
Par Erasmus mobilitātes iespaidiem Kauņas Kosmetoloģijas 
koledžā.

Tu cilvēks vari ļauties ikdienas plūdumam un dzīves rutīnai, bet vari arī sadzirdēt 
un atsaukties uzaicinājumiem, kas nedaudz izjauc tavu ierasto ritmu, liek 
iespringt un ļauties nezināmajam. Tā nu, atsaucoties piedāvājumam, maija 
pēdējās dienās man un pasniedzējai Zeltītei Erasmus mobilitātes ietvaros bija 
iespēja paviesoties un pastrādāt – novadīt 2 dienu lekcijas Kauņas Universitātes 
Kosmetoloģijas fakultātes studentēm. Var teikt, ka draudzības saites starp mūsu 
koledžām ir nostiprinātas itin ciešas, jutāmies gaidītas un sirsnīgi uzņemtas, un, 
lai arī vilinošās tālās zemes sola eksotiskākus piedzīvojumus, nākas secināt, ka 
profesionālajām atziņām šādas pieredzes apmaiņas ir ļoti vērtīgas tieši vietējā 
reģiona ietvaros – mums tomēr ir līdzīgas izglītības sistēmas, līdzīgas problēmas 
un domāšana (bet caur atšķirīgo varam paskatīties uz sevi no malas). Tā kā 
Kauņas koledžā studentiem make-up kurss nodrošina 8 KR P., un praktiskās 
nodarbības notiek visu mācību gadu, tad rūpīgi izsvēru, ar ko aizraut prasmīgās 
lietuviešu meitenes.

1. dienā novadīju prezentāciju : "Almost All About Eyebrows", praktiskajā daļā 
demonstrējot uzacu formas pārveidošanu vairākiem vēsturiskiem grimiem, 
piem., 30.g. make-up.

2.dienā lekcijas tēma "Beauty and Madness Throughout Ages", praktiskajā daļā 
papildinot stāstījumu par absurdajiem modes kanoniem, skaistuma ideāliem un 
upuriem ar stilizētu efektīgu un ātru rokoko laikmeta grimu. Mērķis bija 
sasniegts, jutos gandarīta, ka studentes un pasniedzējas atzinīgi novērtēja 
uzzināto faktu materiālu un specifisko grimu.

Man šī pieredze bija svarīga arī priekš sevis, lai pilnveidotu savas angļu valodas 
zināšanas, kā arī ļoti priecājos satikt savu make-up kolēģi – brīnišķīgo grima 
mākslinieci Aušru, ar kuru esam pazīstamas kopš Ainas šova laikiem(2004.g.), 
kad, starp citu, gandrīz visus TV šovus Latvijā producēja tieši Kauņas JUST TV. 

Un – tīri emocionāli, ir vērts apsvērt domu par Erasmus apmaiņas programmu arī 
šai netālajā kaimiņvalstī – Kauņa ir ļoti īpaša pilsēta – pietiekami liela, lai būtu 
dinamiska lielpilsēta (kādu brīdi arī galvaspilsēta!), un pietiekami maza, lai būtu 
mājīga un sirsnīga ar savu liepu smaržas piepildīto vecpilsētu... 

Sirsnīga bija arī mūsu vairāku stundu diskusija un nākotnes kop-projektu 
apspriešana ar atraktīvo Koledžas direktori Žaneti Mickieni un pārējām Koledžas 
pasniedzējām, kas, cerams jau drīzā nākotnē rezultēsies kopīgos starpvalstu 
konkursos un apmaiņas braucienos, un to no sirds novēlu – Kauņa  ar savām 
universitātēm un motivējošo izglītības līmeni ir īsta studentu pilsēta!
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