
ERASMUS+ apmaiņas brauciens 
uz Igauniju

Manikīra/ pedikīra speciālisti
Baiba Muižniece

Liāna Marija Papiņa
55./56.JG2



17.02.19



Mūsu numuriņš



Skola/Viesnīca



18.02.19

• Bijām pie Andreja

• Meitenes apkalpo sēnīšu slimniekus.

• Telpas ir ļoti skaistas, ar aizveramām durvīm.

• Meitenēm māca pat reģistrāciju

• Strādā ar O.P.I produkciju

• Meitenes nepieaudzē nagus un nezīmē uz 
nagiem.

• Izpētijām tuvāko apkaimi



Procedūtu kabinets



Ventilācija



Pedikīra kabinets



Manikīra kabinets



Pastaiga



19.02.19
• Baļļu sistēma ir no 1-5

• Mācijāmies veikt arommasāžu 

• Taisijām manikīru.

• Apstaigājām apkaimi, meklējām veikalu.

• Kopā taisijām vakariņas





20.02.19

• Taisijām manikīru Andrejam

• Uztaisijām skolotājai pedikīru

• Skatijāmies, kā meitenes veic sejas procedūras 
klientiem.

• Uzdāvinājām četras mūsu skolas pildspalviņas 
meitenēm, kas mums visu laiku palīdzēja.





21.02.19

• Atbrauca mūs skolotāja no LV

• Apmeklējām semināru

• Atradām krievu meitenes, kas mums semināru 
tūlkoja.

• Ar skolotāju braucām uz Tartu centru.

• Mācijāmies epidemioloģiju





22.02.19

• Apmeklējām vaksācijas stundu, ko pasniedza 
skolotāja Made. Viena otru novaksējām.

• Taisijām skolotājai Kristīnei pedikīru.

• Sarunājām pie skolas kosmētiķiem sejas 
procedūras sev pašām.





23.02.19
• Devāmies uz «ICE AGE» muzeju,

• Devāmies uz «Apgriezto māju», kur 
izbaudijām neaprakstāmas līdzsvara izjūtas.





24.02.19

• Devāmies uz Tartu iepirkšanās centriem

• Atpūtāmies,

• Mācijāmies epidemioloģiju





25.02.19
• Taisijām pedikīru Andrejam

• Taisijām manikīru Siretai

• Mums uztaisija SPA 
procedūru rokām

• Bijām AHA centrā

• Bijām «KALEV» šokolādes 
veikaliņā.

• Mācijāmies epidemioloģiju





26.02.19
• Mums veica sejas procedūru.

Ultraskaņas tīrīšana.

• Izstaigājām visu skolu.



27.02.19
• Taisijām pedikīru krievu valodas skolotājai

Sapratām, ka krievu valodas programma tāda 
pati kā mums

• Taisijām manikīru viena otrai

• Veicām vaksāciju Igauņu meitenei.

• Bijām lielveikalā.



28.02.19
• Skatijāmies kā salonā meitenes veic uzacu 

korekciju, krāsošanu un skropstu krāsošanu.

• Atpūtāmies.

• Pavadijām skolotāju.

• Mācijāmies epidemioloģiju.



1.03.19
• Sakārtojām dokumentus

pie Andreja

• Paskatījāmies, kā salonā
meitenes veic dažādas
sejas proceduras.

• Atvadījāmies un atstājām 
dažas piemiņas lietas 
(pildspalvas, šokolādes, 
plānotāju, kartiņu)

• Krāmējām koferus.



2.03.19

• Devāmies mājās. 5.20 no rīta.





Dezinfekcija



Ieguvumi

• Sapratām, ka mūsu skolā ir ļoti laba 
dezinfekcija.

• Ieguvām jaunus draugus.

• Atjaunojām angļu un krievu valodas zināšanas.

• Apmeklējām interesantus apskates objektus.

• Nedaudz atpūtāmies no mācībām.

• Būtu ļoti labi, ja nākotnē arī mūsu skolā 
mācītu reģistrēšanu.





Paldies par uzmanību


