
 

 

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsta  

 

 

 

 Vārds, uzvārds Inguna Kaļķe 

 Nosūtošā augstskola STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJA KOLEDŽA 

 Darbības joma augstskolā Direktore, Kvalitātes vadība 

 Mobilitātes valsts Grieķija, Herakliona 

 Uzņemošā institūcija AEGEO SPAS (Papanasiou 143, Heraklion,Greece) 

 Personāla pilnveides veids  Staff Mobility for Training 

 Mobilitātes perioda ilgums 26.07.2022.- 28.07.2022. 

 

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte ir dala no Starptautiskas Kosmetologijas koledžas 

(turpmāk SKK) internacionalizācijas politikas un stratēģijas. Piedalīšanās Erasmus+ mobilitātē 

sniedz iespēju attīstīt sadarbību ar koledžai nozīmīgiem partneriem, nostiprina personāla angļu 

valodas prasmes un ļauj iepazīt citu valstu kultūru, dabu  un tradīcijas. ERASMUS+ mobilitātes 

laikā veidojas jaunas sadarbības iespējas. 

ERASMUS + Mobilitātē devos kopa ar koledžas pedagogiem.  Kopā apmeklējām SKK 

jauno sadarbības partneri studiju prakses nodrošināšanā. SKK ir noslēgusi nozīmīgu sadarbības 

līgumu ar  Uzņēmums Aegeo Spa, kas  atrodas Krētā, Grieķijā. Uzņēmumam ir vairāk kā 300 

luksusa SPA saloni ne tikai uz populārākajām Grieķijas salām, bet arī Kiprā un Bulgārijā kalnu 

kūrortos. Sadarbība sniedz izcili studiju  prakses vietas bāzi SKK studentiem un darba iespējas 

absolventiem. Aegeo SPA ir daudzu kvalitātes balvu ieguvusi profesionāla organizācija. 

 
 

 



 

 

Uzņēmums Aegoe SPA piedāvā 6 individuāli pielāgojamas SPA koncepcijas – no SPA 

centriem, kas atrodas greznos pieczvaigžņu kūrortos līdz mazākiem centriem pilsētas viesnīcās un 

idilliskās pludmalēs. Koledžas studentiem (praktikantiem) ir iespēja praksē uz Krētu doties jau 

šobrīd, saņemot ne tikai Erasmus+ noteikto ikmēneša stipendiju mēnesī, bet arī saņemt no Aegos 

SPA “kabatas naudu” un papildus bonusus, nodrošinātu dzīvošanu 2-3 vietīgā personāla istabā, 

procedūru apmācības un ēdināšanu vienu reizi dienā. 

Erasmus+ deva iespēju klātienē tikties ar  Aegoe SPA prakses devējiem, lai izvērtētu 

prakses gaitu, darba apstākļus un tiktos ar studentiem un uzklausīt viņu pieredzi izejot praksi SPA 

centros un zināšanu bāzi veicot praksi Aegoe SPA. 

Pēc ERASMUS+ vizītes Aegoe SPA ir nostiprinājusies pārliecību par pareizu izvēli 

sadarboties ar vadošajiem SPA centriem Eiropā, kas dod lielu pieredzi studentiem studiju laikā, lai 

izprastu profesijas nozīmību un nepieciešamās zināšanas veicot procedūras, komunikācijas prasmes, 

pārdošanas un vides ilgtspējas izpratnes nozīmību darbā veselības aprūpes jomā utt. 

Kā svarīga ERASMU+ personāla mobilitātes daļas ir kulturas un dabas iepazīšana.  
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karogs 

 

Karte 

 



 

 

Knosas pils 

 

Krēta (grieķu: Κρήτη ) ir lielākā un apdzīvotākā Grieķijas un piektā lielākā sala Vidusjūrā, 

pēc Sicīlijas, Sardīnijas, Kipras un Korsikas. Salas lielākā pilsēta un Krētas perifērijas (grieķu: 

Περιφέρεια Κρήτης) administratīvais centrs ir Iraklija, tā atrodas salas centrālajā daļā. 

Liela daļa Grieķijas ekonomijas koncentrēta tieši Krētā. Tai ir arī savs grieķu valodas dialekts, dzeja 

un mūzika. Krēta bija Mīnojas civilizācijas centrs (~3000.g. - 1400.g p.m.ē.), kas tiek uzskatīta par 

vecāko reģistrēto Eiropas civilizāciju un visticamāk gājusi bojā Teras vulkāna izvirduma laikā 

Santorini.  

Erasmus+ vizīte notika laika posmā no 26.07.2022.-28.07.2022., kuras gaitā paplašinājām  

gan profesionālo redzesloku par SPA profesionālo darbu estētiskajā kosmetoloģijā Grieķijā, gan 

ieguvām pievienoto vērtību apskatot skaisto Grieķijas dabu un kultūrvēsturi. 

AEGEO SPAS (Papanasiou 143, 

Heraklion,Greece) 

 



 

 

 Creta Maris Hotel un SPA 

 

SKK studentes - Creta Maris SPA 

 

Darbs ar klientu, pārdošana 

 



 

 

Lyttos beach hotel, SPA 

 

Atlantica Caldera Palace 

 

Lyttos hotel, Analipsi  

 



 

 

SPA procedūru kabineti 

 

Krētas daba 

 

Baznīca 

 



 

 

Observatorija Hersonissos 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


