
Erasmus + programmas personāla pilnveidesmobilitātes pieredzes stāsts. 

 

 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk-

koledža) Erasmus + projekta ietvaros, piedāvāja 

iespēju doties uz personāla pilnveides mobilitāti 

Igaunijā, Tallinā, Babor Beauty Spa. 

 

Babor Beauty Spa ir Babor izstrādāta starptautiska 

skaistumkopšanas centru koncepcija. Mūsdienās 

Babor Beauty Spa saloni ir pieejami visā pasaulē. 

Augsta līmeņa profesionalitāte. Koncepcija, kas 

atbilst Babor noteikumiem, garantē vislabāko 

kvalitāti  

 

Brauciena galvenais mērķis bija iegūt jaunas 

zināšanas, dalīties personīgajā profesionālajā 

pieredzē, iepazīties ar Babur kosmētiku. 

 

Kas ir par nosūtošo un uzņemošo institūciju, nebija 

nekādu problēmu.Koledžas administrācija sniedza 

vajadzīgo atbalstu un informāciju. Tallinā viesmīlība 

visaugstākajā līmenī, tikām labi uzņemti un jutām 

ļoti mājīgu un komfortablu atmosfēru visu 

apmācības laiku. 

 

Man izdevās nostiprināt zināšanas un apgūt daudz 

informācijas par Babor kosmētikas līnijas 

definīciju,kas nākotnē palīdzēs produktīvāk nodot 

informāciju studentiem. Viens no noderīgākajiem 

brīžiem šajā braucienā bija uzzināt vairāk par 

darba procesu salonā, par pasūtījumu veikšanu un 

izdevās iedziļināties salona darbā, kā arī salona 

materiālo lietu kārtošanā. 

 

Vārds ,uzvārds: Jeļena Mileiko  

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā 

Kosmetoloģijas Koledža, Graudu 

iela 68, Rīga, Latvija. 

Darbības joma augstskolā: 

Mācību salona vadītāja. 

 Mobilitātes valsts; Igaunija. 

Uzņemošā institūcija: Beautyspa 

Baltic OU, Parnu 18, Tallinn.  

Personāla pilnveides veids: 

profesionālās paaugstināšanas 

pilnveide. Mobilitātes perioda 

ilgums: 15.06-17.06.2022.(plus 2 

ceļošnans dienas) 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ 

pilnveides mobilitātē, jo mācības ir 

neatņemama darba sastāvdaļa. 

Man ir liela vēlme vienmēr iet uz 

priekšu un mācīties kaut ko jaunu 

un dalīties ar zināšanām koledža. 

Kopumā apmaiņas programma 

bija ļoti bagāta gan apmācību, 

gan pašmācības ziņā.  

Dalība apmaiņas programmā 

man deva iespēju ieraudzīt citu 

kultūru no iekšpuses, gūt vērtīgu 

pieredzi komunikācijā ar kolēģiem 

no Tallinas un, protams, pilnveidot 

savas zināšanas.  

Viesošanās laikā man bija iespēja 

iepazīties ar Babor Beauty Spa 

Tallin salonu un veikalu. Kura 

koncepcija ir vērsta uz prasīgu 

klientu, kura mērķis ir kvalitatīvas 

sejas un ķermeņa kopšanas 

procedūras, kurš novērtē 

pakalpojumu sniedzēja 

kvalifikāciju un procedūrās 

izmantotos produktus.  

Svarīgākais bija nostiprināt 

zināšanas un uzzināt ko jaunu par 

vienu no labākajiem kosmētikas 

līdzekļiem Babor. Bija iespēja 

apskatīt Tallinu un personīgi izjūt 

kosmetoloģijas procedūru un tās 

noteikumus. 
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Kas bija ļoti svarīgi, tie bija materiāli, kas mums tika 

izsniegti, ja nepieciešams, es varu turpināt savu 

personīgo apmācību, atgriežoties mājās. 

Pateicoties šiem materiāliem, nākotnē varu 

apmācīt koledžas studentus, kuriem būs prakse 

mācību salonā. 

 

Mobilitātes sagatavošanā un īstenošanā grūtību 

nebija, jo koordinators Latvijā informēja par visu 

nepieciešamo, un Igaunijā tā nebija pirmā no 

mūsu koledžas vizīte, tāpēc viss bija skaidrs Dalība 

programmā Erasmus Plus man palīdzēja pārvarēt 

valodas barjeru, pilnveidot vārdu krājumu jo 

apmācības notika angļu valodā. 

Kolēģiem ieteiktu piedalīties Erasmus+ mobilitātē. 

Tas ir trīs vienā, lieliska iespēja profesionāli 

pilnveidoties, iegūst jaunas zināšanas un apskati 

citu valsti.  
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