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Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

Vienmēr esmu atvērta jaunām pieredzēm un iespaidiem, kas attiecas uz manu 
profesionālo pilnveidi, tādēļ izvēlējos piedalīties Erasmus+ mobilitātē. Šajā nozarē ik 
dienu ir kādi jaunumi, tādēļ lai būtu labs speciālists vienmēr ir jābūt jaunu zināšanu 
apritē. 

 

Man bija fantastiska iespēja apmeklēt intensīvas mācības trīs dienu garumā pie Evelin 
Ainomae, kas ir Babor zīmola Igaunijas un Latvijas pārstāve un darbojas arī kā trenere. 
Apmācību gaitā iepazināmies ar uzņēmuma vēsturi un zīmola filozofiju. Apguvām 
jaunas procedūras tehnikas, knifus un protokolus no Babor vadošajām sejas kopšanas 
līnijām. Papildināju savu teorētisko un praktisko zināšanu bāzi. Uzskatu, ka ļoti vērtīgi 
bija apgūt tieši Dr. Babor līnijas protokolu, jo šī ir pati advansētākā līnija, kas ļauj 



speciālistam pielāgot un personalizēt katram klientam individuālu sejas kopšanas 
procedūru, kā arī pēc procedūras piemeklēt pašus efektīvākos mājas kopšanas 
produktus, ko klientam lietot lai uzturētu procedūrā iegūto efektu pēc iespējas ilgāk! 

Komentējot situāciju par sadarbibu ar abām instancēm, 
tad varu teikt visu to labāko! Viss tika sīki un detalizēti 
izskaidrots, līdz ar to nebija papildus jautājumi vai 
satraukums. Man ir patiess prieks par tik gludu un 
veiksmīgu sadarbību! 
 
Kā savu personisko ieguvumu varu minēt - ieguvu jaunas 
zināšanas, nostiprināju jau esošās bāzes zināšanas, ieguvu 
jaunus kontaktus un nākotnes sadarbības iespējas gan ar 
zīmolu, gan Babor zīmola parstāvi. Ieguvu pilnīgu ieskatu 
visā plašajā Babor prodktu un procedūru piedāvājumā, kā 
arī ieguvu izpratni kā kombinēt savstarpējo produktus un 
produktu līnijas, lai iegūtu pārsteidzošu rezultatu, ko 
uzreiz pamana un novērtē ari klients, kas uzreiz veicina 
produktu blakus pārdošanu, kas kosmetoloģijas nozarē ir loti svarīgs aspekts papildus 
speciālista peļņai, ka ari klienta piesaistei. 
 
Uzskatu, ka Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas ieguvums no manas mobilitātes – 
zinošs, kompetents un iedvesmots darbinieks ar jaunu redzējumu par koledžas nākotnes 
perspektīvām sadarbībā ar Babor zīmolu. 

Atskatoties uz izaicinājumiem šīs mobilitātes ietvaros, tad kā vienīgo izaicinājums ar 
ko es saskāros  var minēt - laika menedžments, lai būtu iespēja izmantot šo fantastisko 
pieredzi un doties  mobilitātē uz Tallinu. 

Ja man jautā, vai iesaku kolēģiem piedalīties šāda tipa pilnveides mobilitātēs, tad 
noteikti ieteiktu izbrīvēt laiku un doties izmantot šādu iespēju, jo vai kādreiz zināšanas 
var būt par daudz? Jauni iespaidi un pozitīvas emocijas garantētas! Un brīvajā laikā ir 
iespēja apskatīt mobilitātes valsti, tādejādi iepazīstot šīs valsts kultūru un atkal gūstos 
jaunus iespaidus! 
 


