
Jautājums par personību un vēsturi. 
Kā sagadījās, ka nolēmāt izveidot 
Starptautisko kosmetoloģijas kole-
džu? Vai tā primāri bija jūsu personis-
kā ideja vai arī kāds jūs, iespējams, 
uzvedināja uzlūkot tieši šo jomu?
Jau bērnībā sapņoju kļūt par skolotāju, 
bet par savu skolu sāku sapņot, apgūstot 
skaistumkopšanas zināšanas Dānijā 
23 gadu vecumā. Tieši ar Dānijā iegūto 
pieredzi arī sākās mans starts izglītībā.

Kādu mācību iestādi esat beigusi? Ko 
saucat par savu labāko skolotāju?
elgavā beidzu 1. ģimnāziju,  tad pavadīīju 
gadu Amerikā, un pēc tam studijas turpinā-
ju Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolā. Esmu 
ieguvusi uzņēmējdarbības vadības maģis-
tra grādu. Mani īpašie skolotāji noteikti ir 
mana vidusskolas audzinātāja Aija Eiklone, 
matemātikas skolotāja Biruta Sakne un 
augstskolas pasniedzējs Jānis Vanags – 

pateicoties viņam, nostiprināju savu uzņē-
mējas gēnu un izvēlējos tālāko ceļu.

Uzsākt tik milzīgu darbību – tā ir dros-
me. Kāds ir pārliecības, nebaidīšanās 
avots? Vai bija pretestība vidē?
Pirms divdesmit gadiem man bija lielas 
ambīcijas – es nebaidījos ne no kā, vien-
kārši darīju un mēģināju, izmantoju visas 
iespējas. Protams, bija arī neveiksmes, 
bet ar savu pozitīvismu mērķtiecīgi vēlē-

jos mācīties un attīstīties. Te palīdzēja 
mans ASV pavadītais gads: ticēt saviem 
spēkiem un tam, ko dari. Mani vienmēr ir 
maz interesējis, ko dara pārējie; es izvirzu 
mērķi un vienkārši uz to eju.

Papildus tam, ka vadāt koledžu, jūs 
esat slavenība – pazīstama un popu-
lāra Latvijā un ne tikai. Diemžēl tiem, 
kas šodien sāk strādāt skaistumkop-
šanas nozarē, nav zināmi gluži visi 
koledžas pasniedzēji, kurus jūs, uz-
ņēmuma īpašniece, esat izvēlējusies. 
Cik svarīgi ir, lai nozarē strādājošie 
zinātu to cilvēku vārdus un ieguldīju-
mu, kuri nozarē bija pirmie?
Katram bērnam, to vidū studentam mūsu 
koledžā, skolotājs ir tas, kurš vai nu iemā-
ca mīlestību pret studiju priekšmetu, vai 
nu tieši pretēji. Šī neredzamā komunikāci-
jas un izjūtu līnija ir ļoti smalka. Pie mums 
ir gan jauni pasniedzēji, gan arī tādi, kuri 
strādā nu jau vairāk nekā 16 gadus. 
Mūsu veiksme sastāv no četriem stūrak-
meņiem: pasniedzēji, koledžas adminis-
trācija, vide un motivēti studenti. Bet 

man, īpašniecei, ir ļoti jāseko, lai pastāvē-
tu līdzsvars, un ātri jāreaģē uz jebkurām 
izmaiņām un problēmām. Tas, ka Latvijā 
esmu pazīstama, uzliek vēl lielāku atbildī-
bas un spriedzes nastu, jo nedrīkstu kļū-
dīties. Man pašai ir jābūt paraugam it 
visā, ko daru. Sākumā tas bija diezgan 
apgrūtinoši, bet nu man tā ir ikdiena.

Šodien ir pieejami neskaitāmi kursi, 
metodes, produkti, kas ir brīnišķīga 
tirgzinība, kas bieži dezinformē profe-
sionāļus un patērētājus par preparātu 
un produktu efektivitāti, turklāt pa-
stāv arī sajukums terminoloģijā, pie-
mēram, attiecībā uz biorevitalizāciju 
un mezoterapiju. Vai jūs atbalstāt 
mītu izkliedēšanu?
Izglītība un izpratne lietās un situācijās ir 
ļoti svarīga. Diemžēl mūsdienās cilvēki 
mazāk domā un analizē un bieži vien tic 
uz vārda jebkam, ko izlasa internetā vai 
žurnālā vai ko kāds pasaka. Cilvēki bieži 
vien saprot tikai vienkāršus nepaplašinā-
tus teikumus un uztver īsu vizuālo infor-
māciju. Pasaule vairs nav tāda, kāda tā 

bija pirms 10–20 un vairāk gadiem. Pilnīgi 
noteikti patērētājiem ir jāskaidro ne tikai 
drošības un veselības jautājumi, bet arī 
jāsniedz korekta un pareiza informācija 
par rezultātiem un jebkurām ekspektāci-
jām.

Fizioloģijas, anatomijas un mikrobio-
loģijas zināšanas dažās mūsdienu 
kosmetoloģijas skolās nav pietiekami 
augstā līmenī. Mūžīgais karš starp es-
tētiku un medicīnu dažreiz izraisa 
šokējošu reakciju. Cik svarīgi ir kos-
metologiem būt sinerģijā ar dermato-
logiem, plastiskajiem ķirurgiem?
Es tam nepiekrītu. Ja nav apgūta fizioloģi-
ja un anatomija, mūsu koledžā nemaz tā-
lāk nevar tikt, jo tas ir pats pamatu pa-
mats. Vēsturiski Latvijā ir izveidojusies 
situācija, ka kosmētiķi un skaistumkopša-
nas speciālisti kosmetoloģijā ir ārstniecī-
bas personas, lai gan, pētot citu pasau-
les valstu pieredzi, ir jāatzīst, ka esam 
unikāli, citur tā nav. Protams, šī latiņa ir 
uzcelta ļoti augstu, kas, no vienas puses, 
nemaz nav slikti, bet savstarpējās likum-

SKAISTUMS IZGLĀBS PASAULI

INTERVIJA AR MARIKU ĢEDERTI  
IZDEVĀS PĀRSTEIDZOŠI SKAISTA – TĀ-
PAT KĀ PATI ŠĪ APBRĪNOJAMĀ SIEVIE-
TE, BŪDAMA VIENA NO VISLABĀK 
ZINĀMAJĀM SLAVENĪBĀM LATVIJĀ, MA-
RIKA BRĪNIŠĶĪGI IEMIESO TO, KĀ VAJA-
DZĒTU IZSKATĪTIES MŪSU SKAISTAJĀ 
NOZARĒ STRĀDĀJOŠAJIEM. BRAVO!Fo
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došanas pretrunas starp veselību un izglī-
tību rada šo nevajadzīgo karu, jo no 
mums prasa tādas pašas kompetences 
kā no ārstiem. Aizvien vairāk un vairāk 
asociāciju līmenī sadarbojamies ar der-
matologiem un plastiskajiem ķirurgiem, 
un man ir prieks, ka sākam viens otru vai-
rāk izprast un novilkt vismaz kaut kādas 
sarkanās robežas.

Ko jūs Latvijā skaistumkopšanas no-
zarē vēlētos nosaukt par ievēroja-
miem cilvēkiem, kuri, jūsuprāt, ir iz-
darījuši daudz un atstājuši nozīmīgu 
ieguldījumu skaistumkopšanas noza-
res attīstībā?
Es ļoti cienu tos, kuri nozarē ir noturēju-

šies vismaz divdesmit gadus – gan izglītī-
bā, gan salonu biznesā, gan kosmētikas 
izplatīšanā vai ražošanā, arī tos speciālis-
tus, kuri joprojām izkopj savas profesio-
nālās zināšanas un joprojām mācās. 
Tādu cilvēku Latvijā ir ļoti daudz, un katrs 
no viņiem ir atstājis savu ieguldījumu.

25 % ģenētikas, 25 (20) % apkārtējās 
vides, 50 % cilvēku dzīves apstākļu 
un dzīvesveida. Ko, jūsuprāt, vajadzē-
tu ievērot, lai apturētu vecumu?
Šis jautājums man lika pasmaidīt. Man, 
savukārt, ir sava formula: 25 % es kā 
māte, 25 % – sieva, 25 % – sieviete, 
25 % – biznesa sieviete. Tikai iegūstot 
absolūtu līdzsvaru dzīvē, cilvēks ir paš-

JŪSU VISRAKSTURĪGĀKĀ IEZĪME 
DARBĀ? Mērķtiecība, neatlaidība.

ĪPAŠĪBAS, KURAS VISVAIRĀK VĒR-
TĒJAT SKAISTUMKOPŠANAS NOZA-
RES SPECIĀLISTOS? Nemitīga zināšanu 
un kompetenču papildināšana un mācīšanās.

VAI JUMS IR DRAUGI SKAISTUM-
KOPŠANAS NOZARĒ, UN KO JŪS VIS-
VAIRĀK CIENĀT SAVOS DRAUGOS? 
Man ir tikai daži īsti draugi, bet tie neviens nav 
no skaistumkopšanas nozares. Bet sadarbī-
bas līmenī ir ļoti daudz brīnišķīgu cilvēku.

KĀDS IR JŪSU LIELĀKAIS TRŪ-
KUMS, JA IR JĀSTRĀDĀ AR JUMS? 
Esmu neiecietīga pret klačām, nespēju pie-
ņemt lēmumus un darbinieku lēnīgumu.

KĀDA IR JŪSU MĪĻĀKĀ NODARBO-
ŠANĀS? Ceļošana.

KĀDS IR JŪSU SAPNIS PAR PROFE-
SIONĀLO LAIMI? Sava universitāte.

KO UZSKATĀT PAR LIELĀKO NE-
VEIKSMI, SAKĀVI SAVĀ KARJERĀ?  
To gan es vairāk nosauktu par triecienu, ne-
vis sakāvi. Ekonomiskā krīze 2009.–
2013. gadā.

KĀDI IR JŪSU MĪĻĀKIE RAKSTNIEKI, 
NO KĀ SMEĻAT IEDVESMU? Man nav 
tādu mīļāko rakstnieku. Lasu visdažādāko lite-
ratūru, publikācijas un pētījumus. No katra 
gūstu kādu atziņu vai iedvesmu.

KĀDI IR JŪSU MĪĻĀKIE MĀKSLINIE-
KI? Man ir svarīgas sajūtas. Un mīlu skaistas 
lietas – mani spēj iedvesmot daba, detaļas – 
skaistas rotas, kosmētika, telpu dizains, ap-
ģērbs, gleznas, mūzika, ēdiens. Un kāds no 
to radītājiem pilnīgi noteikti ir mākslinieks ar 
lielo burtu. Mans mākslinieks.

KĀDI IR IEVĒROJAMĀKIE VAROŅI 
REĀLAJĀ DZĪVĒ? KO NO SKAISTUM-
KOPŠANAS NOZARES JŪS UZSKATĀT 
PAR PIEMĒRU? Man ir bijuši daudz dažā-
du skolotāju skaistumkopšanā, bet nav tādu 
īpašu, kurus atceros. No katra (katras) no-
teikti esmu kaut ko mācījusies.

KO JŪS VISVAIRĀK NEVARAT CIEST 
SAVĀ DARBĀ? Parasti cenšos atbrīvoties no 
tā, kas mani traucē.

KĀDAS BŪTU SPĒJAS, KO JŪS VĒ-
LĒTOS IEGŪT? Paredzēt notikumus.

KĀDS IR JŪSU DVĒSELES STĀVOK-
LIS ŠAJĀ JŪSU KARJERAS BRĪDĪ? Ļoti 
pateicīga par to, kas man ir. Laimīga. Iedves-
mota. Mierīga.

JŪSU DEVĪZE? Katrai situācijai ir jābūt 
plānam B.

UN NOSLĒGUMĀ MĒS VĒLĒTOS 
VEIKT ĪSU APTAUJU AR DAŽIEM MAR-
SELA PRUSTA JAUTĀJUMIEM, KO 
MĒS PĀRVEIDOJĀM ATBILSTĪGI 
SKAISTUMKOPŠANAS NOZAREI.

pietiekams un laimīgs. Vecumu apturēt 
nevar, bet attieksmi pret to gan. Protams, 
mums ir līdzekļi un zināšanas, kā ādu 
kopt, bet pašos pamatu pamatos atceros 
vienas gudras dakteres komentāru: 
„Mūsu āda ir kā augs, tai ir vajadzīgs 
ūdens, daudz ūdens.” Un tas arī ir pats 
pamatu pamats, lai vecums tik ātri nepie-
nāktu.

Ar ko ir unikāla jūsu koledža, kāda ir 
tās konkurējošā priekšrocība jūsu 
skatījumā?
Mēs sagatavojam speciālistus divās 
programmās: „Estētiskā kosmetoloģija” 
un „Ārstnieciskā masāža”. Tieši attieksme 
pret izglītības procesu, studentiem, per-
sonālu un pasniedzējiem atšķir mūs. Arī 
tas, ka esam neliela iestāde, tādējādi ātri 
spējam pielāgoties izmaiņām un risināt 
jebkuras problēmas. Arī mūsu starptau-
tiskā pieredze mūs ar katru gadu padara 
aizvien stiprākus, jo mācāmies mēs paši. 
Un tas ir tik interesanti!

Šobrīd Latvijā jūsu koledžas darba 
rezultāti ir labākie pēc finanšu rādī-
tājiem. Kas, jūsuprāt, ir veicinājis 
koledžas panākumus?
Tas ir nemitīgs darbs gadu desmitu garu-
mā. Esam orientēti uz attīstību un nemitī-
gu pilnveidošanos, uzklausām absolven-
tus un darba devējus, respektējam 
konstruktīvus ieteikumus. Nemitīgi anali-
zēju tirgus situāciju, skatos labāko pasau-
les pieredzi, pati visu laiku mācos. Arī tas 
noteikti ir veicinājis šos rezultātus, un par 
tiem ir liels prieks.

Kas ir jūsu lielākais profesionālais 
lepnums?
Finansiāla un jebkura cita neatkarība.

Un personiskais lepnums?
Man ir ļoti paveicies ar vīru, decembrī svi-
nēsim savu 20. kāzu jubileju. Man vīrs ir 
atbalsts, draugs un labākais partneris. Un 
man ir izaudzis brīnišķīgs dēls, kurš ne ti-
kai teicami mācās, bet arī ir ļoti mērķtie-
cīgs, tāpat kā es.
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