
Mans pieredzes stāsts Anglijā 
 
Baiba Beāte Ūdre 
24 gadi 
Sieviete 
Starptautiskā Kosmetoloģijas Koledža  
Lielbritānija 
Face And Body Aesthetic Clinic,  
2nd Flr, 11a Wood St, Wakefield WF1 2EL, United Kingdom 
Studenta prakses pilnveides mobilitāte 
24.01.2022.-24.04.2022. 
 

Erasmus+ prakses programmas ietvaros 3 mēnešus pavadīju Anglijas vidienē, mazā, 
saulainā pilsētā, Veikfīldā, kur veidoju savu prakses pieredzi salonā “Face And Body Aesthetic 
Clinic”. 

 
 

Vienmēr esmu gribējusi izmantot Erasmus+ mobilitātes pieredzi un izrauties nedaudz 
ilgāk par nedēļas ceļojumu ārpus Latvijas. Visvairāk mani mudināja mani tuvie draugi, jo liela 
daļa ir kaut kur devušies Erasmus+ pieredzē no savām vidusskolām un universitātēm, kur es jutu  
to straujāku pašizagusmi.  

Visā prakses laikā man bija pieejama savstapēja komunikācija ar koledžu. Vislielākais 
atbalsts bija Marika Ģederte, kura lika nekaunēties un droši rakstīt viņai saistībā ar praksi 
jebkādus jautājumus, jo muļķīgu jautājumu nav.  

Izejot no komforta zonas, esmu sevi pilnveidojusi, personiski un profesionāli. Kur 
profesionālajā ziņā esmu pārliecinātāka par sevi. Praksē pilnveidoju savas kolēdžā iegūtās 
zināšanas, kā arī liela veiksme bija ar prakses vadītājs Vilni Kārkliņu, kurš, ar entuziasmu un 
enerģisku atdevi pret savu darbu, nežēloja nodot savas zināšanas tālāk arī praktikantēm. Prakses 
laikā galvenokārt attīstīju iemaņas injekcijas procedūrās, elektroprocedūrās un masāžā, kuras 
nākotnē arī plānoju pielietot savā praksē. 

 



 
 
Neskaitot sevis pilnveidošanu praksē, mans personiskais ieguvums Erasmus+ mobilitātes 

laikā ir izraušanās no ikdienas pienākumiem un atveltīšanās tikai SEV un sevis attīstīšanai, 
piem., ēst gatavošana tikai sev; ceļošana, jaunu pilsētu iepazīšana un kultūras objektu apskate; 
kvalitatīva atveltīšanās kvalifikācijas darba rakstīšanai; kā arī savs laiks hobijiem (sporta zālei, 
tenisam, jo, kā izrādās, Anglijā parkos ir pieejami tenisa korti par brīvu). Kā arī Erasmus+ 
mobilitātes ietvaros nostabilizēju savas angļu valodas zināšanas, kuras izmantoju lielākoties 
salonā komunikācijā ar klientiem, un šī pieredze bija interesanta, īpaši sākuma periodā bija grūti 
pierast pie Jorkšīras dialekta, kur man dažbrīd palika neērti klientam trešo reizi pārjautāt teikto. 

 

 
 
Spilgtākais iespaids bija britu ieaudzinātā laipnība, kur, ja arī tu būsi tas vainīgais, kas 

uztrāpīsies ceļā kādam, tik un tā viņš trīskārši atvainosies tev, kā arī jāpiemin, dažriez labāk ir 
aiziet uz pašapkalpošanās kasēm, jo pārdevējas mīl izrunāties ar katru klienti rindā par pārtikas 
cenu kāpumiem un laikapsptākļu krasajām maiņām. Mākslīgo laipnību un britu nesteidzīgo 
dzīves ritējumu es ātri pieņēmu kā savu un, atbraucot uz Latviju, tās nedaudz pietrūks.  

Un padomu, ko vēlos sniegt studentēm, kuras apsver iespēju piedalīties Erasmus+ prakse 
mobilitātē, ir nebaidīties pārkāpt savai komforta zonai, es arī baidījos, biju iestagnējusi savas 
dzīves “apburtajā lokā” un šī mobilitāte bija labākais, kas notika ar mani, lai atgādinātu sev, ka 
dzīve jāveido nedaudz neparedzamākā un krāsaināka. 
 

Paldies! 


