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Par dvēseles harmoniju un ķermeņa labsajūtu.  

Par skaistumu un dzīvi Beļģijā 

Vienmēr pozitīva un smaidīga. Viņa atgādināja francūzieti – smalku un skaistu, 

gan iekšēji un ārēji.  Pie viņas vienmēr gribējās atgriezties uz procedūrām. 

Klienta labsajūta bija Valentīnas galvenais uzstādījums un tagad viņa rūpējās 

par klientu labsajūtu Beļģijā, kā arī māca to citiem. Valentīna mūsu koledžu 

pabeidza 2009. gada pavasarī un tagad dzīvo Briselē. 

KO TU DARI BRISELĒ TAGAD? 

Īsi pēc koledžas beigšanas pārvācos uz Briseli, lai pilnveidotu savu karjeru estētikā. 

Koledžā iegūtais diploms un pieredze Mary Cohr institūtā, man deva iespēju atvērt 

pašai savu skaistumkopšanas institūtu. Un nu jau kā trīs gadus tajā veiksmīgi darbojos 

kā skaistumkopšanas speciāliste estētikā. Paralēli vadu seminārus studentiem un 

kosmētiķiem. Kā arī organizēju un vadu ‘’apaļā galda’’ diskusijas klientiem par 

dažādām,interesantām tēmām. Pie mums tās ir ļoti populāras. 
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Vai klienti Briselē atšķiras no klientiem Latvijā? 

Jā, klienti ir ļoti prasīgi, jo speciālistu kvalifikācijas ir stipri atšķirīgas. Tādēļ klienti, 

pirms pierakstās uz procedūru, rūpīgi ievāc informāciju par speciālista kvalifikāciju 

(diplomu, studiju ilgumu, pieredzi utt.), salona reputāciju un produktiem, ar kuriem 

tiek veiktas procedūras. 

Kuras ir vispieprasītākās procedūras Jūsu salonā ? 

Procedūru popularitāte atšķiras sezonāli. Drūmos mēnešos tā ir chromoterapija (krāsu 

terapija)  un infrasarkano staru terapija, kuras tiek papildinātas ar aroma terapiju. 

Pavasarī sākas dažādas notievēšanas un  muskulatūru tonizējošas procedūras. 

 

TAVUPRĀT, KURŠ MĀCĪBU 

PRIEKŠMETS TEV NO SKOLAS 

IR  VISVAIRĀK NODERĒJIS? 

Anatomija un fizioloģija, jo bez tām nav 

iespējams strādāt šajā jomā.  Kā arī ikdienā, 

turpinu pielietot aroma un krāsu terapiju, jo 

šeit tās ļoti pieprasītas. Mana labakā prakse 

un dzīves skola bija pie Anitas 

Biedriņas,  pateicoties viņai esmu šodien 

motivēta iet vēl tālāk… Pie viņas es 

iemācījos to, ko nevienā skolā nemāca… 

VAI TU KĀDREIZ DOMĀJI, KA JEBKAD STRĀDĀSI ĀRPUS LATVIJAS? 

Jā un Nē! Jā, kad pirmo reizi pārvācos uz Briseli, mana doma bija studēt un veidot 

savu nākotni šeit, par cik Latvijā viss vēl bija drūms un pelēks. Bet, redzot, ka Latvija 

iestājās Eiropas Savienībā, ka politikā sāka ‘’spīdēt saule’’ un ekonomikā iestājās ‘’ 

pozitīvāka gaisotne’’, izlēmu atgriezties Latvijā, jo uzskatīju, ka nekur nav labāk, kā 

mājās…lai realizētu savu karjeru. Biju pārliecinata, ka palikšu Latvijā.  Bet, 

pateicoties ekonomikas sabrukumam, sabruka arī mani sapņi, kā arī vēlme palikt 

Latvijā. 
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JA TEV BŪTU IESPĒJA PAŠAI ATVĒRT 

SAVU SALONU LATVIJĀ, VAI TU TO 

DARĪTU? 

Jā, protams! Tāds bija mans mērķis. Līdz ko 

būtu ieguvusi pietiekamu labu pieredzi, un 

stabilus pamatus zem kājām, būtu atvērusi 

skaistumkopšanas institūtu. Kā ar doma bija 

organizēt un vadīt seminārus, jo uzskatu, ka 

nekas nav labāks, ka dalīties savā pieredzē 

ar citiem. Bija labs un pozitīvs sākums Mary 

Cohr skaistumkopšanas institūtā un koledžā, biju enerģijas pilna ar pozitīvu mērķi 

realizēt ko īpašu un skaistu. Jo tajā brīdī kad darbs ir kā hobijs, tad profesijā nav 

robežu… 

 

VAI UZ SALONU NĀK ARĪ VĪRIEŠI? JA JĀ, TAD KĀDAS 

PROCEDŪRAS/PAKALPOJUMUS VIŅI IZVĒLAS? 

Jā, protams, vīrieši tāpat kā sievietes rūpējas par savu izskatu, jo arī viņiem ir tiesības 

labi izskatīties. Vīrieši vairāk izvēlas sejas procedūras un epilācijas ar  IPL ( lieko 

apmatojumu likvidēšana ar intensīvi pulsējošo gaismu). 

VAI TU PĀRDOD ARĪ KOSMĒTIKU KLIENTIEM UZ MĀJĀM? 

Jā, pārdodu, pārsvarā Franču Bio kosmētiku, jo šeit ir liels pieprasījums pēc dabīgas 

kosmētikas un aizvien vairāk izvēlas tieši BIO. Papildus gatavoju ēterisko eļļu 

maisījumus. Kā arī šobrīd cenšos ievākt papildus informāciju par  Šveices un 

Francijas labaratorijām, kuras gatavo dabīgos produktus, dažādās formās, ka tējās, 

kapsulās, ampulās un citos koncentrātos, lai klientiem būtu plašāks izvēles klāsts. 
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KAS, TAVUPRĀT, IR LABS SPECIĀLISTS/KOSMĒTIĶIS? 

Manuprāt, šodien labs speciālists ir tāds, kurš klientam spēj sniegt labu kvalitāti un 

100 % komfortu. Profesionāls kosmētiķis = labs psihologs, kuram ir personalizēta 

pieeja katram klientam individuāli. Uzskatu, ka šī ir viena no skaistākājām profesijām, 

jo esam kā skaistuma ārsti, kuri ne tikai rada cilvēkus skaistus, bet dāvā tiem dvēseles 

harmoniju un ķermeņa labsajūtu, īpaši šodien, kad  pārvietojamies  ar 300 km/h. Labs 

speciālists ir tas, kurš spēj radīt skaistu gan iekšējo, gan ārējo pasauli… 
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