Profesionālās meistarības konkurss friziera specialitātē
„Pie Dzintara jūras”
Konkursa mērķi:
1. Popularizēt friziera profesiju un skaistumkopšanas nozares pakalpojumus.
2. Parādīt un pilnveidot zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.
3. Veicināt sadarbību ar darba devējiem.
Konkursu organizē: Daugavpils tehnikuma programmas „Frizieru pakalpojumi” metodiskā
komisija.
Konkursa norises laiks un vieta: 2018. gada 16.martā plkst. 10:00 Mendeļejeva ielā 1, mācību
frizētavā.
Konkursa dalībnieki: programmas „Frizieru pakalpojumi” 1. un 2.kursa audzēkņi.
Konkursā var piedalīties 5-6 audzēkņi no katra kursa, kuri apgūst praktiskās mācības friziera darbos.
Pieteikumu iesniegšana: pieteikums sūtīt elektroniski Valentīnai Saulītei:
Valentina.Saulite@daugvt.lv līdz 2018.gada 12.martam ar norādi – Pieteikums konkursam „Pie
Dzintara jūras”, jānorāda vārds, uzvārds, grupa, iecerēto darbu devīze – nosaukums.
Konkursa vērtēšanas komisijas darba kārtība:
Komisijas vērtējums tiek fiksēts protokolā, kurā tiek ierakstīts katra konkursa uzdevuma vērtējums
un noslēgumā pēc konkursa dalībnieku darbu rezultātu kopsummas tiek noteikti uzvarētāji.
Konkursa vērtēšanas komisija:
Daina Ţvirble - IDV „Daina” īpašniece, Latvijas Amatniecības kameras Amata meistare – friziere.
Regīna Kuzņecova - SIA „Antiona” īpašniece, Latvijas Amatniecības kameras Amata meistare –
friziere.
Vera Latkovska - SIA „Šafran”, salons „Lagūna”, Latvijas Amatniecības kamera, Amata meistare –
friziere.
Konkursa rezultāti:
Konkursa rezultāti tiks publicēti PIKC Daugavpils tehnikuma mājaslapā www.daugvt.lv
Apbalvošana:
Diplomus saņems pirmo trīs vietu ieguvēji.
Konkursa norises laikā var tikt piešķirtas veicināšanas un simpātiju balvas.
Konkursa organizatori nodrošina konkursantus ar darba vietu, elektro un ūdens apgādi
uzdevumu izpildei.
Konkursa dalībnieki izmanto personīgos darba instrumentus, palīgmateriālus.
Konkursa uzdevumi:
1. Darba veids – Dāmu moderna vakara frizūra garos matos.
Tiek izpildīts uz modeļa.
2. Darba veids – Moderna kungu matu modeļfrizūra.
Tiek izpildīts uz modeļa.

Konkursa nolikums
Moderns matu sakārtojums apvieno sevī jaunākās modes tendences, krāsu salikumus, jebkurus
dekoratīvos elementus, neparastus detaļu savienojumus un radošu pieeju. Moderna frizūra ir iztēles,
kreativitātes, grācijas, harmonijas un fantāzijas kopa.

Dāmu moderna vakara frizūra garos matos
Modelis ierodas konkursa vietā ar iepriekš sagatavotiem matiem (lokšķēres, gludeklīši, gofrētājs utt.).
Pirms darba uzsākšanas modeļa mati jāizķemmē. Veidojot frizūru, mati var būt pilnībā uzsprausti vai
25% no frizūras var būt brīvi izlaistas, ieveidotas matu šķipsnas.
Matu garums – izvēle brīva.
Krāsa – matu krāsas izvēle brīva, atbilstoši veidotajam tēlam. Aizliegtas krāsu lakas, neona krāsas,
tušas (mascaras), krāsu ţelejas, krāsu spreji.
Izstrādājumi no matiem – atļauts izmantot rotājumus no matiem, pieaudzētos matus un matu
pagarinājumus.
Rotājumi – atļauts izmantot rotājumus atbilstoši izvēlētajam tēlam un frizūrai (ne vairāk kā divus
rotājumu elementus).
Instrumenti – atļauti visa veida instrumenti matu veidošanai. Konkursa dalībnieki drīkst izmantot
šķēres, lai «patīrītu» frizūru.
Frizūru uzturošie palīglīdzekļi – aizliegts izmantot frizūru uzturošos palīglīdzekļus (matu tīkliņi,
švammītes, paliktņi no matiem un citiem materiāliem).
Produkti – atļauti visi profesionālie produkti frizūru veidošanai. Aizliegts pielietot krāsu sprejus,
ţelejas, tušas un lakas.
Tērps, make-up, aksesuāri – atbilstoši kopējam tēlam.
Vērtēšanas kritēriji
o Sanitāro normu ievērošana, darba drošība.
o Idejas oriģinalitāte.
o Tehnoloģisko procesu ievērošana, darba paņēmieni.
o Koptēls, frizūras siluets, kreativitāte un harmonija.
o Darba izpildījuma kvalitāte.
Darba izpildes laiks 60 minūtes.

Moderna kungu matu modeļfrizūra
Kungu frizūrai jābūt kreatīvai un vīrišķīgai.
Pirms darba sākuma modeļa mati ir jāsamitrina un gludi jāatsukā atpakaļ. Mati nedrīkst būt iepriekš
ieveidoti.
Matu garums - matu garuma izvēle brīva.
Krāsa - izvēle brīva. Aizliegtas krāsu lakas, neona krāsas, tuša (mascara), krāsu ţelejas, krāsu spreji.
Izstrādājumi no matiem – atļauts izmantot pieaudzētos matus un matu pagarinājumus.
Instrumenti - atļauts izmantot visa veida instrumentus matu veidošanai.
Produkti - atļauti visi profesionālie produkti frizūru veidošanai.
Tērps - atbilstoši izveidotajam tēlam.
Vērtēšanas kritēriji
o Sanitāro normu ievērošana, darba drošība.
o Idejas oriģinalitāte.
o Tehnoloģisko procesu ievērošana, darba paņēmieni.
o Koptēls, frizūras siluets, kreativitāte un harmonija.
o Darba izpildījuma kvalitāte.
Darba izpildes laiks - 40 minūtes.

