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PASNIEDZĒJS PROŽEKTORU GAISMĀ  

DANA DIMANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dana Dimante ir viena no iedvesmojošākajām jaunajām 

pasniedzējām Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā, kuru 
vēlamies izcelt aprīlī. 

 2009.gadā Dana ir  absolvējusi Starptautisko Kosmetoloģijas 
koledžu, kā arī iegūts Ārstniecības personas un Latvijas 
skaistumkopšanas speciālista sertifikātu. Dana ir praktizējoša 
skaistumkopšanas speciāliste, kas nemītīgi paaugstina savu 
kvalifikāciju dažādos semināros un meistarklasēs.  

Ko Danai nozīmē būt par pasniedzēju, kādi ir lielākie viņas 
sasniegumi, un kādus padomus var sniegt Dana – to uzzināsiet šajā 
intervijā.  
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1. Kāpēc izvēlējies kļūt pat Skaistumkopšanas speciālisti? 

Jau no 9.klases zināju, ka gribu būt skaistumkopšanas speciāliste, patika 

skaistums, patika rūpēties par cilvēkiem, zināju arī, ka biroja darbs nebūs priekš 

manis. Vidusskolā sapratu, ka man ir 100% skaidrs, ka gribu cilvēkus padarīt 

skaistākus, gribu iedziļināties anatomijā, bet zināju arī, ka seja 

skaistumkopšana mani uzrunās vairāk, tāpēc beidzot Kosmetoloģijas koledžu 

kļuvu par Skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā ar ievirzi Sejas 

kosmētiskajās procedūrās.  

2. Kas bija Tavs pirmais darbs skaistumkopšanas nozarē? Vai vari 

raksturot tā brīža sajūtas? 

Pirmais mans darbs bija manikīres darbs skaistumkopšanas salonā ”ĒRA’’. 

Sajūtas bija fantastiskas, jo sapratu, ka darbs ar cilvēkiem ir tas, kas man patīk, 

patika mācīties un attīstīties , sasniegt jaunus mērķus. 

3. Ko Tev nozīmē būt pasniedzējai/lektorei Starptautiskajā 

Kosmetoloģijas koledžā? 

Šī ir fantastiska pieredze, esmu pateicīga, ka dzīve man devusi šādu iespēju un 

ļoti to novērtēju. Cenšos mācīt tā, kā pati vēlētos, lai mani māca. Daudzus 

padomus dodu no savas pieredzes, mācu strādāt pie visa, lai meitenes analīzē 

un domā līdzi tam, ko dara. Jūtu, ka esmu savā vietā, tas ir stāsts par mērķiem 

un sapņiem, jāuzdrošinās, un tad viss sanāk! 

4. Kādus priekšmetus Tu pasniedz Starptautiskajā Kosmetoloģijas 

Koledžā? 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā pasniedzu sejas kosmētiskās 

procedūras un aparātprocedūras.  

5. Kāds ir Tavs lielākais sasniegums profesionālajā jomā? 

Mans lielākais sasniegums ir šis darbs Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā 

un mani klienti, kas uztic man savu skaistumu. Uzskatu, ka visu laiku attīstoties, 

mācoties, sasniedzot jaunus mērķus, tas viss ir mans sasniegums.  

6. Kāds Tavuprāt ir labs skaistumkopšanas speciālists? 

Labs skaistumkopšanas speciālists ir speciālists, kurš ir zinošs savā jomā, kurā 

ar sirdi, prātu, dvēseli dara savu darbu tik profesionāli, cik vien var. Tas ir 

speciālists, kurš domā uz priekšu un analizē, attīstās visu laiku, šis darbs ir jāmīl, 

tad arī meistars ir profesionālis. 
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7. Skaistumkopšanas produkts bez kura Tu nespēj iedomāties 

savu ikdienu? 

Tas noteikti ir labs mitrinošs serums un labs acu krēms.  

8. Ar ko Tu nodarbojies ārpus darba brīvajā laikā? 

 

Daru daudzas lietā, kopā ar ģimeni, braucam staigāt, skrituļot, peldēt un 

daudzas citas lietas. Cenšamies būt aktīvi, man ir meitiņa, ar kuru pavadām 

daudz laika kopā, it sevišķi brīvdienās.  

9. Tavi 3 padomi skaistai un veselīgai sejas ādai? 

 

1. Svarīgs ir uzturs un vitamīni, antioksidanti ko uzņemam ikdienā, tai 

skaitā ūdens, kas mūsu organismam ir tik ļoti svarīgs. 

2. Ādas attīrīšana – labas ziepītes sejai, toniks, labs pīlings. 

3. Ādas mitrināšana un SPF aizsardzība pret saules stariem.  

 

. 

 


