
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

Vārds, uzvārds: Dace Rihtere 

Nosūtošā augstskola: SIA : “Starptautiskā kosmetoloģijas koledža” 

Darbības joma augstskolā: lektore 

Mobilitātes valsts: Grieķija 

Uzņemošā institūcija: Aegeo spas, 143 Papanastasiou 143Av. 71409, 
Heraklion, Krēta 

Personāla pilnveides veids: Erasmus + programmas presonāla pilnveides 
mobilitāte 

Mobilitātes perioda ilgums: 3 dienas plus 2 ceļošanas dienas (26.07.-28.07.22) 

 

   Mūsu profesijas pārstāvjiem vienmēr gribās uzzināt un redzēt ko jaunu un es, protams, arī 
neesmu izņēmums, tādēļ izvēlējos piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē, kur 
redzēju un uzzināju daudz jauna, iepazinos ar jauniem cilvēkiem un paplašināju savu redzes loku. 

   Mobilitātes periodā bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar uzņēmumu Aegeo SPA, kam pieder 
ap 300 luksus spa saloni ne tikai Grieķijā, bet arī Kiprā un Bulgārijas kūrortos. Viņu veiksmes 
atslēga ir spēja veidot ilgstošas un abpusēji izdevīgas attiecības un risinājumus. Saviem 
partneriem piedāvā augstvērtīgus un uz klientiem orientētus pakalpojumus jau vairāk nekā 25 
gadus un vienmēr pārliecinās, ka gala patērētāji ir apmierināti. Tiek piedāvātas procedūras gan 
sejai, gan ķermenim – piemēram, Zviedru masāža, Atlētu masāža, Aromaterapija, Anti –stress 
masāža, Muguras – galvas un apkakles masāža, Modelējošā masāža utt. Kvalificētie vadītāji 
regulāri seko līdzi jaunumiem un tendencēm.  Aegeo SPA vadība izvadāja ekskursijā pa viesnīcām, 
kur   mūsu 4 studentes šobrīd iziet praksi.  

   Sadarbība ar iesaistītajām pusēm bija ļoti laba. Visa komunikācijas notika caur e pastu un uz 
visiem interesējošajiem jautājumiem ātri tika saņemta atbilde un sniegts nepieciešamais atbalsts. 

   Man kā profesionālim bija ļoti interesanti aplūkot un iedvesmoties, kā uzņēmums organizē SPA 
darbību, kādas procedūras piedāvā un uzzināt, kuras procedūras ir populārākās. Ir, protams, arī 
lietas, kas ,manuprāt, līdz galam nav izdomāts un uz ko uzņēmumam vēl būtu tiekties, lai meistari, 
kas tur strādā, būtu pavisam apmierināti.  Arī strādājot kā lektorei, tas ir svarīgs moments, jo 
palīdz izprast uz ko motivēt tiekties un mācīties arī studentam un, kas ir tā labā prakse, no kuras 
varam iedvesmoties mācīt un mācīties.  

   Starptautiski pasākumi vienmēr man ir izaicinājums uzlabot un pilnveidot angļu valodu.  Mūžu 
dzīvo – mūžu mācies! 

   Kolēģiem iesaku izmantot iespēju, ko sniedz Erasmu+ personāla pilnveides mobilitāte. Šīs 
mobilitātes vienmēr iedvesmo, dod iespēju labāk iepazīt kolēģus, sevi un gūt pozitīvas emocijas. 
Ir iespēja iepazīt konkrētās valsts kultūru, tradīcijas, kas vienmēr ir tik dažāda un interesanta! 

 



 


