
Frizieris   
 

Profesijas apraksts:  

Frizieris ir kvalificēts plaša profila skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš spēj sniegt friziera 
pakalpojumus dažāda vecuma klientiem, pārzina friziera darba tehnoloģiju, matu kosmētikas līdzekļus, 
instrumentus, aparatūras veidus un to pielietojumu. Prot racionāli organizēt darba procesu frizētavā, ir 
sagatavots kvalificētam darbam, ievēro darba drošību, higiēnas prasības, dibina pozitīvas attiecības ar 
klientiem un kolēģiem. Veido radošus matu griezumus, sakārtojumus un krāsojumus, ievēro modes 
tendences.  

Izglītības tematiskā joma  Individuālie pakalpojumi  

Izglītības programma Frizieru pakalpojumi 

Iegūstamā kvalifikācija Frizieris, 3.LKI līmenis (2.PKL) 

Programma akreditēta Līdz 31.05.2022. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 3 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Atestāts par arodizglītību 

Mācību programmas saturs Profesionālie mācību priekšmeti:  
 Friziera darbu tehnoloģija – veido izpratni par friziera darbu 

veidiem, to izpildes paņēmieniem, darba vietas 
sagatavošanu, kā lietot jaunākās darbu tehnoloģijas un 
aprīkojumu, ievērojot tehnoloģisko procesu secību un 
drošus darba paņēmienus. Sekmē izglītojamā spēju 
izvēlēties instrumentus, piederumus, palīg-materiālus un 
nepieciešamās iekārtas friziera darbu veikšanā 

 Higiēna un epidemioloģijas pamati – veicina izglītojamā 
izpratni par epidemioloģijas uzdevumiem un   higiēnas 
noteikumu ievērošanu friziera darbā, mikroorganismu 
ietekmi uz vidi, inficēšanās iespējām, darba telpu atbilstību 
epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasībām, 
profilaktiskiem pasākumiem pret ādas  un matu slimībām, 
instrumentu un palīgmateriālu dezinfekciju, sterilizāciju, 
friziera personīgās higiēnas prasībām   

 Materiālmācība – veido  izpratni par  matu kosmētisko 
produktu izvēles pamatprincipiem, skaidro galvas ādas 
tipam, matu struktūrai, tehnoloģiskajam procesam 
atbilstošu profesionālo matu kopšanas, veidošanas līdzekļu 
izvēli un lietošanu 

 Dekoratīvā kosmētika – sekmē izglītojamā spējas izvēlēties, 
lietot dekoratīvās kosmētikas līdzekļus un instrumentus, 
novērtēt sejas morfoloģiju, noteikt klienta individuālo krāsu 
gammu, veicina radošas darbības pieredzes apguvi un 
attīstīta jaunrades spējas 
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 Zīmēšana – sekmē izglītojamā emocionālo, radošo un 
intelektuālo spēju attīstību, izpratni par vizuālās mākslas 
daudzveidību, pilnveido radošās spējas, veicina izpratni, kā 
zīmēt frizūru un matu griezumu skices 

 Praktiskās mācības – attīsta iegūto teorētisko zināšanu 
izmantošanu friziera darbu veikšanā,  prasmju un iemaņu 
pilnveidi, ievērojot tehnoloģisko procesu secību, lietojot 
daudzveidīgus frizieru instrumentus, aparatūru, iekārtas, 
matu kosmētiskos līdzekļus, drošus darba paņēmienus un 
higiēnas prasības  

 Kvalifikācijas prakse frizētavās un salonos – veicina 
izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos darbam friziera 
profesijā, izmantojot jaunākos materiālus, aprīkojumu un 
darba tehnoloģijas uzdevumu veikšanā. Pilnveido 
kompetences friziera pakalpojumu sniegšanā, sekmē 
izglītojamā zināšanu iegūšanu darba vidē 

 Sabiedrība un cilvēka drošība – veido izpratni par ikdienā 
iespējamām bīstamajām situācijām, kas var ietekmēt cilvēka 
drošību un veselību, par valsts, pašvaldības, darbinieku un 
darba devēju pienākumiem, tiesībām, atbildību darba un 
vides aizsardzības jomā, ārkārtas situāciju pārvaldībā, 
atkarībā no to rakstura un veida  

 Profesionālā saskarsme – izkopj prasmi veidot un kritiski 
analizēt mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, sekmē izglītojamā 
izpratni par cilvēka psihi – tās procesiem, stāvokļiem un 
attīstību. Veicina apzināties savu un citu cilvēku personību, 
tās izaugsmi veicinošos un kavējošos faktorus, sekmē 
psiholoģijas zināšanu lietojumu ikdienā 

 Profesionālā svešvaloda – sekmē radošas personības 
izaugsmi, veicina svešvalodu kompetentu lietošanu saziņā, 
mūžizglītībā un kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā, veicina 
apgūt skaistumkopšanas nozares profesionālo terminoloģiju 
un izmantot svešvalodu zināšanas profesionālās informācijas 
ieguvei, atlasei un tālākai nodošanai 

Vispārizglītojošie priekšmeti: dabaszinības, informātika, latviešu 
valoda, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, matemātika, 
sports, angļu valoda, vācu valoda. 

Apgūstamās profesionālās 
kompetences 

 Lietot instrumentus, piederumus, aparatūru atbilstoši 
darba tehnoloģiskajām  prasībām 

 Plānot friziera darbu procesus 
 Veikt daudzveidīgus matu griezumus 
 Veidot frizūras no dažāda garuma matiem 
 Krāsot un balināt matus 
 Veikt matu ķīmisko apstrādi 
 Piemērot klientam nepieciešamos produktus matu kopšanai 

Tālākās iespējas  Strādāt profesijā, apvienot darbu ar mācībām augstākajās 
mācību iestādēs 

 Pilnveidot profesionālās kompetences (frizieris-stilists, 
vizāžists, vizuālā tēla stilists) 

 Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu 
augstākajās mācību iestādēs 

 


