Pasniedzējs prožektoru gaismā – RŪTA VĪKSNE
Ievadam
Pasniedzējai ir augstākā izglītība – gan profesionāla, gan akadēmiska. Skaistumkopšanas
nozarē Rūta nonāca nejauši, un Kosmetoloģijas koledžā darbojas jau 8 gadus, visvairāk
pasniedzējas darbā izbaudot iespēju izteikt asprātības lielai auditorijai. Rūta ir studentu ļoti
iemīļota un novērtēta pasniedzēja – gan zināšanu, gan attieksmes dēļ.
Pati Rūta atzīst, ka lepojas ar to, ka visas zināšanas un prasmes, kas iegūtas nepārtraukti
studējot, var nodot tālāk studentiem, un viņi to pielieto savā praksē.

Kāda bija pirmā veiktā procedūra klientam? Vai varat raksturot tā brīža sajūtas?
Tā bija sejas tīrīšana, ar kuras rezultātiem nebiju īsti apmierināta, jo seja bija apsārtusi.
Ko Jums nozīmē būt pasniedzējai Kosmetoloģijas koledžā?
Lai kā es pretotos, pedagoģija ir mana misija, ko dažkārt neprotu pielietot audzinot savus
bērnus, taču koledžā man tas izdodas labāk (es to jūtu pēc atgriezeniskās saites no
studentēm).
Lasītāji, studenti un absolventi būtu pārsteigti uzzināt, ka…
Man ir ļoti lieli kompleksi savu zināšanu dēļ ;)
Kādus priekšmetus Jūs pasniedzat Kosmetoloģijas Koledžā?
Šobrīd - veselības mācību un mezoterapiju. Agrāk pasniedzu arī sejas un ķermeņa procedūras,
vaksāciju un klasisko masāžu.
Iecienītākā skaistumkopšanas procedūra, ko izvēlaties sev?
Jebkura veida masāža –jo spēcīgāka, jo labāk.
Lielākais profesionālais sasniegums
Vēl laikam priekšā…
Vai Jums ir kāds mentors skaistumkopšanas nozarē, cilvēks, kas iedvesmo?
Ārste- kosmetoloģe Irēna Kermen.
Jūsu 3 padomi skaistai un veselai ādai
Aukstums, masāža, dzert daudz ūdeni.
Skaistumkopšanas produkts, bez kura Jūs pati neiedomājies savu ikdienu…
Mary Cohr Pure Instan Cleanser / vai micelārais ūdens.

Ar ko Jūs nodarbojaties ārpus darba?
Sportoju, studēju RSU, cenšos vēl pēdējos metrus „pareizi audzināt” savus mīļos bērnus.
Jūsu novēlējums tiem, kas plāno uzsākt studijas septembrī un tiem, kuri, iespējams, vēl
šaubās to darīt?
Sevis kopšana (gan fiziska, gan garīga) ir katras sievietes viens no pamatpienākumiem – tā ir
prasme, kur nepieciešamas zināšanas, kas savukārt noder ne tikai darbā, bet arī ikdienā.
Kosmetoloģijas koledža ir vieta, kur studenti bez zināšanām un prasmēm no katra pasniedzēja
var iegūt neatkārtojamas dzīves gudrības. Kā šīs gudrības izmantot tālāk- tas jau ir katra
studenta paša rokās.

