
14. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts 
“BALTIC BEAUTY 2018” 

“MATU SKAISTUMA PASAULE” 
 

KONFERENCES 
 

2. novembris 

11.00–20.00  Konference frizieriem  „Dāmu matu griezumu tehnika” 

 

  
11.00–15.00 Аleksandrs Slavins (Krievija, Maskava), Natālijas Tuņikovskas Koloristikas un 
griezumu ģeometrijas akadēmijas treneris 
Matu griezumu tehniku demonstrācija, detalizēti komentāri. Sejas ģeometrija un matu griezumi. Ponija zona 
kā pamats sejas formas korekcijai. Apjoms pakauša zonā garo matu griezumiem, bez graduācijas. 
Teksturēšanas tehnika Art Cut un tās veidi. Matu griezuma ģeometrijas aprēķins turpmākiem 4 mēnešiem. 
 
16.00–20.00 Аleksandra Lozovska (Krievija, Maskava), friziermākslas trenere, akadēmijas 
„Skaistuma konfederācija” un Aleksandras Lozovskas frizieru skolas prezidente 
 
Augsti tehnisks kurss. Matu griezumu tehnikas. Plaknes izpratne siluetā, formā un līnijā, ņemot vērā klienta 
individualitāti. Dažādu nogriezienu veidu apgūšana slāņu griezumu tehnikā, stils Sassoon (ar precizitāti līdz 
milimetram). Matu veidošanas tehnika Bombage, frizūras izveidošana. “ALS” metodikas apmācību kurss – 
daudzveidīga modulējoša principa dizaina, tehniku un tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgu frizūru 
kompozīcijas veidošanā. 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 2 
Dalības maksa: 60 EUR  

 
2. novembris 

 

11.00–20.00  Konference frizieriem “Berrywell” 
 
 
Danja Bretmane (Dania Bredtmann) (Vācija), Igors Konons (Baltkrievija), Irina Sāre (Irina 
Saar) (Somija) 
 
11.00–18.00 Spa matiem – krāsošana, piesātināšana ar pigmentu, kolagēna terapija ar proteīnu un 
vitamīnu C. Matu struktūras rekonstrukcija (rebonding). Informācija par novitātēm un atbildes uz jūsu 
jautājumiem 
16.00–20.00 Latvijas un ārvalstu stilistu pārsteigumi, frizūru kolekciju demonstrācija, konkursantu 
apbalvošanas ceremonija – “BERRYWORLD 2018” 
Svētku noskaņojums garantēts! 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 7 
Dalības maksa: 20 EUR 
 

3. novembris 
 

11.00–20.00       Konference frizieriem “Barbering”. Jauns rakurss kungu 
frizētavām  
 
Vada: Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
 



11.00–13.30 Igors Konons (Baltkrievija)  
Vīriešu matu griezumu ģeometrija. Salona griezumu demonstrācija. Darbs ar Fade. Bārdas modelēšanas 
principi. Bārdas noformēšana.  
 
13.30–16.00 Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
Vīriešu matu griezumu tehnikas. Diagonāla matu griezumu tehnika, izmantojot šķēres un matu mašīnīti. 
Honeyforming – karaliska skūšana, bārdas, ūsu noformēšana un stilizācija. Kungu matu griezumi un 
bārdas noformējums – jūsu stiprās puses! 
 
17.00–20.00 Igors Konons (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija) 
Praktiska viena vīriešu salonu griezumu tehnikas izpilde, bārdas formas veidošana. Patstāvīgs darbs uz 
modeļa vai manekengalvas, izmatojot apgūto mācību materiālu, trenera konsultācijas. Veiktā darba 
analīze un perspektīvu noteikšana, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas. Individuāls darbs ar katru 
dalībnieku. Praktizēties var patstāvīgi, ņemot līdzi personīgos instrumentus (šķēres, ķemmes, bārdas nazi, 
matu mašīnīti) vai vērojot, kā to dara jūsu kolēģi. 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 2 (plkst. 11.00–16.00), semināru zāle Nr. 7 (plkst. 17.00–20.00) 
Dalības maksa: 60 EUR 
 

3. novembris 
 

11.00–20.00  Konference frizieriem  „Tehniķis – kolorists” 
 
Аleksandrs Slavins (Krievija, Maskava), Natālijas Tuņikovskas Koloristikas un griezumu 
ģeometrijas akadēmijas treneris 
11.00–15.00   Matu krāsošanas tehnikas 3D Stretching – pamats krāsu pludināšanai Ombré un citu veidu 
tehnikām. Ideāls risinājums jebkura garuma matu krāsošanai. Var lietot tumšiem, krāsotiem matiem bez 
iepriekšējas balināšanas, kas ievērojami atvieglo meistara darbu un saglabā klienta matu kvalitāti. 
Demonstrācija, detalizētas krāsošanas shēmas un formulas. 
 
16.00–20.00 Baby lights – matu krāsošanas tehnika, ko dēvē par “saules skūpstu”. Tā der ikvienam sejas 
tipam un palīdz veidot romantisku tēlu. Profesionāla matu krāsošana ļauj sasniegt vēlamo efektu, pārvērst 
sievieti, pilnveidojot viņas tēlu vai izveidojot jaunu imidžu. Demonstrācija, detalizētas krāsošanas shēmas 
un formulas. 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 6  
Dalības maksa: 60 EUR  
 
 

4. novembris 

11.00–15.00 Salonu bizness 

1. daļa 
Аleksandra Lozovska (Krievija, Maskava), friziermākslas trenere, akadēmijas „Skaistuma 
konfederācija” un Aleksandras Lozovskas frizieru skolas prezidente 
 
Aleksandras Lozovskas friziermākslas skolas “ALS”, oficiālais partneris “Global Intellect Service”, kurss 
"Starptautiska lojalitātes sistēma Uds Game skaistuma industrijā” skaistumkopšanas salonu īpašniekiem, 
vadītājiem, administratoriem un frizieriem, lai piesaistītu un, pats galvenais, noturētu salonu klientus. 
Klienta datubāzes veidošana, elastīga mārketinga izmantošana, akcijas un daudz kas cits. Salona biznesa 
organizācija “Ar klienta acīm!”. 
 

2. daļa 
“Skaistumkopšanas pakalpojumu un produktu pozicionēšana tirgū, izmantojot mārketinga 
iespējas” 
15.30–15.45  Ievads par Eiropas Savienības finansētām mācībām 



16.00–17.15 Ralfs Goba (Latvija), digitālā mārketinga eksperts, Baltijas Datoru akadēmijas 
pasniedzējs 
Digitālo tehnoloģiju nozīmība mūsdienu skaistumkopšanas tirgū. Cik svarīgi ir tapt pamanītam interneta 
vidē. Mūsdienu klientu paradumi. Dažādu interneta platformu veiksmīga izmantošana mērķauditorijas 
uzrunāšanai, piemēram, “Youtube”. Veiksmīga vizuālā un audio reklāma. 
 
17.15–18.30 Evita Brilte (Latvija), sociālo tīklu eksperte, Baltijas Datoru akadēmijas 
pasniedzēja  
“Facebook” un “Instagram” sniegtās iespējas biznesa veicināšanai – mērķtiecīgs darbs ar sociālajiem 
tīkliem. Uzņēmuma lapas izveide “Facebook” un veiksmīga pozicionēšana klientiem, lapas rādītāju analīze, 
mērķauditorijas izpēte, reklāmas izveide un analīze. Ziņas, stāsti, kampaņas sociālajā tīklā “Instagram”, 
komunikācija ar sekotājiem, kā arī darbību analīze ar “Instagram Insight”. Veiksmīgi izmanto sociālos tīklus 

un dubulto savu klientu loku! 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 4 
Dalības maksa: 40 eiro 
 

 
 

4. novembris 
 

11.00–20.00        Konference frizieriem „Hair Tattoo” 
 
Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
 
11.00–13.30 Igors Konons  (Baltkrievija)  
Hair Tatoo komerciāliem matu griezumiem – neordinārs veids, lai pieteiktu sevi kā drosmīgu personību 
neatkarīgi no dzimuma un vecuma, unisekss. Hair Tattoo  ar bārdas nazi Shavette. 
 
13.30–16.00 Germans Sārs (German Saar) (Somija)   
Zīmējumu veidošanas principi izvēlētajam matu griezumam – no vienkāršiem (ģeometriskiem rakstiem) 
līdz sarežģītiem 3D ART elementiem un zīmējumiem. Tehnika un nianses, strādājot ar matu mašīnīti un 
veidojot 3D Hair Tatoo zīmējumus. Akcents pārejai no tumšākā un gaišāko. Hair Tatoo kā moderna stila 
detaļa frizūrā ne tikai, lai izceltos, bet arī slēptu rētas vai matu zudumu. 
 
17.00–20.00 Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)   
Praktiska viena vīriešu salonu griezumu tehnikas izpilde, bārdas formas veidošana. Patstāvīgs darbs uz 
modeļa vai manekengalvas, izmatojot apgūto mācību materiālu, trenera konsultācijas. Veiktā darba 
analīze un perspektīvu noteikšana, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas. Individuāls darbs ar katru 
dalībnieku. Praktizēties var patstāvīgi, ņemot līdzi personīgos instrumentus (šķēres, ķemmes, bārdas nazi, 
matu mašīnīti) vai vērojot, kā to dara jūsu kolēģi. 
 
Norises vieta: semināru zāle Nr. 2  
Dalības maksa: 60 EUR  
 
Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 10.50  konferences dalībnieku reģistrācija un rīta kafija. 
Pēc mācībām tiek izsniegts konferences dalībnieka sertifikāts. 
Vietu skaits ierobežots! 
Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija pa e-pastu: hairfestivalriga@gmail.com, tālr.:  +371 27148954  
Papildu informācija: tālr. 2921560  

 


