
Janas Solovjovas Erasmus + pieredzes stāsts 

Par Erasmus + prakses iespējām biju aizdomājusies jau studiju laikā, taču tobrīd šķita, ka ir 

pārāk daudz darbu, pienākumu, un, protams, viss nezināmais sākumā šķiet mazliet biedējošs 

un kur nu vēl doties vienai. Taču, pateicoties veiksmīgai apstākļu sakritībai un SKK vadības 

sniegtajai informācijai, es un mana draudzene ar kuru nesen bijām absolvējušas SKK drīz 

vien sākām kārtot dokumentus, lai dotos pavadīt 3 mēnešus skaistajā Spānijas kūrortpilsētā 

Marbella. Mēs strādājām pieczvaigžņu viesnīcu tīklā Hotel Vincci Selection Estrella del Mar 

5*. Dažu minūšu gājiena attālumā no skaistās viesnīcas atrodas tai piederošs Beach Club 

Estrella del Mar, kur mēs visbiežāk arī praktizējām. Jau no pirmās dienas mums šeit ļoti 

iepatikās - fantastisks skats aiz Beach Club plašajiem logiem, Vidusjūra rokasstiepiena 

attālumā un jaukie, sirsnīgie kolēģi.  

Mēs strādājām 5 dienas nedēļā un darba laiks mēdza mainīties, taču visbiežāk es strādāju no 

12:00-20:00. Prakses laikā veicām sejas un ķermeņa procedūras, viena uz otras praktizējām 

arī manikīru, pedikīru un vaksāciju. Vispieprasītākās tomēr bija dažādas masāžas  - pilna 

ķermeņa masāžas, bērnu, pāru u.c. Taču nestrādājām Beach Clubā vien! Kā jau Spānijas 

eksotikai pieklājas, strādājām arī arā - klientam guļot pludmales krēslā, veicām roku vai sejas 

masāžu. Tāpat klientiem bija pieejamas ķermeņa masāžas saliekamos masāžas krēslos. Ļoti 

bieži mēs veicām dažādas masāžas zem skaistas, baltas nojumītes – haimas. Kopumā darbs 

šeit prasīja lielu enerģiju, jo nav viegli teju 40 grādu karstumā veikt ķermeņa masāžas. 

Turklāt SPA speciālista darbs neaprobežojas tikai ar procedūrām, jo šeit SPA speciālists ir 

atbildīgs par visu, gan par dvieļiem, klientu ģērbtuvēm, baseinu zonu, u.c. Principā, SPA 

speciālists ir atbildīgs arī par to, lai viss Beach Clubā būtu augstākajā līmenī un, lai klientam 

nekā netrūktu. Taču jau no paša sākuma mēs sevi darbā pierādījām kā ļoti čaklus un centīgus 

darbiniekus! Darba dienas šeit paskrēja nemanot!  Darba vidi interesantāku padarīja dažādi 

pasākumi, kas šeit tika organizēti kā ,piemēram, šeit bieži spēlēja DJ, tika rīkoti dzīvās 

mūzikas vakari. Šajā romantiskajā vietā bieži vien tika rīkotas arī kāzas! 

Praksē mēs strādājām ar trīs dažādiem kosmētikas zīmoliem: “Germaine de Capuccini”, 

“Gala Termal” un “Dulkamara Bamboo”.  Darbā SPA speciālistēm ir nepieciešams izskatīties 

eleganti – atturīgas, melnas krāsas darba uniformas ar izceltu vidukļa līniju.  

Apartamenti, kuros mēs dzīvojām atrodas 20-25 min gājiena attālumā no Beach Club Estrella 

del Mar un uz/no darba mēs devāmies ar kājām. Apartamenti bija gaiši, omulīgi. Pie mājas 

bija baseins, tenisa laukums un 5 minūšu gājiena attālumā Vidusjūra – viss, kas nepieciešams, 

lai smeltos pozitīvas domas un enerģiju! Kā jau kūrortpilsētā, šeit visi ir mierīgi, smaidīgi un 

pozitīvi! Ikdiena šeit aizrit relaksēti, bez steigas un stresa.  

Brīvajā laikā mēs devāmies iepazīt spāņu kultūru, izgaršot spāņu nacionālos ēdienus un 

dzērienus. Iepazinām dažādas pilsētas, kuru skaistums liek aizrauties elpai – Ronda, Seviļa, 

Malaga u.c. Kāpām arī kalnu virsotnēs. Iepazināmies ar jauniem cilvēkiem no dažādām 

valstīm. Centāmies izzināt Spāniju no visām pusēm kā vien spējām! 

Šī ir fantastika iespēja, kas ir jāizmanto ikvienam, jo tie ir jauni izaicinājumi un sasniegumi! 

Uzskatu, ka esmu ieguvusi ļoti daudz, jo man bija iespēja strādāt greznā pieczvaigžņu 

viesnīcas SPA zonā, apgūt jaunas zināšanas, uzkrāt pieredzi un 3 mēnešus dzīvot paradīzē!  

Paldies SKK par šo lielisko iespēju!:) 

 

 

 



Iespaidi no darba vides un brīvā laika 

 

           

        

           



       

       

               

 

   



  

    

    

 

 


