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Starptau'skajā kosmetologijas koledžā strādaju nu jau gandrīz gadu un jau pirmajās darba 

pārrunās mani pabrīdināja, ka dalība Erasmus braucienos ir viens no darba pienākumiem😊  Tā kā 
ceļošana man iet pie sirds, kad koledža piedāvāja do'es uz Maltu darba braucienā, ne mirkli 
nešaubījos, lai dotos. Mūsu Erasmus+ braucienā bija paredzēts 'k'es ar sadarbības partneriem ar 
uzņēmuma “Paragon Europe”  īpašnieci, lai iepazītos klā'enē un izrunāt sadarbības iespējas.  

 

 

Tikšanās laikā iepazināmies ar uzņēmuma “Paragon Europe”  dibinātāju un izrunājām detaļas par 
sadarbību. Iepazīs'nājām ar Starptau'skās kosmetologijas koledžas darbību un galvenajām prasībām 
par prakses vietām, ko mēs sagaidām no šīs sadarbības. Turpmakās vienošanās un darbības no'ks 
aJālinā' e-pastos.  



Man šis bija pirmais tāda veida brauciens, kur jāpārstāv koledža un jādodās uz ārzemēm, tāpēc 
jāsaka paldies manai koledžai, kas palīdzēja ar sagatavošanos, galvenajiem soļiem, kas jāizpilda pirms 
brauciena (dokumentu noformēšana). Liels paldies manai kolēģei Ilzei Blūmai, kas sakārtoja visus 
prak'skos jautājumus, kas saisR' ar ceļošanu.  

Man šis brauciens bija vērRgs ar to, ka varēju piedalī'es pārrunās ar topošo sadarbības partneri, 
redzēju kā tas no'ek un protams vērRgi, ka tā ir straptau'ska mēroga sadarbība. Visa brauciena laikā 
varēju gan ceļot, gan pielietot un pilnveidot savas angļu valodas un saskarsmes prasmes. Malta tādā 
ziņā ir pateicīga valsts, jo oficiālās valsts valodas ir mal'ešu un angļu.  

Mūsu galvenais brauciena mērķis bija iepazīt tuvāk un izveidot sadarbību ar uzņēmumu Maltā, 
kas var mūsu studen'em atrast prakses vietas skaistumkopšanas salonos, viesnīcās un citās ar 
skaistumkopšanu un masāžām saisRtos uzņēmumos. Ļo' ceru, ka šī sadarbība turpināsies un mūsu 
studen'em būs iespēja iziet praksi Maltā. Maltā ir pateicīgs klimants un ļo' internacionāls sabiedrības 
satāvs, turklāt ik gadu uz Maltu dodās liels skaits tūristu, kas noteik' sekmē tūrisma jomu un paver 
plašas iespējas mūsu studen'em iziet praksi. 

Tiem kolēgiem, kas apsver domu do'es Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē, noteik' iesaku 
izmantos šo iespēju, jo tas ļauj paplašināt redzesloku, iepazīt citu vals', tās kultūru un izveidot jaunas 
sadarbības.  

Nelielam ieskatam pievienoju dažas bildes ar Maltas dabasska'em un Valletas (Maltas 
galvaspilsētas) ieliņām. 

 

 




