Pasniedzējs prožektoru gaismā – ZANE PAIDERE
Zane Paidere ir viena no iedvesmojošākajam un
inovatīvākajām pasniedzējām, kuru vēlamies izcelt februārī.
2008. gadā ar izcilību tikai absolvēta Kosmetoloģijas
koledža, kā arī iegūts Ārstniecības personas un Latvijas
skaistumkopšanas speciālista sertifikāts. Jau otro gadu
Kosmetoloģijas Koledža ir arī Zanes darba vieta, kur viņa
turpina iedvesmot nākamās skaistumkopšanas speciālistu
kosmetoloģijā paaudzes. Kāds ceļš ir mērojams, ko Zanei
nozīmē būt par pasniedzēju, kādi ir viņas lielākie
sasniegumi, kas viņu iedvesmo un kādus padomus var
sniegt Jums – to visu varēsiet uzzināt šajā intervijā.

Kas bija Tavs pirmais darbs skaistumkopšanas nozarē? Vai vari raksturot tā brīža sajūtas?
Mans pirmais darbs pēc Kosmetoloģijas Koledžas beigšanas bija fitnesa klubā TROPIC FITNESS,
kosmētiskā kabineta iekārtošana un atvēršana tirdzniecības centrā DOMINA. Darbs nebija
viegls, bet atbildīgs, un jāsaka, es nevienu brīdi nešaubījos, ka varu to izdarīt!
Ko Tev nozīmē būt pasniedzējai/lektorei Kosmetoloģijas koledžā?
Būt lektorei Kosmetoloģijas koledžā man ir kā apbalvojums un vienlaicīgi arī pagodinājums,
saprotot, ka mani, kā skaistumkopšanas speciālisti, ir ievērojuši un novērtējuši. Ir ļoti pieaugusi
atbildības sajūta pret ikdienu kopumā. Es vēlos sniegt studentiem visu to labāko, ko pati esmu
iemācījusies un apguvusi.
Lasītāji, studenti un absolventi būtu pārsteigti uzzināt, ka…
Pirms lekcijām vienmēr esmu nedaudz uztraukusies, vai spēšu rosināt interesi un aizraut
studentus jaunās lekcijas apgūšanai.
Kādus priekšmetus Tu pasniedz Kosmetoloģijas Koledžā?
Koledžā pasniedzu Kosmetoloģijas pamatus, Ādas kopšanu un diagnostiku, Sejas un ķermeņa
kosmētiskās procedūras un Litoterapijas praktisko pielietojumu.
Iecienītākā skaistumkopšanas procedūra, ko izvēlies sev…
Sev labprāt izvēlētos SPA relaksējošās procedūras. Lektora/pasniedzēja darbs ir intensīvs un
atbildīgs!
Lielākais profesionālais sasniegums…
Kolēģu uzticēšanās, uzaicinot par lektoru Kosmetoloģijas koledžā, un manis ievēlēšana par
prezidenti Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijā.

Kuram cilvēkam esi visvairāk pateicīga šajā nozarē? Kas Tevi iedvesmoja? Iespējams, ir
arīTavs mentors…
Mans iedvesmas avots, ja tā varētu teikt, ir Marika Ģederte- vienmēr laipna, zinoša un
atsaucīga biznesa lēdija, kas ļoti veiksmīgi apvieno ģimeni, biznesu un aktīvu sabiedrisko dzīvi.
Tavi 3 padomi skaistai un veselai ādai:
1. Tīra āda ir puse no panākumiem. Rīta un vakara rituāls.
2. Atbilstošas profesionālas kosmētikas lietošana mājās
3. Regulāra Skaistumkopšanas speciālista apmeklēšana - vismaz vienu reizi mēnesī.
Skaistumkopšanas produkts, bez kura Tu pati neiedomājies savu ikdienu…
Sejas ādu attīrošais gēls un BB krēms.
Tavs slēptais talants..
Cenšos būt pieticīga, bet labprāt daru to , kas man patīk un vislabāk padodas, tāpēc domāju,
ka man nav slēptu talantu.

