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Mani sauc Laura Bleija esmu Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas trešā kursa 
studente. Šogad Erasmus+ mobilitātes programmā devos trīs mēnešu praksē uz 
Spāniju, Kanāriju salām, Tenerifē. Strādāju viesnīcā Hotel OCÉANO, Calle 
Océano Pacífico, 1, 38240 Punta del Hidalgo, Santa Cruz de Tenerife, Spānija, 
Spa departamentā.  
 

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 



Izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo man tā šķita lieliska 
iespēja ne tikai lai prakstizētu savas prasmes, bet arī iepazīt citu kultūru un 
attīstīt savas komunikācijas spējas svešā valodā. Kā arī mani motivēja mūsu 
skolas studentu Erasmus+ mobilitātes pieredzes stāsti. 

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 
mobilitātes un tās laikā, vienmēr varēju paļauties un saņemt atbalstu kad tas bija 
nepieciešams.  

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses 
mobilitātes?  
Šīs prakses laikā ieguvu daudz profesionālos un personiskos ieguvumus. 
Profesionālā ziņā ieguvu jaunas iemaņas savā nozarē, kolēģi vienmēr dalījās ar 
savām zināšanām, kas man šķita tiešām interesanti un noderīgi! Ieguvu pamatus 
spāņu valodā, jo darba kolektīvā komunukācija savstarpēji noritēja tikai 
spāniski, kas no sākuma bija grūti, bet ar laiku pie tā pieradu un spēju saprast, 
kad no manis kaut kas bija nepieciešams. Es veicu tādas ķermeņa procedūras, kā 
ietīšana ar aļģēm, mālu un eļļu, ķermeņa pīlingu un limfodrenāžas procedūras 
kājām. Attīstīju savas prasmes komunikācijā, iemācījos pielāgoties klientam, jo 
katram no viņiem bija citādākas vēlmes un sajūtas procedūru laikā. Uz šo vietu 
brauca cilvēki no dažādām valstīm, kas arī man deva lielāku pieredzi. Iemācijos, 
kā ir strādāt citā vidē un sapratu, ka arī nākotnē vēlos turpināt ceļot un strādāt 
citās valstīs! 
Ārpus darba laika devos apskatīt šo skaisto, vulkānisko salu, iepazinu viņu 
kultūru un tradīcijas, kā arī ieguvu iespēju iejusties viņu dzīves ritmā. Visvairāk 
Tenerife man paliks atmiņā, jo es iepazinu daudz jaunus draugus ar kuriem 
noteikti vēl satikšos! 

 



Kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ 
prakses perioda laikā? 
Viss šis laiks, ko pavadīju Tenerifē man paliks spilgti atmiņā, daba, apburošie 
saullēkti un saulrieti. Cilvēki šeit ir draudzīgi, pozitīvi noskaņoti un vienmēr 
gatavi palīdzēt. Var šķist, ka Tenerife ir maza un klusa zeme, bet tā noteikti nav, 
dzīve šeit rit pilnā sparā! Man tiešām pietrūks viņu tradicionālā virtuve, kuru 
bieži devos baudīt vienā no kafejnīcām, pilsētā, kurā dzīvoju, viesmīļi bija ļoti 
jauki, vienmēr atpazina mani un apjautājās kā man iet!  

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver 
iespēju piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 
Noteikti izmantojiet šo iespēju doties Erasmus+ prakses mobilitātē, ir vērts 
izkāpt no savas komforta zonas, jo jūs iegūsiet ne tikai praktiskas iemaņas savā 
nozarē, bet arī iepazīsiet citas valsts kultūru un cilvēkus. Laiks paskrien tiešām  
ātri un ja man būtu iespēja es noteikti paliktu ilgāk, kā trīs mēnešus. 



 


