MĒNEŠA STUDENTE MAIJĀ – ILZE OZOLIŅA
Ilzei ir maģistra grāds uzņēmējdarbībā un iegūtās zināšanas viņai palīdzēja vadīt savu
biznesu. Trīs gadus viņa bija īpašniece nelielam skaistumkopšanas saloniņam. Vēlāk
privātās dzīves apstākļi pamainījās un Ilze no salona vadītājas kļuva par mammu…
Mēneša studente atzīst, ka tas nav iemesls ,lai neturpinātu attīstīt savu biznesu, taču
tajā pat laikā viņa apzinājās, ka vēlas iegūt izglītību skaistumkopšanas specialitātē.
Kad meitiņai bija 1 gads, Ilze iestājās Kosmetoloģijas koledžā. Arī viņa sākumā domāja
,ka būs grūti apvienot mācības ar bērniņa audzināšanu un savu pamatdarbu, bet viss
notika tā kā tam bija jānotiek un tagad viņa atzīst, ka pavisam nesen ir apjautusi, ka ir
gandrīz pabeigts 2. kurss! Vēl palicis pavisam nedaudz un Ilze būs ieguvusi savas sen
iemīļotās profesijas diplomu.
Studijas Kosmetoloģijas koledžā Mēneša studente vērtē ļoti pozitīvi, jo pasniedzēji ir
stingri un prasīgi, jāmācās ir daudz gan teorētiski, gan praktiski, bet Ilze, tāpat kā citi
studenti, uzskata, ka tas ir tikai pareizi jo diez vai kāds gribētu iet pie zobārsta, kurš
būtu izgājis dažu dienu kursus.
Kā Tu vērtē konkurenci skaistumkopšanas nozarē?
Latvijā, manuprāt, ir diezgan grūti konkurēt šajā specialitātē, jo skaistumkopšanas
salonu mums netrūkst ne Rīgā, ne citās pilsētās. Katrs no saloniem vēlas nopelnīt
vismaz kaut nedaudz un dempingo cenas, tādējādi kropļojot tirgu.
Kāda, Tavuprāt, ir karjeras izaugsme skaistumkopšanas nozarē?
Izaugsmes iespējas ir, tikai katram speciālistam ir jāatrod savs virziens. Kādam tas būssejas procedūras , citam ķermeņa procedūras. Galvenais ir, lai tas ko tu dari patiesi
patiktu.
Kāds ir Tavs sapnis attiecībā uz izvēlēto profesiju? Ko Tu vēlies sasniegt?
Protams, esmu jau izsapņojusi, kāds izskatīsies un kur atradīsies mans
skaistumkopšanas kabinets! Pagaidām es domāju, ka mēģināšu izveidot klientu loku
šeit – Latvijā, bet pazīstu daudzas skaistumkopšanas speciālistes, kuras ir pabeigušas
studijas un diemžēl nav spējušas iekarot savu klientu loku, līdz ar to bija spiestas doties
strādāt uz citām valstīm. Pagaidām es gan esmu apņēmības pilna, ka es gribu un palikšu
Latvijā.
Vai Tu jau darbojies praktiski? Ja jā- vai ir grūti izveidot savu klientu loku?
Jā, es nedaudz jau praktizēju, bet, protams, man pagaidām ir ļoti šaurs klientu loks.
Pārsvarā tās ir draudzenes, paziņas un caur paziņām – viņu paziņas. Ir diezgan grūti
izveidot savu klientu loku, jo cilvēks sākumā nedaudz baidās, ka es vēl studēju. Viņam
ir nedrošības sajūta, taču pēc tam, kad procedūra ir veiksmīgi pabeigta, klientes ir
priecīgas un jautā, kad var pierakstīties uz nākamo procedūru!
Kas ir Tavs mīļākais studiju priekšmets, kāpēc?

Man, šķiet, nav tāda viena mīļākā priekšmeta! Atzīstu, ka man ļoti patīk sejas masāžas
un citas sejas procedūras. Tā kā ķermeņa procedūras mums vairāk būs 3. kursā, tad
pašlaik neesmu droša, kas patīk visvairāk.
Vai zināji, ka Koledža ir ieguvusi Erasmus+ hartu, kas nozīmē vēl plašākas un
daudzveidīgākas iespējas studentiem un pasniedzējiem? Kā Tu vērtē mobilitātes
iespēju, cik aktuāli tas ir Tev? Arī CIBTAC starptautiskā akreditācija sniedz
iespēju pēc eksāmenu nokārtošanas strādāt vairāk kā 23 pasaules valstīs, vai
izmantosi šo iespēju?
Vēl neesmu par to domājusi, bet varbūt kaut kad izmantošu iespēju strādāt kādā no 23
valstīm.
Tavi novēlējumi/ieteikumi studentiem, kas tikko sākusi studijas šajā nozarē vai
grasās to darīt?
Meitenēm, kuras tikko sākušas studijas, novēlu veiksmi mācībās, izturību un patiesu
pārliecību, ka ir izvēlēta sapņu profesija, jo, manuprāt, bez šī – mācības nebūs vieglas!
Ir jābūt lielai pārliecībai, ka Tu patiešām to vēlies ar visu sirdi un dvēseli un tad – būs
gan pašai gandarījums, gan neapšaubāmi – plašs klientu loks!

