Vilnis Kārkliņš ir pirmais vīriešu kārtas absolvents Kosmetoloģijas koledžā.
Pirmais, kurš izturēja spiedienu, lauza stereotipus un mērķtiecīgi gāja uz mērķi.
Tagad praktizē Anglijā un ir laimīgs savā dzīvē un izvēlētajā profesijā.

Vai tu jau bērnībā zināji, ka būsi
skaistumkopšanas speciālists?
–
Bērnībā nebiju domājis kļūt
par skaistumkopšanas speciālistu,
drīzāk galīgi pretēji… vēlējos kļūt
pa veterinārārstu.
Kas tevi pamudināja izvēlēties šo
profesiju?
–
Nejauša dzīves sakritība un
vēlme pierādīt Latvijas iedzīvotājiem, ka arī vīrietis var kaut ko tādu iemācīties un būt
labs speciālists savā jomā.
Vai tevi neatturēja fakts, ka pārsvarā koledžā mācās meitenes?
–
Koledžā patiešām mācās tikai meitenes! Protams, ka pirmajā brīdī bija mazliet
savāda sajūta, bet tā, ka esmu audzis ģimenē, kurā ir divas vecākas māsas, mani šis
fakts nenobaidīja.

Kā tev šķiet, vīrietim sieviete vairāk uzticās kā speciālistam?
–
Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir pieeja un apkalpošanas kvalitāte katrai sievietei
individuāli. Ja katrs klients Tev būs īpašs, tad, protams, ka būs iespēja panākt, ka
sievietes uzticēsies man, kā speciālistam, vairāk.
Kurš mācību priekšmets koledžā tev patika
vislabāk?
–
Uz šo jautājumu tiešām ir grūti atbildēt, jo visi
priekšmeti ir ļoti interesanti un vienlīdz svarīgi šajā
profesijā. Drīzāk varu uzkaitīt viss radošāko
priekšmetu, kas man kā vīrietim bija kaut kas ļoti
interesants… “Stilistika / Dekoratīvā kosmētika”.
Mācību laikā man bija iespēja grimmēt skaistuma
konkursu dalībnieces kā “Mis un Misters Latvija” un
“Mrs Universe 2009″.

– Ko tu tagad dari?
–
Pēc Kosmetoloģijas Koledžas absolvēšanas sāku uzreiz strādāt. Pēc pāris darba
gadiem mīlestības dēļ pārvācos dzīvot uz Angliju. Anglijā atvēru savu
Skaistumkopšanas Klīniku “Beauty Clinic TiTi” un turpinu strādāt savā jomā.
Vai Anglijā sievietes ir savādākas kā Latvijā?
–
Protams, ka Anglijā sievietes ir savādākas nekā Latvijā. Pirmkārt, klimats te ir
siltāks, otrkārt ēšanas paradumi te cilvēkiem ir savādāki. Jebkuras procedūras šeit ir
ļoti pieprasītas.
Kādas procedūras izvēlas Tavi klienti galvenokārt?
–
Sākšu ar to, ka Anglijā nedzīvo tikai vietējie iedzīvotāji… šeit ļoti daudz ir
iebraucēji no dažādām pasaules valstīm, kuri ļoti labi te adaptējušies uz patstāvīgu
dzīvi. Sakarā ar to procedūras ir visdažādākās. Varu uzskaitīt pāris procedūras, kas
ierindojas pirmajā trijniekā. Tādas kā Sejas Liftinga procedūra ar “Mary Cohr aparātu
CATIO VITAL LIFT”, Sejas mehāniskā dziļā tīrīšana un Vukānisko akmeņu masāža
visam ķermenim.

Vai pats apmeklē kādas procedūras kādā
salonā?
–
Protams, ka apmeklēju, bet ceļš līdz
labam skaistumkopšanas speciālistam bija garš,
jo ilgi meklēju Kosmētiķi, kas atbilstu manā
prasībām.
Vai tu cerēji uz to, ka tev būs pilns ar
klientiem tik īsā laikā pēc skolas beigšanas?
–
Protams, ka cerēju, ka būs katru dienu ap
6 -7 klientiem un, ziniet ko – tā arī bija.
Es veltīju sevi visu darbam. Sapratu to, ka viss
atkarīgs no darba kvalitātes un darba
efektivitātes. Viss, ko es darīju un daru, cik
labi vien ir iespējams izdarīt. Tā rezultātā
klients ir gandarīts pēc procedūras un savu
gandarījumu padalās arī ar draugiem un paziņām.
Vai tu uzskati, ka arī vīriešiem būtu jābūt skaistumkopšanas speciālistiem?
– Vīrietis var būt ļoti labs skaistumkopšanas speciālists, varbūt pat dažreiz labāks
nekā sieviete, jo dažās procedūrās ir vajadzīga lielāka sapratne, ka sieviete ir maigs un
brīnišķīgs veidols, kurām sāpju slieksnis ir zemāks un dažas procedūras jāveic maigāk
kā vīriešiem.

