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“Baltic Beauty 2019” 

Starptautiskā skaistumkopšanas izstāde 
“MATU SKAISTUMA PASAULE”, halle Nr. 1 

 
Hairstyling Academy 

 
8. novembris 

 
Semināru zāle № 2 
12.00–15.00  Galvenais nav skaists matu griezums, bet gan akcentēts sejas skaistums pēc matu 

griezuma! 
Sejas ģeometrija un griezumi. Frontālā daļa un ponijs kā pamats sejas formas 
korekcijai. Tehnikas sejas formas korekcijai ar matu griezumu palīdzību. Matu 
griezuma aprēķins atbilstoši matu kritumam, matu griezumi, pēc kuriem nav 
nepieciešams veidot. Griezumu tehnikas, ņemot vērā dažādu matu tekstūru, tai 
skaitā “grūtos” matus. Matu griezuma ģeometrijas aprēķināšana 4 mēnešiem. 
Griezumu tehniku un shēmu demonstrācija ar detalizētiem komentāriem . 
Vada: trenere Nataļja Tuņikovska, Koloristikas un ģeometrijas akadēmija (Krievija) 
Maksa – 30 EUR 

 
Semināru zāle № 2 
16.00–19.00  Vīriešu matu griezumu tehnikas 

Pagarināti matu griezumi vīriešiem. Atšķirības tekstūras veidošanā dāmu un kungu 
matu griezumiem. Grūtības vīrišķīgas formas veidošanā vīriešu matu griezumiem. 
Noteikumi, kas jāievēro, noformējot frizūras frontālo daļu vīriešu matu 
griezumiem. Un vēl daudz interesantu nianšu vīriešu matu griezumiem. 
Vada: trenere Nataļja Tuņikovska, Koloristikas un ģeometrijas akadēmija (Krievija) 
Maksa – 30 EUR 

 
Semināru zāle № 4 (uz balkona) 
12.00–16.00  “Essential Look” 

Mēs radām Jūsu rītdienas matu krāsu šodien. Meistarklases par frizūru veidošanas 
tehniku kolekcijai “Essential Look”. 
Šīs sezonas tendences balstās uz krāsām un pretstatiem. Kolekcijai iedvesma 
smelta no pretstatiem un visa, kas ir starp tiem, – trīs ultra modernas tendences, 
kuras radījuši pazīstami profesionāļi. 
Vada: Tibors Priklets (Tibor Priklet) (Slovākija), Katrīna Vavilova (Latvija), Natālija 
Nova, Irina Tutoraine, Olga Terentjeva (Lietuva) 
Maksa – 80 EUR  
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Semināru zāle № 6  
11.30–14.30  Mūsdienīgu vīriešu matu griezumu tehnikas 

Tas ir jauns klasisks matu griezums ar daudzveidīgām, modernām ieveidošanas 
iespējām. Low taper fade  tehnika un atbilstoša veidošana – solīda un stilīga vīrieša 
tēlam. 
Vada: Germans Sārs (German Saar) (Igaunija) 
Maksa: 20 EUR 

 
Semināru zāle № 6   
15.00–18.00  Balināšana ar krāsu toņu pāreju un kreatīva krāsošana 

Ātras  balināšanas ar krāsu toņu pāreju tehnikas “Mikrouzkasījums” demonstrācija. 
Iegūtais efekts ir ļoti līdzīgs Air touch tehnikas efektam, taču darbs tiek veikts 
daudzkārt ātrāk. Šodien ļoti pieprasīta komerciālā tehnika. Kreatīva krāsošana,  
izmantojot tehniku Unicorn Tale. Daudzkrāsaina pasteļtoņu krāsošana ar vertikālu 
un horizontālu pāreju. 
Vada: Marina Zajkovska (Baltkrievija) 
Maksa: 20 EUR 

 
Semināru zāle № 5 
11.00–14.30  Ideālais  BLONDS, gaišu matu toņu iegūšanas tehnikas 

Konference frizieriem 
Maksa: 15 EUR 

 
 

9. novembris 
                                         
Semināru zāle № 4 (uz balkona) 
11.00–14.00   2020. gada modernākās matu krāsošanas tehnikas 

“Atklātās un aizklātās” matu krāsošanas tehnikas, pakāpenisku un kontrastainu 
krāsu pāreju veidošana. Seminārā izskatīsim mūsdienās pieprasītākās krāsošanas 
tehnikas  – Air touch, Babylights, Shatush  un Balayage. 
Vada: Oksana Voznesenska (Latvija) 
Maksa: 20 EUR 

 
Semināru zāle № 4 (uz balkona) 
17.00–18.30  OLLIN SHOW „Mākslas darbs” 

Krievijas profesionālās matu kosmētikas zīmola “OLLIN Professional” kreatīvā 
komanda piedāvā jaunu aizraujošu šova programmu „Mākslas darbs”.  
Šīs unikālās programmas laikā Jūs iegrimsiet neatkārtojamu krāsu un sižetu 
pasaulē, kuri atrodami ievērojamos, pasaulslavenos mākslas darbos. Gleznas un 
audekli, klasika, konceptuālā māksla un iedvesmojošas mūzas apvienojumā ar 
jaunākajām augstās friziermākslas tendencēm veido šo unikālo šovu „Mākslas 
darbs”. Pavadiet vakaru īstu mākslas cienītāju lokā. Žilbinoša vakara vadītāja, 
furšets ar izsmalcinātām uzkodām, šampanieti, interesanti fotostūrīši un 
instalācijas lieliski papildinās atmosfēru.  
“OLLIN Professional” – pārspēj gaidīto!  
Vada: Maija Silova 
Dalības maksa: 30–50 EUR 
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Semināru zāle № 1 (vestibils) 
16.00–20.00  2020. gada dāmu un kungu matu griezumu tendences 

Matu griezumu tehnikas ar matu mašīnītēm. 
Griezumu tehnikas profesionāļiem: teksturēšana, slicing, Point cutting, filēšana. 
Plastisks griezums. Graduēšana. Тehnika Flick & Smack. Griezumu formas un to 
kombinācijas. Griezumu tehnikas tiks demonstrētas uz dāmu un kungu modeļiem, 
gan gariem, gan īsiem matiem. 
Vada: Kriss Matiks (Chris Mattick) (Vācija)  
Maksa: līdz 04.11.2019 – 45 EUR, pēc 04.11.2019 – 90 EUR 

 
Semināru zāle № 2 
15.00–18.00  Bārda – vistilīgākais aksesuārs 

Sejas vizuālā korekcija ar bārdas un ūsu palīdzību. Griezumu tehnikas. Plastiska 
pāreja no deniņu daļas uz bārdu. Formu daudzveidība un modelēšana. Kādu 
tehniku un kuru instrumentu izvēlēties. Kā? Kapēc? Kādam mērķim? 
Vada: Igors Konons (Baltkrievija) 
Maksa: 20 EUR 

 
Semināru zāle № 2 
11.30–14.30  Friziera pakalpojumu paplašināšana. 

Uzacu un matu krāsošanas tehnika “Divi vienā”. 
Ja frizieris strādā nelielā salonā, ir nepieciešams piedāvāt plašāku savu 
pakalpojumu klāstu. Uzacu modelēšana. Noteikumi ideālai uzacu formai. Uzacu 
formu klasifikācija. Matu, uzacu un skropstu krāsošanas tehnika “Divi vienā”. 
Krāsojošo produktu izvēle. Tehnika soli pa solim, krāsojot uzacis, skropstas un 
matus vienā procedūrā.  
Vada: Elena Pleta (Elena Plett), Irina Sāre (Irina Saar) (Vācija) 
Maksa: 15 EUR 

 
Semināru zāle № 5  
11.00–15.00  Foilayage 

Meistarklase “Mūsdienu balināšanas tehnikas” uz manekengalvām 
Metodes Air touch pamati, shēmu veidošana un to izskaidrojums, darba nianses, 
lietojot fēnu, ietīšana folijā, balinošo produktu izvēle, metodes koloristiskie 
uzdevumi, tonēšanas veidi. 
Vada: Ilona Rudoviča, Marina Kopilova (Latvija) 
Maksa: 30 EUR 

 
Semināru zāle № 6 
11.30–14.30  Matu izkrišanas un matu augšanas aktivizēšanas problēmas 

Konference frizieriem 
Maksa: 15 EUR 
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10. novembris 
 

Semināru zāle  № 2 
11.00–13.00  “NECTA” Holistic Haircare 

Prezentācija frizieriem par matu kopšanu un krāsu jaunāko koncepciju. 
Produktu sērijā ir līdzekļi matu un galvas ādas kopšanai un matu krāsas, kas ļauj 
salonā piedāvāt pilnu pakalpojuma spektru. Matu krāsa nesatur amonjaku un ir 
bagātināta ar tīrām ēteriskajām eļļām. Kombinējot krāsas, var iegūt izvēlēto matu 
toni. Ekskluzīva holistiska pieeja matu kopšanai. Ekskluzīva galvas ādas 
detoksikācija un kopšana. Bez SLS un parabēniem. Tikai profesionālos salonos! 

 
Semināru zāle № 6 
11.00–14.30  Dāmu frizūras dažāda garuma matiem 

Radošs seminārs tiem, kas vēlas iemācīties veidot greznus matu pinumus, apgūt 
Holivudas loku un viļņu veidošanas tehnikas vai apjomīgu teksturētu frizūru 
tehnikas. Atklāsim Jums pamata noslēpumus darbam ar gaišiem un tumšiem 
matiem, nianses un iespējas, strādājot ar dažāda garuma matiem. 
Vada: Inta Helmane (Latvija) 
Maksa: 15 EUR 

 
Semināru zāle № 5 
11.00–14.30  Matu struktūras izmaiņas  

Konference frizieriem 
Maksa: 15 EUR 

 
 

Semināru dalībnieki pēc apmācības saņem sertifikātus. 
Papildu informācija un biļešu rezervēšana  

pa tālruni: +371 29217560; jevsejeva@skaistum.lv 
 
 
 


