slikti, jo viņi nevar vingrināties veikt 

dažādas procedūras, pati Begonja savā salonā praktikantiem liek daudz strādāt ar 

klientiem, veikt dažādas manuālas un aparātprocedūras savu speciālistu uzraudzībā. 

Runājām par Straptautiskās kosmetoloģijas koledžas studentu iespējamo prakses 

mobilitāti uz salonu Begona Estilistas un īpašniecei šī ideja šķiet apdomāšanas vērta un 

interesanta, bet nosacījums ir jauno speciālistu spāņu valodas zināšanas, jo Ibi ir īstena 

spāņu pilsēta un viņas salona klienti ir spāņi, kas nerunā citās valodās. Iepazinos ar 

salona piedāvāto procedūru klāstu un tas ir ļoti plašs – lāzerepilācija, radiofrekvences 

procedūras, mezoterapija, kavitācija, mikropigmentācija, Maderoterapija, dažādas 

ķermeņa masāžas un plaša spektra sejas procedūras. Begonja man sniedza meistarklasi 

Maderoterpijā, kas šobrīd visā Spānijā ir trenda procedūra ķermeņa apjoma un celulīta 

mazināšanai kā arī sejas un ķermeņa formu veidošanai. Par to arī saņēmu sertifikātu. 

Jauniegūtās zināšanas varēšu izmantot savā darbā ar studentiem un arī savā privātpraksē. 

Tā kā salons Begona Estilistas nav SKK sadarbības partneris, tad apsriedām iespējas 

noslēgt savstarpēju sadarbības līgumu, kas varētu veicināt mūsu pasniedzēju un studentu 

prakses iespējas kā arī iespēju salona speciālistiem atbraukt pie mums un sniegt 

meistarklases dažādās sejas un ķermeņa kosmētiskajās procedūrās, piemēram, 

Maderoterapijā. 

Mobilitātes laikā secināju, ka vēl lielāka uzmanībā jāpievērš studentu praktisko spēju 

attīstīšanai un veicināšanai, kritiskajai domāšanai un lēmumu pieņemšanai. Pasaulē 

nepārtraukti attīstās dažādas jaunas metodes dažādu kosmētisku problēmu risināšanai un 

šādas mobilitātes dod iespēju paskatīties kā un ar kādām metodēm strādā citās pasaules 



 

 

valstīs. Tas ir ļoti noderīgi profesionālajai pilnveidei gan man pašai, gan darbā ar 

studentiem. 

Kolēģiem, kuri apsver iespēju doties mobilitātes programmā Erasmus+, noteikti ieteiktu 

nebaidīties un doties, jo tā ir nenovērējama pieredze gan komunikācijā svešvalodā, gan 

sadarbības veicināšanā, gan jaunu zināšanu un iespaidu gūšanā. Iespējams iepazīt 

dažādas zemes klimata un kultūras atšķirības. Apmeklējot Ibi, kas ir kalnos, mana 

mītnes vieta bija El Campello, kas atrodas jūras krastā, attālums starp šīm pilsētām ir 50 

km, bet klimata atšķirība ir milzīga, Ibi naktīs ir mīnus grādi, kamēr El Campello ap 

+14, arī daba ir atšķirīga un dažāda. Tas ir neaizmirstams piedzīvojums un iespaidi. 

Apmekējot Spāniju noteikti ir jānoskaidro vai ar jums spēs sazināties kādā citā valodā 

bez spāņu, tā šeit ir problēma, jo angliski šajā reģionā praktiski neviens nerunā, tādēļ, ja 

ir vēlme doties pieredzes apmaiņā vai praksē uz Spāniju, es ieteiktu mācīties spāņu 

valodu. 

 

 

 
 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 


