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Ilze Blūma, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, direktora vietniece mācību darbā 
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

 
Vārds, uzvārds: Ilze Blūma 
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā 
Kosmetoloģijas koledža (SKK) 
Darbības joma augstskolā: direktora vietniece 
mācību darbā 
Mobilitātes valsts: Malta 
Uzņemošā institūcija: Paragon Europe, 295B 
Consti-tution Street, Mosta, Malta 
Personāla pilnveides veids: Staff Mobility For 
Training 
Mobilitātes perioda ilgums: 23.11.2022.-
25.11.2022. 
 

 

 
Erasmus+ vizītē uz Maltu devāmies kopā ar kolēģi Olgu Jekimovu, lai satiktu jauno sadarbības 

partneri - Paragon Europe un pārrunātu sadarbības iespējas. Līdzīgi kā SKK, arī Paragon Europe vērtības ir 
izcilība un kvalitāte. Galvenais ofiss atrodas Maltas pilsētā Mostā, bet sadarbību iespējams realizēt arī 
pārstāvniecībā Briselē. Ļoti vērtīgi, ka programmas Erasmus+ vizītes laikā ir iespēja veidot personīgus 
kontaktus. Tikšanās klātienē ļauj vairāk iepazīt sadarbības partnerus, iepazīt vietējo kultūru, uzlabot un 
uzturēt svešvalodas prasmi. 

Vizītes laikā tikāmies ar Nadia Theuma - Paragon Europe dibinātāju. 
 

 
 

Vizītes mērķis bija iepazīties ar sadarbības partneri prakšu mobilitātēs, saprast, kādas ir sadarbības 
iespējas, kā SKK studenti varētu veikt praksi Maltā. Paragon Europe piedāvā aģenta pakalpojumus – atrast 
prakses vietu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai studenti pilnvērtīgi varētu atbraukt uz citu valsti, 
neuztraucoties par prakses vietu, kur dzīvot un citus svarīgus jautājumus, kas rodas ārpus savām mājām.
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Pirms došanās uz Maltu SKK noslēdza memorandu par iespēju sadarboties ar Paragon Europe. 
Vizītes laikā tika pārrunātas iespējas veikt praksi programmā “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā 
masāža”. Pēc vizītes tika precizēti jautājumi, par prakšu uzdevumiem, cik lielu daļu no tiem ir iespējams 
veikt Maltas skaistumkopšanas un veselības aprūpes uzņēmumos, kādas studentiem iespējas dzīvojot 
Maltā, kas būtu jāzina, pirms došanās uz šo valsti. 

Lai varētu izmantot Paragon Europe pakalpojumu, studentiem jābūt iespējai uzrakstīt savu CV un 
piedalīties iezvanā (intervijā) ar potenciālo prakses/darba devēju. Ja nav iepriekšēja pieredze profesijā, ir 
jāprot izstāstīt, ko students ir apguvis studiju laikā, kā arī godīgi atbildēt, ko neprot, bet vēlētos iemācīties 
prakses laikā. Ļoti ceru, jau tuvākajā laikā studenti izvēlēsies doties mobilitātē uz Maltu. 
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Vai bija izaicinājumi, gatavojoties mobilitātei un īstenojot to? Šī man nav pirmā mobilitāte, tāpēc 
izaicinājumu nebija. Bija nelielas bažas, vai nebūs kāds Covid-19 pandēmijas uzliesmojums Latvijā vai 
Eiropā, kā arī par to, kā energokrīze ietekmēs ceļojuma izdevumus. Sekojot līdzi aktualitātēm par šiem 
jautājumiem, varēja saprast, ka tuvākajā laikā nebūs nepatīkamas izmaiņas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
– pandēmija nebija jūtama, jo ne lidojot lidmašīnā, ne Maltā nevajadzēja lietot sejas maskas, netika 
pieprasīti vakcinācijas sertifikāti, kā arī netika prasīti Covid testi pirms ierašanās valstī. Cenu līmenis Maltā 
ir diezgan līdzīgs kā Latvijā. Tā kā mobilitāte notika tūrisma zemākajā sezonā, viesnīcu cenas bija zemākas 
kā tās ir vasarā. Lidojuma biļetes tika iegādātas vairākus mēnešus iepriekš, līdz ar to, tās bija salīdzinoši 
lētas. Lielākie izaicinājumi ir tad, ja mobilitāte notiek vasarā, kad ir aktīvākā tūrisma sezona. Tad gan 
lidojuma biļetes, gan viesnīcas ir ļoti dārgas. Tāpēc, ja tiek plānotas mobilitātes pēdējā brīdī un vasarā, 
pirms līguma noslēgšanas, jāizrēķina, vai iespējams iekļauties paredzētajā Erasmus+ atbalstā. 

 

 
 
SKK ir ieviesta laba prakse – mobilitātē dodas vismaz divi kolēģi. Līdz ar to, ja kādam ir mazāka 

pieredze, var mācīties no kolēģa, kuram tā ir lielāka. Kā arī tad, ja ceļo vairāki, var dalīt izmaksas, 
piemēram, par taksometru vai viesnīcas numuru, kas kā zināms vienam ir gandrīz tādā pat cenā kā diviem. 

Kāpēc izvēlēties mobilitāti uz Maltu? Malta ir sala Vidusjūrā, iepretī Itālijas salai – Sicīlijai. No Rīgas 
uz Maltu var nokļūt ar tiešo lidojumu, ceļā pavadot mazāk kā 4 stundas. Vasara ir karsta un sausa, jūlijā 
un augustā temperatūra sasniedz 32 °C. Ziema ir maiga un mitra, un temperatūra no decembra līdz 
februārim pazeminās tikai līdz aptuveni 15–17 °C. Jebkurā gadalaikā Maltā ir siltāks kā Latvijā, līdz ar to, ja 
ir vēlme paslēpties no Latvijas ziemas, šī ir lieliska vieta, kurp doties. Maltā ļoti ērta ir sabiedriskā 
transporta sistēma. Sala nav liela un lidosta nav tālu no jebkuras vietas uz salas. 88% maltieši runā angļu 
valodā. Salā ir daudzas ainaviskas pastaigu vietas, kur relaksēties un iedvesmoties jaunai darba dienai. 
Malta ir droša valsts, protams, kā jebkurā tūrisma vietā, jābūt ir piesardzīgiem, uzmanot personīgās 
mantas, bet pastaigas, atrašanās uz ielas nomalē būs droša 

. 

 

Visiem iesaku izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas, jo tā ir 
iespēja profesionāli pilnveidoties, iedvesmoties un iepazīt citas kultūras. 
Ja kādam nav pārliecība par savām svešvalodas prasmēm, iesaku dodies 
mobilitātē ar kolēģi. 
 

 


