
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“BALTIC BEAUTY 2018” 
14. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts 

“MATU SKAISTUMA PASAULE”, halle Nr. 1 
 

KONFERENCES, SEMINĀRI 
 

KONFERENCES 
 

2. novembris 
 
Semināru zāle Nr. 2 
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. 
Dalības maksa: 60 EUR  

 
Semināru zāle Nr. 7 
11.00–20.00  Konference frizieriem “Berrywell” 

Dania Bretmane (Dania Bredtmann) (Vācija),  
Igors Konons (Baltkrievija), Irina Sāre (Irina Saar) (Somija) 
 

11.00–18.00  3D krāsu tehnoloģijas. Spa matiem – krāsošana, piesātināšana 
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ar pigmentu, kolagēna terapija ar proteīnu un vitamīnu C. 
Paradox griešanas tehnika. Poniji un griezuma līnijas. Blondā 
toņa jaunais – 13. līmenis. Matu struktūras rekonstrukcija 
(rebonding). Informācija par novitātēm un atbildes uz jūsu 
jautājumiem 

18.00–20.00  Latvijas un ārvalstu stilistu pārsteigumi, frizūru kolekciju 
demonstrācija, konkursantu apbalvošanas ceremonija – 
“BERRYWORLD 2018” 
Svētku noskaņojums garantēts! 
Dalības maksa: 20 EUR 

 
 
 
 

3. novembris 
 
Semināru zāle Nr. 2 
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! 

 
Semināru zāle Nr. 6  
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. 
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Dalības maksa: 60 EUR  
 
Semināru zāle Nr. 7 
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, izmantojot 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. 
Dalības maksa: 60 EUR 

 
 
 
 

4. novembris 
 
Semināru zāle Nr. 2 
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. 

 
Semināru zāle Nr. 4 
11.00–18.30 Salonu bizness 
 

11.00–15.00 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, 
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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!”. 

15.30–17.15  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! 
Dalības maksa: 40 eiro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINĀRI 
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2. novembris 
 

 “HAIRSTYLING ACADEMY” 
SEMINĀRI FRIZIERIEM 

 
Semināru zāle Nr. 2 
11.00–15.00  Dāmu matu griezumu ģeometrija 

Vada: 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 četriem mēnešiem. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 01.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.) 

16.00–20.00  Griezums – dāmu frizūru pamats 
Vada: 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. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 01.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.) 

 
 

3. novembris 
 
Semināru zāle Nr. 2 
11.00–16.00  Barbershop   

Vada: Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
Igors Konons  (Baltkrievija)  
Vīriešu matu griezumu ģeometrija. Salona griezumu demonstrācija. 
Darbs Fade tehnikā. Bārdas modelēšanas principi. Bārdas noformēšana. 
Germans Sārs (German Saar) (Somija)   
Vīriešu matu griezumu tehnikas. Diagonāla matu griezumu tehnika ar 
šķērēm un matu mašīnīti. Honeyforming –karaliska skūšana, bārdas, 
ūsu noformēšana un stilizācija. Kungu matu griezumi un bārdas 
veidošana – jūsu stiprās puses! 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.) 

 
Semināru zāle Nr. 4 
16.00–19.30 Unisex Clipper Cuts = Creative Clipper Cuts 

Vada: Eness Dogans (Enes Dogan) (Vācija) (Wahl Academy) 
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Matu griezumu tehnikas, strādājot ar profesionālajām matu griežamām 
mašīnītēm. 
Unikālas iespējas, ko sniedz dažādas matu griezumu tehnikas, strādājot 
ar matu griežamām mašīnītēm. Тekstūras veidošana. Slaisings. 
Pointings. Filēšana. Slīpais griezums. Graduēšana. Tehnika Flick & 
Smack. Ponija un matu galu izstrāde gariem matiem. Slaisings un 
filēšana gariem matiem. Šķelto matu galiņu izstrāde, kuras efekts 
saglabājas daudz ilgāk, nekā strādājot ar karstajām šķērēm. Īso matu 
griezumu izstrāde un strukturēšana. Kārtainu matu griezumu veidošana 
ar plastiskām kontūrlīnijām. Matu griezumu tehnikas tiks demonstrētas 
uz dāmu un kungu modeļiem kā gariem, tā arī īsiem matiem. Vietu 
skaits ierobežots! 
Dalības maksa: 25 EUR (līdz 2.11.2018.), 45 EUR (pēc 2.11.2018.)  

 
Semināru zāle Nr. 6 
11.00–15.00  Tehniķis – kolorists, 3D Stretching 

Vada: Аleksandrs Slavins (Krievija, Maskava), Natālijas Tuņikovskas 
Koloristikas un griezumu ģeometrijas akadēmijas treneris 
Matu krāsošanas tehnikas 3D Stretching – pamats krāsu pludināšanai 
Ombré un citu veidu tehnikām. Ideāls risinājums jebkura garuma matu 
krāsošanai. Var izmantot tumšiem, krāsotiem matiem bez iepriekšējas 
balināšanas, kas ievērojami atvieglo meistara darbu un saglabā klienta 
matu kvalitāti. Demonstrācija, detalizētas krāsošanas shēmas un 
formulas. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.)  

16.00–20.00  Tehniķis – kolorists, Baby lights 
Vada: Аleksandrs Slavins (Krievija, Maskava), Natālijas Tuņikovskas 
Koloristikas un griezumu ģeometrijas akadēmijas treneris 
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. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.)  

 
Semināru zāle Nr. 7 
11.30–15.30  Frizūras gariem matiem         

Vada:  Аleksandra Lozovska (Krievija, Maskava), friziermākslas trenere, 
akadēmijas „Skaistuma konfederācija” un Aleksandras Lozovskas Frizieru 
skolas prezidente 
Komerciālo sieviešu frizūru tehnikas gariem matiem ar daudzveidīgiem 
elementiem – pinumi, reljefi, viļņi un uzkasījums, ņemot vērā modeļa 
individualitāti un mūsdienu klientu pieprasījumu. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.) 

16.30–20.00  Barbering  
Vada: Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
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Praktiska viena vīriešu salona griezuma tehnikas izpilde, bārdas 
noformējums. Patstāvīgs darbs uz modeļa vai manekengalvas, 
izmantojot 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 griežamo mašīnīti) vai vērojot, kā to dara jūsu kolēģi. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.) 

 
 
 
 

4. novembris 
 
Semināru zāle Nr. 2 
11.00–16.00  Seminārs frizieriem “Hair Tattoo”   
  Vada: 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 bārddziņa 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. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 
1.11.2018.)  

16.30-20.00 Aļona Trunova (Somija), Artemovs Andrejs (Vācija). 
Jauns salonu pakalpojums – matu rekonstrukcija ar “NoXX”. 
Atvērtās matu krāsošanas tehnikas. Jaunas iespējas ar jaunās 
paaudzes “NoXX” aizsarglīdzekli matiem. Dalības maksa: 20 EUR 

 

 
Semināru zāle Nr. 4 
11.00–15.00  Salonu bizness 

Vada:  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 skaistumkopšanas salonu īpašniekiem, 
vadītājiem, administratoriem un frizieriem "Starptautiska lojalitātes 
sistēma  Uds Game skaistuma industrijā”, lai piesaistītu un, pats 
galvenais, noturētu salonu klientus. Klientu datubāzes veidošana, 
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elastīga mārketinga izmantošana, akcijas un daudz kas cits. Salona 
biznesa organizācija “Ar klienta acīm!”. 
Dalības maksa: 20 EUR (līdz 1.11.2018.), 40 EUR (pēc 1.11.2018.)  

 
Semināru zāle Nr. 6 
11.00–19.00  Piecdesmit BLOND nokrāsas  

Vada: Marija Tihomirova (Latvija) 
Blonda matu krāsa vienmēr ir bijusi aktuāla: platīna un zelta blonds, 
mierīgi bēšs, maigi rozā, medus vai karameļu blonds. Apvienojot 
dažādas tehnikas un krāsu nianses blondo toņu krāsojumos, var radīt 
neatkārtojamus tēlus.   
Programmā: 
• Matu gaišināšana un balināšana, to raksturojums un atšķirība. 
Problēmas, kļūdas un risinājumi. 
• Balinošo krāsu sērija “LK EXTRA CLAIRE”, toņu palete un lietošana. 4D 
tehnika ideālam blondo toņu krāsošanas rezultātam. 
• No melnas uz gaišu bez problēmām. Krāsas noņemšana ar “LISAP 
Color Remover”. Balinātājs “Light Scale up to 9” (balināšanas spēja līdz 
9 līmeņiem). 
• “LISAPLEX” – maksimāli drošas balināšanas garantija. 
• Nevēlamās nokrāsas un to neitralizācija ar “LISAPLEX Pastel Color”, 
tūlītējs tonēšanas un korekcijas efekts ar “LISAPLEX Filter Color”. 
• Mikstoņi. Universālas lietošanas formulas.  
Dalības maksa: 60 EUR  

 
Semināru zāle Nr. 7 
12.00–15.00  Chanel manā iztēlē 

Asociācijas ar “Chanel” manā iztēlē: pieci tēli, kurus piedāvāju Jums un 
Jūsu klientiem un kuri veidoti pēc mūsdienu modes tendencēm 
pasaulē. Vēlos akcentēt piecas galvenās tēlu veidojošās  sastāvdaļas: 
matu griezumu, krāsu, meikapu, apģērbu un aksesuārus! Un Jūsu tēls 
vienmēr būs nevainojams! 
Vada: Viktorija Poleckiha, Latvija. Starptautiskās klases TOP stiliste, 
astoņkārtēja Latvijas čempione friziermākslā. Ir piedalījusies un 
uzvarējusi dažādos starptautiskos friziermākslas konkursos Krievijā, 
ASV, Korejā, Itālijā un Lielbritānijā. Aktīvi piedalās dažādās labdarības 
skatēs, kā, piemēram,  “Hair fushion show” Igaunijā un “Alternative 
Show” Londonā. Bieži redzama uz modes žurnālu vākiem.  
Natālija Gorelko (Baltkrievija), diplomande. Piedalījusies sieviešu 
starptautiskajā forumā un projektā “Lady Boss” kā imidža konsultante, 
uzstājusies radio kā imidža stiliste. Irinas Iļjinskas studijas pasniedzēja 
un stiliste, starptautiskā skaistuma konkursa “Elite Beauty Queens” 
(Baltkrievija), kas norisinājās Rīgā, stiliste.   
Dalības maksa: 20 EUR (līdz 1.11.2018.), 40 EUR (pēc 1.11.2018.)  

17.00–20.00  Seminārs frizieriem “Hair Tattoo”   
Vada: Igors Konons  (Baltkrievija), Germans Sārs (German Saar) (Somija)  
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Praktiska vienas izvēlētas 3D Hair Tattoo griezumu tehnikas izpilde. 
Patstāvīga darba veikšana uz modeļa vai manekengalvas, ņemot vērā 
apgūto mācību materiālu un trenera konsultācijas. Veikto darbu 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 
griežamo mašīnīti), vai vērojot, kā to dara jūsu kolēģi. 
Dalības maksa: 40 EUR (līdz 1.11.2018.), 60 EUR (pēc 1.11.2018.)  

 
 
 


