
16. Baltijas apvienotais projekts “Baltic Beauty 2020” 
“MATU SKAISTUMA PASAULE” 

“Hairstyling Academy” 
Semināri 

 
6. novembris 

 
11.00–13.50  Silvers Rotsi (Latvija)  

Salona matu griezumi Nr. 1     
Seminārs meistariem, kā arī jauniem, topošiem frizieriem. Seminārā soli pa solim tiks demonstrēti 3 mūsdienu 
salona matu griezumi, kas atbilst modernām matu griezumu tendencēm. Salona matu griezumi ir viegli 
uztverami, saprotami un vienkārši izpildījumā. Dotās matu griezumu tehnikas meistars varēs izmantot 
ikdienas darbā. Demonstrēsim arī jaunākos matu ieveidošanas tehnikas paņēmienus ar fēnu. Semināra gaitā 
pārrunāsim, kā veidojas pakalpojuma cena un matu kosmētikas pārdošanas cena klientiem. 
Dalības maksa:  20 EUR 
 
11.00–12.00   Pjotrs Palčejs (Latvija) 

Instrumenti matu griezumiem 
Seminārs meistariem profesionālo prasmju pilnveidei, lai izvēlētos sev piemērotākos instrumentus optimālam 
matu griezumam. Personīgo instrumentu profilakse, lai instrumenti kalpotu ilglaicīgi. Katra semināra 
dalībnieka profesionālo matu šķēru diagnostika un asināšana. 
Dalības maksa: 15 EUR 
 
14.00–16.50  Kristaps Slakters-Zvejsalnieks (Latvija) 

Bārddzinis – eksperts 
Bārda – tas ir ļoti aktuāli. Skaistas bārdas panākumu atslēga ir pareizi izvēlēta forma, un savu bārdu vislabāk 
ir  uzticēt ekspertam. Bārdas modelēšana – koptas formas veidošana, pamatojoties uz sejas formu. 
Profesionāla bārddziņa attieksme. Klienta kartītes aizpildīšana. Darba plānošana pēc sejas ādas un 
apmatojuma analīzes. Shēmu zīmēšana un apzīmējumu atšifrēšana. Kā pareizi kopt bārdu, lai tā saglabātu 
skaistu un koptu izskatu. Dažādas mūsdienu matu griezumu tehnikas. Darbu demonstrācija uz diviem 
modeļiem – soli pa solim. Seminārā – teorija ar darbu demonstrāciju. Jums ir unikāla iespēja iepazīties ar K. 
Slaktera Zvejsalnieka personīgi izstrādāto apmācības metodi. 
Dalības maksa: 50 EUR 
 
17.00–20.00   Alex Solo, Latvija  

Dāmu un kungu matu griezumu tehnika 
Autordarbu seminārs meistariem – frizieriem ar lielu vai mazu darba pieredzi. Šī ir iespēja saņemt 
nepieciešamās zināšanas par to, kā iegūt perfektu, daudzslāņainu un apjomīgu īsu matu griezumu kā 
sievietēm, tā arī vīriešiem. Klasisku un sarežģītu formu savienošana. Apgūstot ģeometriskās uzbūves metodi, 
meistars paaugstina savu profesionalitāti, līdz ar to paaugstinot arī sava pakalpojuma cenas un iegūstot vēl 
vairāk apmierinātu klientu.  
Dalības maksa: 20 EUR 

  
 7. novembris 

 
11.00–13.50  Marija Tihomirova (Latvija) 

NE akadēmiska koloristika 
Pigmentu analīze krāsojošo produktu sastāvā, un šo zināšanu izmantošana praksē. Kā iegūt 100 % sirmu 
matu pārklāšanu. Matu apstrāde pirms krāsošanas. Dažādas matu krāsošanas tehnikas krāsu toņu iegūšanai 
no tumšāka uz gaišāku.  
Dalības maksa: 20 EUR 
 
 
14.00–16.50  Natālija Rivoņenko, Latvija 



Vadības stratēģija skaistumkopšanas salonā 
Ekonomika skaistumkopšanas salonā. Cenu veidošana. Krīzes vadības stratēģija. Pakalpojumu paketes 
pārformatēšana. Serviss un pārdošana. Partneri. Komanda. Salona imidžs. Jūs saņemsiet konkrētas 
rekomendācijas un ieteikumus par uzņēmuma vadību skaistumkopšanas industrijā – no radošas darbnīcas līdz 
skaistumkopšanas salonam. 
Dalības maksa: 30 EUR 
 
17.00–20.00   Inta Helmane (Latvija)  

Dāmu matu griezumu tehnikas 
No klasikas līdz avangardam. Vidals Sasūns uzskatīja, ka friziermāksla ir radniecīga arhitekta mākslai: ir 
svarīgi saprast formu un strādāt ar līnijām, nevis kopēt svešus veidojumus. Laiks, ko frizieris velta, lai iegūtu 
nevainojamas līnijas, tiek apbalvots ar pārsteidzošu rezultātu: matu ieveidošana pēc griezuma aizņem tikai tik 
daudz laika, cik nepieciešams, lai sapurinātu galvu. Ko nozīmē pareizi griezt. Giezumu ģeometrija. Sejas 
formas korekcija ar matu griezumu. Aktuālas formas un tekstūras. Matu griezumu tehnikas, izmantojot 
bārdas nazi. Matu griezumu demonstrācija ar komentāriem. 
Dalības maksa: 20 EUR 
 
 

 
8. novembris 

 
11.30–14.30  Natālija Rivoņenko (Latvija) 
                        Frizieris – kolorists  
Jaunas profesijas ēra. Pakalpojuma kvalitātes standarti. Serviss un konsultācija. Pakalpojuma cenu politika. 
Konsultācijas struktūra. Diagnosticēšanas ietekme. Kolorista darba algoritms. Semināra saturs ietver 
fundamentālus pamatus matu krāsošanas pakalpojuma jomā. Mērķauditorija – meistari ar pieredzi, tehnologi 
un pasniedzēji, kā arī jaunie frizieri.  
Dalības maksa: 30 EUR 
 
15.00–18.00 Inese Alšāne, Latvija 

Dažādu frizūru veidu tehnikas 
Radošs seminārs tiem, kuri vēlas pilnveidot savu frizūru veidošanas tehniku meistarību. Semināra programmas 
laikā jūs atklāsiet daudzveidīgas frizūru veidošanas iespējas un redzēsiet dažādu frizūru veidošanas tehniskos 
paņēmienus. Uz pieciem modeļiem soli pa solim tiks demonstrētas frizūras ar dažādu tekstūru, mēs atklāsim 
formas veidošanas noslēpumus un nianses darbā ar dažāda garuma matiem. 
Dalības maksa: 40 EUR 

 
 

 
 


