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Sīkāka informācija un reģistrācija:
e-pasts meistarsakademija@lika-j.com vai pa tālr.nr. 27573589

*Dalībnieku skaits ir ierobežots. Semināri notiek, ievērojot visus drošība, distances un dezinfekcijas pasākumus. Katrs dalībnieks saņem
aizsargmasku un cimdus.

DATUMS NOSAUKUMS APRAKSTS IEGULDĪJUMS

NEW!
Modernās matu

griešanas
tendences 2021

15.09
24.11

10:00-17:00

Meistarklase  look&learn formātā ar soli pa solim demonstrāciju uz modeļiem.
GALVENĀS  TĒMAS: 
Ko nozīmē pareizi griezt matus? Pareiza ķermeņa un roku pozīcija, instrumenta izvēle un
pielietojums; Matu griezums šodienas kontekstā – aktuālas formas un tekstūras. Trīs
aktuālas matu griezumu formas – īsiem, vidēja garuma un gariem matiem. 
IEGUVUMI: 
Jums būs iespēja apgūt ritma, ātruma un precizitātes standartus ko nosaka starptautiskie
profesijas standarti; Uzzināsiet, kā modernās tendences izmantot savā ikdienas darbā
strādājot ar klientiem. 
Semināru vadīs: Kārlis Albužis

50 Eur

NEW!
Modernās matu

krāsošanas
tehnikas 

vol.1

28.09
10:00-16:00

GALVENĀS  TĒMAS: 
Tehniku: Airtouch, Shatush, Balayage, Šķipsnas, apkopojums, to plusi un mīnusi; Pareizu
galvas dalījumu veidošanas principi. Svarīgākais par folija vai papīra izvēli, un to fiksāciju.
Tehniku veiksmīgākās kombinācijas. 
IEGUVUMI: 
Tiks apgūti galvenie principi, lai jebkurš krāsojums būtu neatkārtojami izcils, kā arī
padziļinātas zināšanas par sarežģītām krāsošanas tehnikām, kas ļaus  strādāt augstākajā
profesionalitātes līmenī. Adekvāta un sistemātiska sarežģītu situāciju novērtēšana. 
Semināru vadīs: Kārlis Albužis

50 Eur

Kāzu stilists.
Kāzu un

vakara frizūru
meistarklase

Šajā seminārā būs iespējams apgūt frizūru modelēšanas teoriju un matu teksturizēšanas
noteikumus. Frizūru radīšanu, pamatojoties uz pīšanu, mezgliem, cirtām un
teksturizētiem viļņiem. Matu sagatavošana, veidošanas līdzekļu atlase un termisko
instrumentu izvēle. 
Programma: 
Augstu pakausī veidotas frizūras, izmantojot strukturizētu tehniku. 
Matu lokas ar bizes efektu. 
Holivudas tekstūras matu lokas. 
Semināru vadīs: Kristīne Laizāne

21.-22.09
02.-03.11

Rīga
05.-07.10

Liepāja

Meistarklase
40 Eur

Praktiskā nodarbība
60 Eur

Autora meistarklase Jūs iepazīstinās ar krāsošanas sistēmu, kas nesatur amonjaku. Jūs
saņemsiet vispilnīgāko informāciju par krāsvielām, to īpašībām un sastāvu. 
Programmā:
Salonu klasiskā un komerciālā krāsošana: vēlamā rezultāta efektīva iegūšana. Krāsu
teorija un  pamati ar CHI. Matu krāsošanas sistēma bez amonjaka.  Noteikumi 100%
sirmo matiņu krāsošanai. Krāsošanas un balināšanas sistēma: zīmolu krāsvielas,
balinošo līdzekļu veidi, to priekšrocības un unikālās īpašības. Jauktu toņu izmantošanas
nianses. Kopjošā matu krāsošana: krāsas un matu atjaunošana vienā procedūrā.
Komerciālo krāsošanas un izgaismošanas paņēmienu pārskats. Krāsas nianšu
izveidošana iespaidīgam izskatam. Salonu procedūru kvalitātes uzlabošana ar
profesionālu tehnisko produktu palīdzību. Ieteikumi klientiem par krāsas saglabāšanu
mājas apstākļos. Kopšanas līdzekļu komplekts: salonu procedūras un mājas aprūpe.
Pārdošanas sortiments salonā. Praktiska demonstrācija ar modeļiem: diagnostika, krāsas
problēmu risināšana, formulas sastādīšana, krāsošana.
Semināru vadīs: Kārlis Albužis

Komerciālās
krāsošanas

salonu klasika

12.10
10:00-16:00

25 Eur

NEW!
CHI BOND+
balināšanas

sistēmas
prezentācija

05.10
10:00-16:00

Izbalina līdz 9 līmeņiem;
Nepārsniedz matu integritāti un uzlabo elastību;
Atjauno sadalītās disulfīdu saites;
Novērš matu bojājumus, un aizsargā galvas ādu balināšanas procesa laikā;
Palielina matu izturību;
Mitrina ķīmiskās iedarbības laikā;
Zilu un violetu pigmentu kombinācija neitralizē nevēlamus toņus.
Nav nepieciešams izmantot papildu aizsargkompleksus!

Pilnīgi jaunas CHI BOND+ balināšanas sistēmas prezentācija, kas bagātināta ar kaņepju
eļļu un alvejas ekstraktu.
Galvenās priekšrocības:

Seminārs prezentācijas formātā ar praktisku krāsošanas demonstrāciju.
Semināru vadīs: Kārlis Albužis, Jekaterina Davidenko

Bezmaksas
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Smelies iedvesmu! Vai zināt, kā izveidot savu iecienītāko dzērienu toņus? Varbūt Jums ir
savs "firmas" kokteilis? Krāsu paletes MENU sastādīs Prosecco, Cosmopolitan, Cognac,
Daikiri un Aperols. 
Semināra programmā: kokteiļu sajaukšana koraļļu blondos, piesātināti brūnos un jūras
dzīļu tumšajos toņos.Tāpat arī vēlreiz atcerēsimies visu par matu kopšanu aukstajā
sezonā: statiskās elektrības noņemšanu, aizsargāšanu un barošanu.
Semināru vadīs: Jekaterina Davidenko

Krāsu kokteiļi21.10
10:00-16:00 20 Eur

NEW! 
Pārdošana
salonā! No
friziera līdz

profesionālim!

20.10
10:00-16:00

KAM DOMĀTS TREININGS: Friziermeistariem, kuri kaut reiz ir pieķēruši sevi domājot:- Es
jūtos neērti, piedāvājot klientam iegādāties produktus, matu kopšanai mājās.- Kāpēc
vispār Man būtu jāpiedāvā klientam nopirkt kaut ko salonā? - Es neēsmu pārdevējs!?- Es
gribētu pelnīt vairāk, bet kā lai to panāk, kas būtu jāmaina?- Es vēlos vairāk uzzināt par
CHI matu kopšanas produktiem, to pareizu pielietojumu, sastāvu un priekšrocībām!
GALVENĀS TREININGA TĒMAS: - Kāpēc ir jāpārdod matu kopšanas produkti salonā? - Kā
izdarīrt tā, lai pārdošana salonā notiktu pati no sevis, bez piepūles? - Salona pārdošanas
metodikas pamati.- Kas ir salona marčendaizings un kā to izmantot, lai pārdošana Jūs
neapgrūtinātu?- CHI matu kopšanas un veidošanas produktu priekšrocības un sastāvu
specifikācija. JŪSU IEGUVUMI APMEKLĒJOT ŠO TREININGU:- Jūs uzzināsiet kā veidot
pārdošanas sistēmu salonā tā, lai tā būtu patīkama gan Jums gan Jūsu klientiem.-
Iegūsiet zināšanas, kas ļaus Jums paaugstināt ienākumus – vidējā čeka pieaugums 20-
30%.- Jūs iegūsiet precīzas norādes kā mainīt paradumus salonā, lai klients Jūs novērtētu
kā profesionāli.- Zināšanas par CHI matu kopšanas un veidošanas produktu
priekšrocības un sastāvu īpatnības.
Semināru vadīs: Kārlis Albužis

20 Eur

Blondo toņu
eksperts

28.10
10:00-16:00

Sirmu matu
elegance

30.11
10:00-16:00

Diagnostika un klientu konsultēšana ir pirmais un svarīgais posms. Ieteikumi un
svarīgi jautājumi.
Krāsu pīlinga un prepigmentācijas procedūru veikšanas iezīmes.
Prasmes krāsu korekcijai, nevēlamu krāsu nianšu novēršanai, darbam ar fonu,
apgaismošanai.
CHI balināšanas līdzekļu, kā arī kopšanas līdzekļu izmantošana apgaismošanas
procedūrās.
Sarežģīti un komplicēti gadījumi.
Autora receptes balinātu matu tonēšanai.

Seminārs paredzēts, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par ideālā blondā toņa
izveidošanu. 
Programmā:

Semināru vadīs: Kārlis Albužis

35 Eur

Sirmu matu krāsošanas stilistiskās iezīmes; 
Krāsošanas pamatprincipi, strādājot ar sirmiem matiem; 
Krāsu pamati un sirmu matu struktūra; 
Dabisku matu struktūra; 
Pigmentu veidi; 
Krāsas iedarbības principi
Dažādu sirmu matu atslābināšanas metožu ietekme uz matu struktūru
Sirmo matu tipi
Sirmu matu krāsošanas paņēmieni (mordence, prepigmentācija, saru maisījums)
Īpašības, kas jāievēro krāsojot sirmus matus ar bezamonjaka krāsu
Īpašas krāsu gammas
Dabiska un komerciāla krāsošana

Autora seminārs par 100% sirmu matu nokrāsošanu ar krāsvielu, kas nesatur amonjaku.
Programmā:

Semināru vadīs: Kārlis Albužis

35 Eur

Ja Akadēmijas grafikā Jūs neatradāt semināram piemērotu datumu , vai Jums vēlamo
tematu, mēs  noorganizēsim individuālas apmācības Jūsu salona darbiniekiem.
Sazinieties ar mums, mēs pastāstīsim par iespējām un nosacījumiem.

Individuālas
apmācības

- -
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08.09
10:00-16:00

Klasiskie un
komerciālie

viriešu
griezumi,

sirmo matu
un bārdas
tonēšana

Šis kurss ir paredzēts galvenokārt tiem, kas vēlas apgūt klasiskos vīriešu griezumus un
justies pārliecināti, strādājot ar klientiem vīriešiem. ⠀
Kursa programma ietver trīs vīriešu matu griezumu demonstrēšanu vidēja garuma un
īsiem matiem, izmantojot visu veidu instrumentus; grooming tehnikas bārdām; bārdas
un matu sirmuma tonēšana. 
Meistarklases programmā:
Progresīvas vīriešu matu un bārdas griezumu un veidošanas tehnikas; Atbilstoša
griezuma tehnikas izvēle, atkarībā no klienta stila, sejas tipa un matu tekstūras;
Aktuālie vīriešu matu griezumi FADING tehnikā; Stilīgākās GROOMING tehnikas
bārdām; Bārdas un matu sirmuma tonēšana.
Semināru vadīs: Ivonna Žvigure

20 Eur

08.10 (RU)
10:00-16:00

Matu ieveidošana izmantojot fēnu – vispopulārakais frizūras modelēšanas veids. Taču,  
neskatoties uz šīs procedūras varbūtējo vienkāršību, pastāv arī nianses, kuru zināšana
atvieglo procesu un uzlabo rezultātu. 
Semināra programmā ietilpst: Matu struktūra. Matu sagatavošana veidošanai.
Pārskats par instrumentiem un ķemmem. Matu lokas izmantojot ķemmi (vairākas
tehnikas). Saknes apjoms bez veidošanas līdzekļiem. Apjoma un gludu matu iegūšana
ar brašinga palīdzību.  Kārtainu un masīvu formu ieveidošana. Matu apjoms bez
veidošanas līdzekļiem un matu lakas. Matu kopšana. Profesionāli stailinga
pielietošanas veidi.
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

Matu
ieveidoša

izmantojot
fēnu

20 Eur

Visaktuālākais seminārs vasaras sezonu noslēdzot! Inovatīva sistēma no Ollin
Professional matu ārstēšana, atjaunošana un kopšana. Mācību kurss par
visefektīvākajām salonu procedūrām. Programmā:
Galvas ādas un matu diagnostika; Matu struktūra; Disulfīdu, jonu un ūdeņraža saites;
PH līmenis; Kā lasīt matu kopšanas līdzekļu sastāvu; Efektīvas procedūras izvēle;
Kopšana mājās pēc procedūras, pagarinot salona procedūrā iegūto efektu. 
Estētiskās ārstēšanas procedūras demonstrēšana:
X-Plex - procedūra disulfīdu saišu, matu struktūras un korteksa atjaunošanai;
JAUNUMS! Intensīvi mitrinoša procedūra, uz māla bāzes;
Bionizācija - procedūra matu aizsardzībai un atjaunošanai;
SPA laminēšana - matu gludumam, spīdumam, palielinātam blīvumam un apjomam;
Biosilk Complex Oxymoron - izteikta kopšana krāsotiem, sausiem un porainiem
matiem;
Keratin Royal Treatment - bojātu un zaudētu matu atjaunošana ar keratīnu, bez
taisnošanas efekta.
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

Inovatīva
sistēma matu
atjaunošana

23.09 (RU)
10:00-19:00

Sirmu matu
elegance

14.09 (RU)
10:00-19:00

Sirmu matu krāsošanas īpatnības. Sirmu matu veidi un sirmu matu strukturālās
iezīmes. 100% sirmo matu krāsošana ar īpaši saudzīgām matu krāsām. Matu krāsas
N-JOY apskats, priekšrocības un darba noteikumi. Optimālāko produktu izvēle sirmu
matu krāsošanai. Individuālas krāsošanas formulas sastādīšana un piemērotas
tehnoloģijas izvēle. Dabisku nokrāsu radīšana. Ollin Professional jauno produktu
pārskats. Meistarklase sirmu matu krāsošanā (vairākas tehnoloģijas – uz 1 modeļa).
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

25 Eur

25 Eur

17.09
16.11

10:00-19:00

Ollin Color
Platinum
collection

Bezmaksas

Seminārs par blondu matu toņu iegūšanu ļaus jums apgūt mūsdienās visaktuālākās
krāsošanas tehnikas. Četru krāsošanas tehniku demonstrācija. Tādas darba shēmas
izpēte, kas ļauj saglabāt vēsu, dabisku matu krāsojumu pie saknēm. Krāsas
izlīdzināšana visā matu garumā. Darbs ar plankumiem. Dabisko matu gaišināšana ar
krāsvielu, izmantojot neitralizācijas metodes. Darbs ar vēsajiem krāsu toņiem.
Oksidējošās emulsijas izvēle. Matu tonēšana. Balinātu matu tonēšana un tās veidi.
Nevēlamu krāsojumu korekcija – dzeltenā toņa neitralizācija. Rezultāta diagnostika.
Ieteikumi un piezīmes stipri bojātiem un porainiem matiem.
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

30 Eur

Ice Blond
ideālās

krāsošanas
metodika

06.10 (RU)
10:00-16:00

Prezentācija jaunās paaudzes krāsu kolekcijai, kas piešķir matiem spīdumu un maigu
metālisku efektu. Inovatīva, īpaši izstrādāta krāsu kolekcija, kas satur 17 intensīvi vēsus
toņus ar starojošu perlamutra nokrāsu. Matu krāsa paredzēta, lai radītu bagātīgu klāstu
ar vēsu, zaigojošu un sudrabainu krāsu piedāvājumu. Seminārs ar demonstrējumiem.
emināru vadīs: Zane Melnace, Oksana Vozņesenska



Sīkāka informācija un reģistrācija:
e-pasts meistarsakademija@lika-j.com vai pa tālr.nr. 27573589

*Dalībnieku skaits ir ierobežots. Semināri notiek, ievērojot visus drošība, distances un dezinfekcijas pasākumus. Katrs dalībnieks saņem
aizsargmasku un cimdus.

DATUMS NOSAUKUMS APRAKSTS IEGULDĪJUMS

19.10 (LV)
23.11 (RU)
10:00-16:00

Koloristika.
Bāzes

līmenis

Koloristikas pamati; Pirms-pigmentācija; Dekapēšana; Sirmu matu veidi un sirmu matu
strukturālās iezīmes; Optimālāko produktu izvēle sirmu matu krāsošanai; Matus
balinošie produkti; X-PLEX sistēma – produkts dziļai matu atjaunošanai pirms matu
krāsošanas; Kolorists - eksperts: sarežģītu krāsošanas gadījumu un koloristikas
uzdevumu risināšana; Matu kopšana un atjaunošana pēc ķīmiskām procedūrām.
Semināru vadīs: Zane Melnace, Oksana Vozņesenska

20 Eur

Melnbaltais
workshop jeb
matu krāsas
dekapēšana

Tehnika ideāla fona radīšanai matu balināšanai, kas pēc tam ļauj radītu ideālus
blondos toņus, bez nevēlamiem blakus efektiem - strīpām, plankumiem vai
"izgaismotām"/bezpigmentētām matu saknēm. 
Meistarklases programmā: precīza diagnostika, dekapēšanas tehnikas un
dekapēšanas formulu receptes, balināšanas foni un to neitralizācija, matu krāsošana
pēc matu balināšanas un matu kopšana pēc dekapēšanas procedūras.
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

26.10 (RU)
10:00-19:00

25 Eur

Ekspress
krāsošanas

tehnikas

4 universālu krāsošanas tehniku demonstrācija, kas ļaus īsā laikā izveidot jaunu tēlu
Jūsu klientiem. Krāsas klāšanas tehniku kombinēšana. Dažādi krāsas virzieni –
kreatīvie un komerciālie. Efektīvas tonēšanas noslēpumi. Ekspress krāsošanas
tehnikas dažāda garuma matiem. Pareiza matu kopšana krāsas saglabāšanai.
Semināru vadīs: Oksana Vozņesenska

11.11 (RU)
10:00-19:00 30 Eur

-
Individuālas
apmācības

Ja Akadēmijas grafikā Jūs neatradāt semināram piemērotu datumu , vai Jums vēlamo
tematu, mēs  noorganizēsim individuālas apmācības Jūsu salona darbiniekiem.
Sazinieties ar mums, mēs pastāstīsim par iespējām un nosacījumiem.

-



Sīkāka informācija un reģistrācija:
e-pasts meistarsakademija@lika-j.com vai pa tālr.nr. 27573589

*Dalībnieku skaits ir ierobežots. Semināri notiek, ievērojot visus drošība, distances un dezinfekcijas pasākumus. Katrs dalībnieks saņem
aizsargmasku un cimdus.

DATUMS NOSAUKUMS APRAKSTS IEGULDĪJUMS

BRAZILIAN
WAX 

Bikini zonas
vaksācija ar

plēves vaskiem

07.09
26.11

10:00-16:00

Kvalifikācijas celšanas kursi "Bikini zonas vaksācija ar plēves vaskiem".
Programmā ietverts:
- Ieskats cilvēka anatomijā un fizioloģijā;
- Pareiza dezinfekcija;
- Matiņu ieaugšanas iemesli un novēršanas metodes; 
- Labākie vaski bikini vaksācijai;
- Ātrā bikini vaksācija ar minimālu sāpju radīšanu; 
- Dažādas bikini vaksācijas tehnikas.
Semināru vadīs: Viktorija Nikolajeva

30 Eur

24.-25.09
19.-20.11

10:00-16:00

NEW! 
Vaska

depilācijas
meistars

2 dienu kurss

100 Eur

14.10
10:00-14:00

Biodepilācija,
vispārējs
seminārs

Тeorētiskā daļa: Epilācijas un depilācijas veidi. Mata anatomija un fiziologija.
Biodepilācijas indikācijas un kontrindikācijas. Vaska depilācijas veidi (aukstais, siltais,
karstais un plēves vasks). Darba metodes izmantojot lāpstiņu un kārtridžu. Aromātiskā
depilācija ar eļļu - ne tikai inovatīva matiņu likvidēšanas metode, bet arī bagātīga ādas
kopšanas procedūra. Īpašību salīdzinājums SPA depilācijas produktiem. SPA un
klasiskās depilācijas atšķirības. Ēterisko eļļu procedūras veikšana, labvēlīgi ietekmējot
vispārējo klienta stāvokli. Kompleksa ādas kopšana depilācijas laikā. Pirms un pēc
depilācijas līdzekļi. Ieteikumi produktu izvēlē. Praktiskā daļa: Silto un plēves vasku
izmantošanas procedūru demonstrācijas ar modeļu dalību. 
Semināru vadīs: Viktorija Nikolajeva

10 Eur

01.10
10:00-16:00

NEW! 
Aromātiskā

SPA depilācija
ar eļļu

Aromātiskā depilācija ar eļļu - inovatīva matiņu likvidēšanas metode. Nirvana
aromātiskā SPA depilācijas līnija ietver plēves un siltos vaskus, kā arī īpašas kosmētiskās
eļļas ādas kopšanai procedūras laikā. Seminārā iespējams apgūt: lāpstiņu metodi darbā
ar siltajiem vaskiem uz eļļas bāzes; ādas depilācijas procedūras uz lielām ķermeņa
virsmām, izmantojot plēves vasku uz eļļas bāzes; depilācijas metodes delikātajās
ķermeņa zonās, izmantojot plēves vasku uz eļļas bāzes. Teorētiskā daļa: vaska
depilācijas principi; vaska depilācijas paveids; eļļas depilācijas īpatnības; aromātiskās
SPA depilācijas īpatnības; inovatīvie plēves vaski mijiedarbībā ar eļļu; ekskluzīvie siltie
vaski darbā ar eļļu; ādas kompleksā kopšana SPA depilācijas laikā. Praktiskā daļa: Silto
un plēves vasku uz eļļas bāzes izmantošanas procedūru demonstrācijas ar modeļu
dalību.
Semināru vadīs: Viktorija Nikolajeva

25 Eur

No 75 Eur
-

10:00-16:00

Depilācijas kurss iesācējiem, izmantojot jaunās paaudzes Italwax profesionālos vaskus.
1. diena:
Sanitārijas un higiēnas pamati; Anatomijas un fizioloģijas pamati; Procedūras un katra
vaska veida indikācijas un kontrindikācijas, alerģijas pārbaude; Vispārējie depilācijas
principi; Vasku veidi, to ķīmiskais sastāvs, darba principi ar tiem; Lāpstiņas un kārtridža
darba metodes; Pārskats par Italwax sortimentu un tā priekšrocībām attiecībā pret
konkurentiem;
Jaunās paaudzes vasku priekšrocības: kombinētais siltais vasks (Flex), plēves vasks
(klasiskais), kombinētais plēves vasks (polimērs), vasks kārtridžos (Top formula, Flex);
Kompleksa ādas kopšana depilācijai. Produkti pirms un pēc depilācijas. Ieteikumi
līdzekļu izvēlei;
Procedūras protokols; Kompānijas Italwax 2020 jaunumi. Iezīmes darbam ar augstākās
kvalitātes pilno ķermeņa vasku. Klientu priekšrocības.
2. diena.
Pamatnoteikumi un paņēmieni, strādājot ar vaskiem; Rokas novietojums; Depilācija ar
silto vasku (rokām, kājām); Delikāto zonu (bikini, paduses, seja) depilācija ar plēves
vasku;
Darbam nepieciešamo produktu un piederumu un izvēle katrai zonai; Priekšrocības
darbā ar Italwax produktiem un piederumiem.
Nodarbības mini grupās, kurās nav vairāk par četriem cilvēkiem. Ilgums 2
dienas, 10 stundas. Apmācības laikā nodrošinām visus nepieciešamos
materiālus! Semināra dienā ir spēkā 20% atlaide visai Italwax produkcijai.

Individuālas
apmācības

Individuālas apmācības iesācējiem vai meistariem, kuri vēlas uzlabot savu kvalifikāciju.
Programma tiek sastādīta individuāli, balstoties uz meistara pieredzi un vēlmēm.
Iespējamās apmācības programmas:
Pilns depilācijas kurss - klasiskā depilācija, bikini zona, Brazīlijas depilācija; 
Bikini vaksācija - padziļināta tehnikas izpēte, Brazīlijas depilācija;
Klasiskā depilācija - visas zonas, izņemot bikini;
Vīriešu depilācija;
Sejas zonas depilācija;
Kvalifikācijas celšanas apmācības, izmantojot jaunās paaudzes vasku un kombinētās
tehnikas.


