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ANOTĀCIJA 

Metodiskais materiāls tika izstrādāts kā bāzes materiāls, skaistumkopšanas nozares 

dekoratīvās kosmētikas pedagogu darba semināram, kas norisinājās 2016. gada 21. aprīlī Rīgas Stila 

un modes profesionālajā vidusskolā.  

Par semināra mērķi tika izvirzīts sekmēt izpratnes izveidi par vienotas terminoloģijas un 

darbu izpildes nosacījumiem dekoratīvajā kosmētikā. 

Semināra uzdevumi:  

 Izstrādāt vienotu terminoloģiju dekoratīvajā kosmētikā; 

 Izstrādāt vienotus dienas un vakara meikapu izpildes nosacījumus: aktuālajā; 

klasiskajā (kvalifikācijas eksāmena); konkursa nominācijā. 

Semināra mērķauditorija valsts un pašvaldību skolu dekoratīvās kosmētikas pedagogi, kas 

sagatavo skaistumkopšanas nozares speciālistus – Vizuālā tēla stilists un Vizāţists, pieaicinātie 

darba devēju pārstāvji, kvalifikācijas eksāmenu un vizāţistu konkursu komisijas locekļi. 

Semināra dalībnieki, eksperti: 

Saldus tehnikums – skolotāja Anita Intaite;  

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums – skolotāja Kristīne Rāmule; 

Jelgavas Amatu vidusskola – skolotāja Astra Klāsēna; 

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola – skolotāja Guna Stikāne; 

Imidţa skola-studija Unastyle – direktore Una Bernatoviča; 

Imidţa skola-studija Unastyle – pasniedzēja Ineta Lesīte; 

Skola-studija Create in Riga – pasniedzēja Irina Vikulova; 

Skola-studija Create in Riga – vizāţiste Vesta Brivkalne; 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola - skolotāja Ilona Cinīte; 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola - skolotāja Inga Zemzariņa;  

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola - skolotāja Anna Korabeļņikova; 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola - skolotāja Indra Stanke. 

Semināra darba gaitā, balstoties uz izstrādātā metodiskā materiāla bāzes, tā dalībnieki 

vienojās par vienotu izpratni un vienotām prasībām, kuras tiks izmantotas darbā. Darba rezultātā 

bāzes materiālā tiek veikti labojumi un izmaiņas.  

Semināra darba rezultāts ir uz vienotām prasībām balstīti, ar vienotu izpratni par darba 

uzdevumu izstrādāti divi metodiskie materiāli, kuri turpmāk tiks lietoti mācību procesā, veicinot 

vienotu skatījumu mācību procesā:  



 

 

 “Profesionālā terminaloģija un terminu skaidrojošā vārdnīca dekoratīvajā 

kosmētikā”; 

 “Dienas un vakara meikapa izpildes nosacījumi”. 
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IEVADS 

 

Šī profesionālās terminaloģijas un terminu skaidrojošā vārdnīca dekoratīvajā kosmētikā ir 

palīglīdzeklis skaistumkopšanas nozares dekoratīvās kosmētikas pedagogu darbam un studentiem, 

kas apgūst dekoratīvo kosmētiku. Līdz šim brīdim valstī nav mācību grāmatas dekoratīvajā 

kosmētikā un meikapa izpildes tehnoloģijās, kā arī vienotu metodisko materiālu ar vienotu 

terminaloģiju un meikapa izpildes nosacījumiem, bet ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 263 ir 

noteikts, ka ar 2017. gadu, iegūstot profesionālo kvalifikāciju programmā “Vizuālā tēla stilists” 

jākārto centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, tāpēc aktualizējies jautājums par valstī 

vienotiem profesionāliem terminiem dekoratīvajā kosmētikā. 

Vārdnīcā “Profesionālā terminaloģija un terminu skaidrojošā vārdnīca dekoratīvajā 

kosmētikā” tiek piedāvāts termina tulkojums krievu un angļu valodās, jo profesionālo kvalifikāciju 

“Vizāţists” un “Vizuālā tēla stilists” profesiju standarti paredz, ka speciālistam profesionālie 

termini ir jāzin valsts valodā un vienā svešvalodā. 
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PROFESIONĀLĀ TERMINOLOĢIJA UN TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA DEKORATĪVAJĀ 

KOSMĒTIKĀ 

 

Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

1.  Vizāţists Визажист Make-u p artist 

Fr. val. visage – seja 

Vizāţists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš konsultē klientu 

par grima (meikapa) izvēli; novērtē klienta sejas ādas stāvokli; zīmē 

grima (meikapa) skices; izvēlas piemērotus materiālus; sagatavo sejas 

ādu grima (meikapa)  uzklāšanai; uzklāj grimu (meikapa) ; pārzina 

modes tendences un grima (meikapa) uzklāšanas jaunākās tehnoloģijas; 

patstāvīgi plāno un organizē savu darbu. 

Vizāţists strādā skaistumkopšanas nozares uzņēmumos vai kā 

pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 

2.  Meikaps Макияж Make-up 

Ang.val. make-up – grims, dekoratīvā kosmētika 

Fr. val. maquillage – grimēšana, sejas krāsošana. 

Salona meikapu veidi klientiem. Piem.: Dienas meikaps, Vakara 

meikaps u.c. 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

3.  Meikapa veidi Виды макияжа Make-up types 

Meikapa veidi iedalās: 

● salona meikapi (komercmeikapi); 

● konkursa; 

● kino, foto, TV, izklaides, reklāmas un modes industrijas meikapi. 

Piem. Dienas, Vakara, Līgavas, Liftinga, Podiuma meikapi u.c. 

4.  Meikapa stili Стили макияжа Make-up styles 
Meikapa stilu var panākt ar šādiem izteiksmes līdzekļiem: krāsu, formu, 

līniju, faktūru. Piem. Dramatiskais, Romantiskais meikaps 

5.  
Salona 

meikapi/komerciālie 

Салонные/коммер

ческие макияжи 

Commercial make-

up 

Salona meikapi (komercmeikapi) - ekspres, dabīgais, dienas, vakara, 

estētiskais, aktuālais, liftinga, svētku meikaps (izlaiduma, tematiskie – 

Jaungada, Valentīna dienai u.c.), līgavas meikaps, etniskie meikapi 

(aziātēm, afrotipu sievietēm u.c.) 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

6.  Konkursu meikapi 
Конкурсные 

макияжи 

Contests\Competitio

nal make-up 

Tiek organizēti konkursi - podiuma, fantāzijas, fantāzijas meikaps ar 

bodyart elementu, kreatīvais meikaps. Mainīgās nominācijas: 

● Dienas meikaps; 

● Vakara meikaps; 

● Līgavas meikaps; 

● Līgavas fantāzijas meikaps u.c. 

7.  

Kino, foto, TV, 

izklaides, reklāmas 

un modes industrijas 

meikapi 

Кино, фото, ТВ, 

рекламные, фешн, 

макияжи для 

индустрии 

развлечений 

Cinema, photos, 

TV, entertainment, 

advertising and 

fashion industry 

make-up 

Foto meikapi (krāsainā un melnbaltā foto), fashion meikaps (modes 

industrijai, modes skatēm u.c.), beauty, tēla meikaps (piem. tēli – Lelle, 

Geiša u.c.), portreta meikaps (portreta atdarinājums – piem. Merilina 

Monro), vēsturiskie meikapi (Senā Ēģipte, Rococo, 20. gs. desmitgaţu 

meikapi) 

8.  
Acu ēnošanas 

shēmas 

Схемы 

растушевки теней 
Eye shading scheme 

Acu ēnu shematisks izvietojums uz plaksta. Piem. Vertikālā un 

horizontālā acu ēnošanas shēmas u.c. 

9.  
Acu ēnojuma 

tehnikas 

Техники макияжа 

глаз 
Make-up techniques 

Acu ēnojuma izpildes paņēmieni, kas paredz daţādu dekoratīvās 

kosmētikas līdzekļu/produktu izmantošanu. Piem. ēnu tehnika, zīmuļa 

tehnika, akvareļtehnika, gēla tehnika u.c. 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

10.  Iztušēšana Растушeвка Stumping, Shading 
Dekoratīvās kosmētikas līdzkļu laukuma ārējās kontūras iztušēšana. 

Piem. ēnojuma kontūrzonas, vaigu ēnojuma ārējās kontūras iztušēšana. 

11.  Satušēšana Растушeвка Blending 
Dekoratīvās kosmētikas līdzkļu satušēšana savā starpā. Piem. acu ēnu 

krāsu satušēšana 

12.  Acs Глаз Eye 

Acs zona sastāv no augšējā plakstiņa un apakšējā plastiņa, ar iekšējiem 

un ārējiem acs kaktiņiem. Augšējais plaksts (no skropstu līnijas līdz 

uzacij) -  plaksts - kustīgā daļa (zem plaksta locījuma/pārloka), 

nekustīgā daļa (virs plaksta locījuma/pārloka). Plaksta nekustīgajā daļā 

- uzacs lokā - uzacs kauls. 

13.  Meikapa tehnoloģija 
Технология 

макияжа 
Make-up technology 

Gr.val. - technologia - sistēmiska apstrāde. Sistematizēts paņēmienu 

kopums, kas nepieciešams, lai izpildītu zināmu uzdevumu vai sasniegtu 

konkrētu mērķi - izpildītu meikapu atbilstoši meikapa tehnoloģiskajai 

secībai, paņēmieniem un metodēm 

14.  Ēnojuma kontūrzona 

Контурная/Орбита

льная зона 

растушевки 

Shading contour 

area 

Ēnojuma kontūrzona izvietota virs plaksta locījuma,  pie vaļējas acs, 

(laukums apm. 0,5-0,7 cm) atbilstoši acs formai, kontūrzonā krāsa 

nepiesātināta, pusēna, mīksti iztušēta, gaistoša 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

15.  Sejas attīrīšana 
Очищение 

лица/демакияж 

Facial 

treatment/cleaning 

Sejas attīrīšanas secība un paņēmieni. Pirms meikapa uzklāšanas. Fr. 

val. - demaquillage. Demakijāţa - meikapa noņemšana 

16.  Kosmētika Косметика Cosmetics 

Fr. val. cosmetique – izrotāšanas māksla 

● ķemeņa ādas, matu, nagu kopšanas paņēmieni, mācība par ķemeņa 

kopšanas paņēmieniem un līdzekļiem; 

● līdzekļi, ko lieto ķermeņa kopšanai. 

17.  

Dekoratīvā 

kosmētika 

 

Декоративная 

косметика 

Decorative 

cosmetics 

 

Dekoratīvā kosmētika: 

● meikapa izpildes paņēmieni, mācība par meikapa izpildes paņēmieniem 

un līdzekļiem; 

● līdzekļi/produkti, ko lieto meikapa izpildei. 

18.  Kopjošā kosmētika 

Косметика по 

уходу за кожей 

лица 

Caring cosmetics 
Kosmētikas līdzekļi, ko lieto sejas attīrīšanai, kopšanai, uzturēšanai u.c. 

- attīrīšanas līdzekļi, krēmi, serumi, sejas maskas u.c. 

19.  

Sejas ādas 

sagatavošana pirms 

meikapa uzklāšanas 

Подготовка кожи 

лица к макияжу 

Skin preparation 

before  make-up 

Pasākumu komplekss, kas ietver - sejas attīrīšanu, pīlingu (problēmu 

gadījumos) un mitrināšanu 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

20.  Grimētājs Гример  

Fr. val. grimer – krāsot seju. Grimētājs sadarbībā ar pasūtītāju izstrādā 

mākslinieciskus, skatuviskus un kino tēlus, grimē seju un ķermeni, 

veido matu sakārtojumu, izmantojot atbilstošus grima materiālus un 

specefektus, instrumentus un tehnoloģijas. 

Grimētājs strādā teātrī, televīzijā, kino un foto studijās, reklāmas, 

modes un korporatīvajos projektos individuāli vai grupā. 

21.  Grims Грим 
Face paint make-up\ 

Grease paint 

Piem. tēlam atbilstošs izskats, kas iegūts ar grima krāsām, 

uzlīmējumiem, plastisko materiālu 

22.  
Ķermeņa 

apgleznošana 

Роспись по телу/ 

Боди арт 
Body art 

Ang. val. body art – ķermeņa māksla. Ķermeņa apgleznošana iedalās: 

● body art elements; 

● daļējais body art (tai skaitā Face art); 

● pilnais body art 

23.  
Kermeņa 

apgleznošanas krāsas 

Краски для 

росписи по 

телу/для Боди-

арта 

Body painting 

colors 

Ķermeņa apgleznošanai izmanto krāsas: uz ūdens bāzes, uz grima 

(krēmveida) bāzes un dekoratīvās kosmētikas līdzekļus 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

24.  Īslaicīgie tetovējumi 
Временные 

татуировки 

Short-term tattoos 

 

Tetovējums ar tetovējumu laku, hennu vai spīdumiem/mirdzumiem 

(gliteriem) 

25.  Meikapa skice 
Зарисовка 

макияжа 
Make-up sketch Meikapa idejas grafiska attēlošana 

26.  
Krāsu 

mācība/koloristika 

Теория цвета/ 

колористика 
Coloristics 

Krāsu mācības pamatprincipi dekoratīvajā kosmētikā – pamatkrāsas, 

atvasinātās krāsas, ahromatiskās krāsas, pretkrāsas, siltie, vēsie, 

piesātinātie, nepiesātinātie toņi, papildkrāsu, niansēto krāsu triāţu, 

tetraedu harmonija u.c. 

27.  Krāsa Цвет Color Krāsa - 1) redzes sajūta, 2) virsmas īpašība, 3) viela. 

28.  Krāsu aplis Цветовой круг Colors wheel 
Piem. Gētes 3 pamatkrāsu un 3 atvasināto krāsu aplis (6 krāsu aplis) – 

sarkans, oranţs, dzeltens, zaļš, zils, violets 

29.  Pamatkrāsas 

Основные 

цвета/первичные 

цвета 

Primary colors 

Pamatkrāsas ir: sarkans, dzeltens un zils. Tās nav iespējams iegūt no 

citu krāsu sajaukumiem. Šīs trīs krāsas, pa pāriem jaucot, veido 

atvasinātās krāsas 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

30.  Atvasinātās krāsas Вторичные цвета Secondary colors 

Atvasinātās (sekundārās) ir: oranžš, violets un zaļš. Tās iegūst 

savstarpēji sajaucot pamatkrāsas. Piem. izšķir pirmās pakāpes, otrās 

pakāpes atvasinātās krāsas 

31.  Pretkrāsas 

Дополнительные/к

онтрастные/компл

иментарные 

Complementary 

colors 

Krāsas ar vislielāko savstarpējo atšķirību, krāsu aplī novietotas viena 

otrai pretī, ja tās atrodas blakus tās viena otru papildina/pastiprina un 

aktivizē, ja viena uz otras, tad neitralizē. Sauc arī par papildkrāsām, 

pretstatu un komplimentārajām krāsām 

32.  Blakuskrāsas Аналоговые цвета Near Colors 
Krāsu aplī atrodas blakus vai tuvu, un tām vienmēr ir kāda kopīga 

nokrāsa. Sauc arī par analogajām krāsām 

33.  Hromatiskās krāsas 
Хроматические 

цвета 
Chromatic colors Ang.val. chromatic - krāsains. Krāsainās krāsas 

34.  Ahromatiskās krāsas 
Ахроматические 

цвета 
Achromatic colors 

Ang.val. achromatic - bez krāsas. Bezkrāsainās  krāsas - melnā, baltā, 

pelēkā 

35.  Monohroms Монохромный Monochrome 
Ang. val. monochrome - vienkrāsains. Vienas krāsas daţādas nokrāsas 

– piem. Monohroms meikaps 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

36.  Krāsu gamma Цветовая гамма Palette, color range Konkrētā darba (piem. meikapa) krāsu gamma 

37.  Krāsas piesātinājums 
Насыщенность/ин

тенсивность цвета 
Colors intensity 

Krāsas piesātinājuma intensitāte. Tas apraksta cik daudz ir pelēkā 

saturs krāsā un cik krāsa ir tīra. 

38.  Krāsas tonis Цветовой тон Tone/tint Nokrāsa, nianse, gaišuma vai piesātinājuma pakāpe 

39.  Siltā krāsa/tonis Теплый тон/цвет Warm color/tone 
Siltās krāsas veidojas no oranţa, sarkana, dzeltena un no visām to 

kombinācijām. Siltās krāsas asociējas ar saules gaismu un siltumu. 

40.  Vēsā krāsa/tonis 
Холодный 

тон/цвет 
Cool color/tone 

Vēsajām krāsām – zilam, zaļam un gaiši lillā. Vēsās krāsas asociējas ar 

ūdeni, debesīm, ledu, aukstumu. 

41.  Piesātinātās krāsas 
Насыщенные 

цвета 
Saturated colors Košas krāsas 

42.  Nepiesātinātās krāsas 
ненасыщенные/пр

иглушенные 
Unsaturated colors Antonīms vārdam košs 

43.  Pasteļkrāsa Пастельный цвет Pastel Gaiša tīrās krāsas variācija, kas iegūta pievienojot balto krāsu. 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

44.  Krāsu triāde 

Цветовое 

трезвучие/цветова

я триада 

Color triad 
Trīs krāsu kombinācija, kas savstarpēji atrodas vienādā attālumā uz 

krāsu apļa. Piem. Oranţs, violets, zaļš 

45.  
Krāsu optiskā 

uztvere 

Оптическое 

восприятие цвета 

Optical color 

perception 

Optisku ilūzija un optiska parādība, kas rodas krāsas iespaidā un vizuāli 

izmaina izskatu. Piem. Gaiša krāsa vizuāli palielina un pietuvina, tumša 

– samazina, attālina. 

46.  
Krāsu psiholoģiskā 

uztvere 

Психологическое 

восприятие цвета 

Psychological color 

perception 

Tās pamatā ir nervu sistēmas fizioloģija, tās pamatlikums ir uzbudinošo 

un kavējošo procesu mijiedarbība. Pēc kairinošās iedarbības krāsas 

iedala divās grupās: 

- uzbudinošās (piem. sarkanā, oranţā, dzeltenā); 

- nomierinošās (piem. zilā, violetā, siltie pasteļtoņi). 

47.  Faktūra Фактура Structure 

Lat.val. - factura - apstrāde. Virsmas īpašību kopums, kas rada 

māksliniecisko izteiksmīgumu. Piem. matēta, mirdzoša, spīdīga virsma. 

Piem. pūderis ar mirdzošām daļiņām vai matētas acu ēnas 

48.  Tekstūra Текстура Texture 
Lat.val. - textura - vijums. Uzbūves īpatnība. Piem. graudaina virsma 

ķermeņa apgleznošanā 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

49.  Konsistence Консистенция Consistency 

Fr.val. - consistance - vielas daļiņu savstarpējās saistības pakāpe, 

iekšējais saistīgums. Piem. krēmveida  vai kompakta krēmveida 

konsistences tonālais krēms 

50.  Matēts Матовый Mat 
Virsmas īpašība - matēta faktūra - bez spīduma. Piem. matētas acu 

ēnas, matēta lūpu krāsa 

51.  Mirdzošs/spīdīgs 
Блестящий/сияющ

ий 
Glittering / glossy Virsmas īpašība - mirdzoša/spīdīga faktūra. Piem. gliteru pūderis 

52.  
Vizuālā/optiskā 

ilūzija 

Визуальная/зрител

ьная иллюзия 
Visual illusion 

Fr.val. - illusion - krāpšana, maldīgs priekšstats. Nepareizā īstenības 

uztverē radies priekšstats, uztveres malds. Piem. dekoratīvajā 

kosmētikā vizuālā ilūzija var izpausties: 

● krāsā - piem. gaišā krāsas vizāli palielina, pietuvina, izceļ, tumšā - 

samazina, attālina, padziļina; 

● faktūrā - piem. matēta samazina apjomu, spīdīga - piedod apjomu; 

● līnijās - piem. vertikālas, augšupejošas - pagarina, slaidina, platas, 

horizontālas - paplatina un saīsina u.c. 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

53.  Kompozīcija Композиция Composition 

Lat.val. - compositio - sastādīšana, sacerēšana, salikums. Mākslas 

darba, piem. meikapa,uzbūve, struktūra, atsevišķu elementu 

izkārtojums un savstarpējais sakars. Piem kolāţas kompozīcija, 

Fantāzijas meikapa skices kompozīcija, ķermeņa apgleznošanas 

kompozīcija. 

54.  Kolāţa Коллаж Collage 

Fr.val. - collage - uzlīmēšana. Tehnisks paņēmiens, kura pamatā ir 

daţādu materiālu uzlīmēšana, ievērojot kompozīcijas principus, uz 

krāsas un faktūras ziņā atšķirīgas pamatnes vai veidota ar 

datorprogrammu 

55.  

Individuālā krāsu 

gamma/sezonu 

(gadalaiku) krāsu 

teorija/analīze 

Индивидуальная 

цветовая палитра/ 

Seasonal color 

theory/ palettes/ 

Individuālā krāsu gamma tiek noteikta pēc ādā, matos, acīs esošajiem 

pigmentiem 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

56.  

Individuālās krāsu 

paletes (ziemas, 

vasaras, rudens, 

pavasara krāsu tipi) 

Цветотипы (зима, 

лето, осень, весна) 

Seasonal color 

palettes 

Individuālā krāsu gamma iedalās 4 grupās/paletes - ziemas, vasaras, 

rudens, pavasara krāsu tipos ar apakšgrupām 

57.  

Dekoratīvās 

kosmētikas/ meikapa 

instrumenti 

Инструменты для 

макияжа 
Make-up tools Piem.: visu veidu otas, pincete, skropstu atliecējs u.c. 

58.  Dabīgo saru otas 

Кисти из 

натурального 

ворса 

Natural bristle 

brushes 

Otu izgatavošanā izmantoti dabīgie sari - dzīvnieku mati (sabuļa, 

vāveres, ponija, jenota, kazas u.c. dzīvnieku mati) 

59.  
Mākslīgo/sintētisko 

saru otas 

Кисти из 

искусственной 

или 

синтетической 

щетины 

Artificial/synthetic 

bristle brushes 
Otu izgatavošanā izmantoti mākslīgie/sintātiskie sari 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

60.  Meikapa otas 
Кисти для 

макияжа 
Make up brushes 

Otas meikapa izpildei. Izmanto dabīgo, mākslīgo jeb sintētisko un 

kombinēto saru otas. 

Tiek iedalītas: 

1.pēc fiksējošā gredzena (savienojuma) formas: 

● apaļas; 

● plakanas; 

2.saru noformējuma kontūras formas: 

● taisnas; 

● ovālas (”kaķa mēlīte”); 

● ar smailu galu; 

● slīpās; 

● vēdekļa formā. 

·     3. otas izmērā, saru garuma: 

● lielas/mazas; 

● ar gariem/īsiem sariem. 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

61.  
Pamattoņa ota 

(plakana) 

Кисть для 

тональной основы 

(плоская) 

Foundation brush 

 

L   Liela, plakana, sintētisko saru ota, kas piemērota tonālā līdzekļa vai 

kosmētikas bāzes, kā arī citu šķidru/krēmveida produktu uzklāšanai. 

62.  
Pamattoņa 

ota/pulējamā (apaļa) 

Кисть для 

тональной основы 

(плоская) 

Stippling Brush 

Liela, apaļa, kombinēto saru ota (īsakie kazas un garāki neilona sari). 

Piemērota tonālo līdzekļu uzklāšanai,  sniedzot vieglu līdz vidēju 

segumu. 

63.  Korektora ota 
Кисть для 

корректора 
Consealer brush 

Maza, sintētisko saru, plakana ota. Piemērota krēmveida produktiem 

vai akvareļtehnikā. 

64.  Pūdera ota Кисть для пудры Powder brush 
Liela, apaļa, mīksta ota no dabiskiem sariem – vāveres, lapsas, kazas 

vai ponija sariem. 

65.  

Vaigu ēnu/sārtuma 

ota/ 

kontūrota 

Кисть для румян 
Blush 

brush/Sculpting 

Vidēji liela, slīpa vai ovāla ota no dabīgiem sariem  – vāveres, lapsas, 

kazas vai ponija sariem. Sejas formas modelēšanai/vaigu sārtuma 

uzlikšanai. 

66.  Otas darba virsma 
Рабочая 

поверхность кисти 
Working surface 

·     Atkarīga no otas formas. Piem. var strādāt ar otas plakano virsmu, otas 

galiņu 
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k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

67.  Globa ota 

Кисть для 

растушевки, 

кисть“Банан” 

Crease 

brush/blender brush 

Mīksta, konusveida dabīgo saru ota, pie pamatnes apaļa, ar smailu galu 

(forma „zīmulis” vai „muciņa”), piemērota ēnojuma ārējo kontūru 

izpludināšanai. 

68.  Kontūrlīniju ota 

Кисть Для 

нанесения контура 

глаза/ кисть для 

подводки 

Eyeliner brush 
Maza, ar  smailu galu, pie pamatnes apaļa, paredzēta acu konturlīniju 

līniju uzvilkšanai, ka arī daţādu smalku dekoratīvo elementu zīmēšanai 

69.  Skropstu ķemmīte 
Расческа для 

ресниц 
Lash comb Ķemmīte, kas ļauj atdalīt skropstas, noņemt lieko tušu. 

70.  
Skropstu un uzacu 

birstīte 

Щеточка для 

ресниц и бровей 

Eyelash and brow 

brush 

 

Spirālveida birstīte, no sintētiska materiāla paredzēta skropstu 

ķemmēšanai un uzacu tušēšanai 

71.  Uzacu ota Кисть для бровей 
Angle brow brush 

 

Neliela, stingra, plakana ota ar slīpi nogrieztiem,  īsiem sariem. 

Piemērota uzacu ēnošanai un acu kontūrlīniju veidošanai. 
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k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

72.  Lūpu ota 
Кисть для губной 

помады 
Lip  brush 

Plakana, ar garākiem, ar pietiekami stingriem, elastīgiem sariem un 

smailu galu, konusa formas lūpu krāsas uzklāšanai. Izgatavota no 

sabuļa vai  sintētiskiem sariem. 

73.  
Meikapa finiša ota/ 

vēdekļveida ota 
Веерная кисть Fan brush 

Plakana ota vēdekļa formā, no dabiskiem sariem, palīdz novērst make-

up kļūdas (nobirušas ēnas uz vaigiem utml.), pūdera pārpalikumu 

noņemšanai/vaigu sārtumu vai sejas izgaismotāju uzklāšanai. 

74.  Porolona aplikators 
Поролоновый 

аппликатор 
Foam applicators 

Izmanto acu ēnu uzklāšanai, krēmveida līdzekļu uzklāšanai, krēmveida 

līdzekļu un kontūrzīmuļu iztušēšanai 

75.  Pincete Пинцет Tweezer Uzacu mehāniskai korekcijai un smalku priekšmetu satveršanai 

76.  
Mehāniskais 

skropstu atliecējs 

Щипцы для 

завивки ресниц 

Mechanical Eyelash 

Curler 
Skropstu mehāniskai atliekšanai pirms skropstu krāsošanas 

77.  
Skropstu 

termoatliecējs 

Термощипцы для 

завивки ресниц 

Eyelash Curler 

thermal 
Skropstu atliekšanai ar termoefektu pirms skropstu krāsošanas 

78.  
Kontūrzīmuļu 

asinātājs 

Точилка для 

карандашей 
Eyeliners Sharpener 

Paredzēts dekoratīvās kosmētikas zīmuļu (korektoru, uzacu) un 

kontūrzīmuļu (acu, lūpu) asināšanai. Vēlami divi diametri 
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Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

79.  

Pūdera spilventiņš/ 

aplikators/grimētāja 

“cimdiņš” 

Подушечка для 

нанесения 

пудры/пуховка 

Powder puff 

Paredzēts pūdera uzklāšanai - 

Tiek izmantots kā palīgrīks vizāţista rokas balstam, pret klienta seju, 

meikapa uzklāšanas procesā 

80.  Palete Палитра Palette 
Fr.val. - palette - plāna taisnstūrveida vai ovāla plātne, uz kuras izvieto 

un jauc dekoratīvās kosmētikas līdzekļus/produktus 

81.  

Dekoratīvās 

kosmētikas 

palete/magnētiskā 

palete 

Палетка 

косметики/Магнит

ная палетка 

Make-up palette / 

magnetic palette 

Palete dekoratīvās kosmētikas uzglabāšanai, piem. ēnu palete, 

korektoru palete. Dekoratīvās kosmētikas līdzekļu /produktu 

komplektēšanai konkrētam darba uzdevumam - magnētiskā palete 

82.  Špātele Шпатель Spatula 
Instruments kosmētikas un dekoratīvās kosmētikas līdzekļa higieniskai 

izņemšanai no trauciņa 

83.  
Apmetnis 

klientam/peņuārs 

Накидка/пеньюар 

для клиента 
Cape 

Lai pasargātu klienta apģērbu no sasmērēšanas ar dekoratīvo 

kosmētiku, meikapa uzklāšanas laikā, izmanto apmetni. 
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84.  
Vienreizlietojamie 

materiāli 

Материалы для 

одноразового 

использования 

Disposable material Vates kociņi, vates diski/plāksnītes, papīra salvetes, mitrās salvetes u.c. 

85.  Vates kociņi Ватные палочки Cotton sticks Meikapa izpildē vates kociņus izmanto dzēšanai un tušēšanai 

86.  
Vates diski / 

plāksnītes 
Ватные диски Cotton pads 

Vates disku/plāksnītes izmanto sejas attīrīšanai un meikapa noņemšanai 

izmantojot dekoratīvās kosmētikas noņemšanas vai sejas attīrīšanas 

līdzekļus 

87.  
Dekoratīvās 

kosmētikas sūklis 
Губка Sponge 

Izšķir vienreizlietojamus un profesionālus - daudzreiz lietojamus 

dekoratīvās kosmētikas sūkļus - krēmveida līdzekļu uzklāšanai 

88.  Aparatūra Аппаратура Apparatus Piem.: Sterilizators, Air-brush sistēma 

89.  Sterilizators Стерилизатор Sterilizer 
Elektroierīce instrumentu sterilizēšanai ar UV stariem un to aseptiskai 

uzglabāšanai 

90.  
Sterilizācija (ar 

sterilizatoru) 
Стерилизация Sterilization Mikroorganismu iznīcināšana ar sterilizatoru 
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91.  Antiseptika Антисептика Antisepsis 

Pasākumu komplekss, kas vērsts uz mikroorganismu iznīcināšanu: 

● ķīmiskais – paredz ķīmisko sastāvu pielietošanu, kas iedarbojas uz 

mikrobiem (otu dezinfekcijas līdzekļi); 

● fiziskais – ultravioleto staru apstarojuma izmantošana (sterilizators); 

● mehāniskais – vienreiz lietojamo materiālu izmešana; 

● bioloģiskais – izmantojot antibiotikas, antitoksīnus u.c. (ārstē 

neuzmanības sekas). 

92.  Aerogrāfs Аэрограф Airbrush system Krāsas smidzināšanas pistole, ko darbina gaisa kompersors 

93.  Specefekti Спец-эффекты Special effects 

Ar plastiskā grima/lateksa, citiem grima materiāliem un līdzekļiem 

veidoti specefekti. Piem. asiņojošas rētas, vecuma izmaiņas vai 

deformācijas u.c. 

94.  
Specefektu 

līdzekļi/produkti 

Продукты/средств

а для спец-

эффектов 

Special effects 

products 

Līdzekļi/produkti specefektu izpildīšanai. Piem. latekss, mākslīgās 

asinis, vasks, plastikas materiāli, ķermeņa līme u.c. 

95.  
Specefektu 

piederumi/aksesuāri? 

Принадлежности 

для спец-

эффектов 

Special effects 

accessories 

Piederumi/aksesuāri specefektu veidošanai - plastikas rētas, plikpauris, 

deguni, ausis, ūsas, bārda u.c. 
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96.  
Meikapa 

piederumi/aksesuāri 

Аксессуары для 

макияжа 

Make-up 

accessories 

Meikapa piederumus/aksesuārus izmanto meikapa papildināšanai un 

dekorēšanai. Piem. mākslīgās skropstas, skropstu šķipsniņas, gliteri, 

kristāliņi u.c. 

97.  Mākslīgās skropstas 
Накладные 

ресницы 
Falce lashes 

Izšķir daţādu krāsu, materiālu un veidojumu mākslīgās skropstas 

augšējam un apakšējam plakstiņam 

98.  Skropstu šķipsniņas 
Накладные 

ресницы в пучках 

Individual 

Eyelashes 
Izšķir daţādu krāsu, materiālu, veidojumu mākslīgo skropstu šķipsniņas 

99.  Kristāliņi Кристаллики Crystals Tiek izmantoti kā meikapa aksesuāri konkursa un skatuves meikapiem 

100.  Skropstu līme 
Клей для 

накладных ресниц 
Eyelash adhesive 

Iedala pēc krāsas: caurspīdīgas, baltas un tumšas, kā arī ūdensnoturīgas. 

Paredzēta mākslīgo skropstu un citu, vieglu meikapa aksesuāru 

pielīmēsānai. Piem. kristāliņu, fliteru u.c. 

101.  
Ķermeņa līme/grima 

līme 
Театральный клей 

Makeup glue/spirit 

gum/hydro gum 

Iedala: noturīgā, kas šķīst līmes noņēmējā un hidro, kas nomazgājama 

ar ūdeni. Paredzēta grima aksesuāru/piederumu pielīmēšanai. Piem. 

plikpaura, ūsu, bārdas u.c. smagāku meikapa aksesuāru pielīmēšanai 
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102.  
Gliteri, gliteru 

pūderis 

Декоративные 

блестки 

Glitter/Glitter 

Powder/Body 

sparkles/glimmer/ 

Diamond Powder 

Daţāda rupjuma gliteri 

103.  Gliteru ţeleja Гель с блестками Glitter gel Ţeleja ar gliteru piedevu 

104.  
Ţeleja gliteru 

fiksēšanai 

Фиксирующий 

гель 
Fix gel 

Gliteru ţeleja paredzēta gliteru un glitera pūdera 

fiksēšanai/pielīmēšanai pie meikapa. 

105.  Gliteru līme Клей с блестками Glitter glue 
Gliteru līme paredzēta gliteru tetovējumiem un nagu dizainam ar 

gliteriem 

106.  

Dekoratīvās 

kosmētikas 

raţotājfirmas 

Фирмы-

производители 

декоративной 

косметики 

Make-up brand 

Raţotājfirmu iedalījums pēc tirdzniecības veida, ietverot kritērijus - 

produktu cena, kvalitāte, sortiments, noformējums un komunikācijas 

īpatnības. Izšķir: profesionālās, plaša patēriņa, ekskluzīvās, aptieku, 

tiešās izplatības, dabīgo (minerālu) un zema līmeņa dekoratīvās 

kosmētikas raţotājfirmas 
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107.  
Profesionālā 

dekoratīvā kosmētika 

Профессиональна

я декоративная 

косметика 

Professional make-

up 

Lai strādātu ar profesionālo kosmētiku nepieciešamas priekšzināšanas, 

nopērkama specializētos veikalos, salonos, pie firmu pārstāvjiem. 

Produktus piedāvā lielākos iepakojumos, lielu toņu daţādību, spilgtas 

krāsas, matētas un ļoti spīdīgas, noturīgu kosmētiku. 

108.  
Plaša patēriņa 

dekoratīvā kosmētika 

Декоративная 

косметика масс-

маркет (массового 

потребления) 

Mass market 

decorative 

cosmetics 

Kosmētika paredzēta plašam patēriņa lokam, iespējams iegādāties 

lielveikalos un kosmētikas veikalos 

109.  

Dekoratīvās 

kosmētikas 

līdzekļi/produkti 

Средства 

декоративной 

косметики 

Make-up products 
Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi/produkti meikapa izpildei. Piem.: 

Tonālais krēms, pūderis, acu ēnas, lūpu krāsa u.c. 

110.  
Ādas attīrīšanas 

līdzekļi 

Средства для 

очистки кожи 

лица 

Cleansers Ang.val. - cleansers - ādas attīrīšanas līdzekļi 

111.  Mitrinošais krēms 
Увлажняющий 

крем 
Moisturizing cream Mitrina ādu, iesūcas ādā 5-10 min,  neatstāj taukainu virsmu 



Dekoratīvās kosmētikas skolotājas: Ilona Cinīte un Anna Korabeļņikova 

 

29 

 

Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

112.  Meikapa bāze 
Основа под 

макияж 

Make-up 

base/primer 

Meikapa bāze ir līdzeklis, kas sagatavo ādu pirms pamattoņa 

uzklāšanas. Meikapa bāzes funkcijas: 

● mitrina, aizsargā ādu (SPF filtri); 

● izlīdzina ādas virsmu gan mehāniski (silikona bāzes), gan vizuāli 

(bāzes ar gaismu atstarojošām daļiņām, liftinga bāze); 

● neitralizē ādas toni (krāsainās meikapa bāzes) un reducē/absorbē 

spīdumu (HD bāzes) 

113.  Korektors Корректор Concealer Korektori nomaskē specifiskos ādas krāsas defektus 

114.  Pamattonis 
Подготовка 

тональной основы 
Base coat 

Ietver sevī darbību kompleksu - ādas sagatavošanu pirms meikapa 

uzklāšanas - mitrināšanu, ādas krāsas defektu korekciju, tonālais 

krēma/tonālā līdzekļa uzklāšanu un krēmveida vielu nostiprināšanu - 

pūderēšanu 

115.  

Tonālais 

krēms/tonālais 

līdzeklis 

Тональное 

средство 
Cream foundation 

Tonālais krēms pēc konsistences iedalās: fluīds, krēms un 

krēmpūderis/pūderkrēms 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

116.  Fluīds 

флюид/жидкое 

тональное 

средство 

Fluid 
Ang.val. - fluid - šķidra viela. Tonālais fluīds satur mazāk krāsu 

pigmentus un pūdera daļas, tāpēc nav tik sedzošs kā tonālais krēms 

117.  
Krēmpūderis/pūderk

rēms 
Крем-пудра Creme-powder 

Krēmpūderis/ pūderkrēms satur daudz pūdera un krāsu pigmentus, 

tāpēc ir biezas konsistences 

118.  
Kamuflāţas tonālais 

līdzeklis/produkts 

Камуфлирующее 

тональное 

средство 

Camouflage creme 

Līdzeklis, ar lielu nosegšanas spēju. Tā pamatsastāvdaļa ir vasks. Tiek 

lietots ādas defektu vai tetovējumu nosegšanai, ka arī specefektu 

produktu uzklāšanas procesā. Var izmantot gaismas un ēnu efekta 

radīšanai uz sejas. 

119.  Konsistence Консистенция Consistency 
Ang.val - consistency - blīvums. Piem. krēmveida, kompakta 

krēmveida, sausa birstoša vai sausa kompakta konsistence 

120.  BB krēms ББ крем BB cream 

Beauty Balm (skaistuma balzams) vai Blemish Balm (maskējošais 

balzams) - apvieno ādas kopšanas funkcijas un dekoratīvās kosmētikas 

īpašības - iekļautas mitrinošas vielas, pretnovecošanās līdzekļu 

formulas (daudzos arī ir aizsardzība pret UV starojumu), gaismu 

atstarojošas daļiņas, vizuāli izlīdzina un izgaismo ādas toni 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

121.  CC krēms ЦЦ крем 
Color-correcting 

creme 

Color-correcting (krāsas korekcijas) krēms - izlīdzina sejas ādas toni, 

noslēpj apsārtumus, kuperzozu ādu, piņņu rētas. CC ir 

daudzfunkcionāls – pasargā ādu no saules, mitrina un kopj. 

122.  DD krēms ДД крем Dynamic Do-all 

Ang. val. - Dynamic Do-all - dinamisks/darbīgs, dara visu  - novērš 

pirmās novecošanas pazīmes, kā arī vizuāli izlīdzina krunciņas, novērš 

nevienmērīgu ādas toni 

123.  Pūderis Пудра Powder 
Izmanto krēmveida līdzekļu nostiprināšanai. Pēc konsistences iedalās: 

/sauss birstošs/sauss kompakts/ krēmpūderis/pūderkrēms 

124.  Acu ēnu bāze База под тени Eye shadow base 
Klāj zem acu ēnām, acu ēnu bāze sagatavo plakstu un nodrošina acu 

ēnu noturību 

125.  Acu ēnas Тени для век Eye shadows 
Acu ēnas pēc konsistences iedala: – sausas kompaktas, sausas birstošas, 

krēmveida (putas), kompakta krēmveida 

126.  Mirdzošas acu ēnas 
Стар-пудра/ 

сияющие тени 

Star 

Powder/Pigment 
Birstošas, mirdzošas acu ēnas - Piem. zvaigţņu putekļi/pūderis 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

127.  Acu kontūrlīnija Подводка для глаз Eye liner 

Acu kontūrlīniju produkti pēc konsistences iedalās: krēmveida, 

kompakti krēmveida, ţelejveida, sausi kompakti. Acu kontūrzīmuļi - 

klasiski (koka), mehāniski, marķieri 

128.  Skropstu tuša Тушь для ресниц Mascara 

Pēc konsistences iedala: krēmveida, kompakta krēmveida. Pēc 

pamatuzdevuma: pagarinoša, kuplinoša/apjomu palielinoša, atliecoša 

u.c. Pēc ķīmiskā sastāva: klasiska, ūdensnoturīga. Pēc krāsas: melna un 

krāsainas 

129.  
Līdzekļi/produkti  

uzacu iekrāsošanai 

Средства/продукт

ы для 

подкрашивания 

бровей 

Eyebrow make-up 

products 
Uzacu ēnas, zīmuļi, pastas, ţelejas 

130.  Vaigu sārtums/ēnas Румяна Blush 
Pēc konsistences iedalās: krēmveida, putas, kompaktas krēmveida, 

sausas kompaktas, sausas birstošas, ţelejveida 

131.  
Modelējošie līdzekļi 

 

Моделирующие 

средства 

Contouring, 

modelling 
Pēc konsistences iedalās: sausi kompakti, kompakti krēmveida 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

132.  
Lūpu krāsošanas 

līdzekli/produkti 
Губная помада Lipstick/tint/gloss 

Lūpu krāsa pēc konsistences iedalās: kompakta krēmveida, krēmveida 

(pasta). Pēc faktūras iedala: mirdzošas, matētas. Pēc ķīmiskā sastāva 

iedala: klasiskās un noturīgās. 

Lūpu kontūrzīmuļi un lūpu zīmuļi( resnāki, izmanto gan lūpu 

krāsošanai, gan kontūrai) 

133.  Meikapa fiksatori 
Фиксаторы 

макияжа 
Make-up Fix 

Izsmidzināmi līdzekļi meikapa fiksēšanai pirms un pēc meikapa 

uzklāšanas 

134.  HD kosmētika HD косметика HD cosmetics 
Ang. val. - High Definition - augstas izšķirtspējas. Kosmētika paredzēta 

foto un video meikapiem, iekārtām ar augstu izšķirtspēju 

135.  
Noturīgā dekoratīvā 

kosmētika 

Стойкая 

косметика 

Waterproof make-

up 

Īpaša sastāva krēmveida un kompakta krēmveida konsistences 

produkti, kas paredzēti ūdens un mitrumnoturīga meikapa izveidei. 

136.  

Sejas ādas tips: 

normāla, sausa, 

taukaina un 

kombinēta vai jaukta 

tipa āda 

Тип кожи: 

нормальная, 

сухая, жирная и 

комбинированная 

кожа 

Skin type: normal, 

dry, oily and 

combination skin or 

mixed 

Ādas tipus nosaka pēc konkrētiem anatomiskajiem un fizioloģiskajiem 

parametriem. Galvenie kritēriji ir ādas biezums, ādas apasiņošana, 

tauku un citu dziedzeru daudzums un darbība 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

137.  Sejas ādas tonis Тон лица Skin tone Sejas ādas toņi iedalās: siltajos un vēsajos ādas toņos 

138.  Sejas detaļas Детали лица Facial details Sejas detaļas - piere, deniņi, acis, uzacis, deguns, vaigi, lūpas, zods 

139.  Uzacu korekcija Коррекция бровей Eyebrow correction 

Uzacu  korekciju veidi: ar pinceti, vasku, diegu izraujot, izskujot, 

apgrieţot, depilējot ar ķīmisko metodi un piezīmējot (formas 

uzlabojumi) 

140.  Ādas stāvokļi 

Состояния кожи 

лица: увядающая, 

чувствительная и 

др. 

Skin conditions: 

sensitive, outdated 

skin condition 

Ādas stāvoklis ir cilvēka dzīvesveida un ārējās vides, anatomisko un 

fizioloģisko parametru mijiedarbības rezultāts -  jutīgs, novecojušas 

ādas stāvoklis u.c. 

141.  Sejas proporcijas Пропорции лица Facial proportions  

142.  Sejas formu tipi 
Формы лица/ 

типы форм лица 
Face shapes 

Sejas formu tipi iedalās: 

● Noapaļotajos sejas formas tipos; 

● Stūrainajos sejas formas tipos; 

● Kombinētajos sejas formas tipos 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

143.  
Noapaļotie sejas 

formu tipi 

Формы лица с 

закругленными 

контурами 

Rounded face shape 

types: oval, 

elongated, round, 

heart - shaped, pear-

shaped 

Noapaļotie sejas tipi: ovāla, garena, apaļa, sirdsveida, bumbierveida – 

sejām izteiktas noapaļotas formas 

 

144.  
Stūrainie sejas formu 

tipi 

Формы лица с 

заостренными ? 

контурами 

Angular face shape 

types: rectangular, 

square, diamond-

shaped, triangle, 

inverted triangle 

Stūrainie sejas tipi: taisnstūris, kvadrāts, rombs, A veida trīsstūris, V 

veida trīsstūris – sejām izteiktas asākas līnijas, stūri. 

 

145.  
Kombinētie sejas 

formu tipi 

Комбинированные 

формы лица 

Combined face 

shapes 

Kombinēti noapaļotie ar stūrainajiem sejas formu tipiem. Piem. pierei 

izteiti noapļotas formas, bet ţoklis izteiktas stūrainas formas. 

146.  

Sejas formas 

korekcija/modelēšan

a 

Коррекция/модели

рование формы 

лица 

Face shape 

corection, modeling 

Sejas formas un sejas detaļu vizuāla korekcija vai modelēšana (sejas 

reljefa izcelšana) ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem 
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Nr.p.

k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

147.  

Sejas detaļu 

korekcija/modelēšan

a 

Коррекция 

деталей лица 

Face details 

corection, modeling 

Sejas detaļu vizuāla korekcija vai modelēšana (sejas reljefa izcelšana) 

ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem 

148.  Kompetenču mape Портфолио 
Competences 

folder/portfolio 

Ang.val. - portfolio - mape. Vizāţista/Vizuālā tēla stilista veikto darbu 

fotogrāfijas, apmeklēto kursu, semināru sertifikāti un apliecības,  kas 

saistīti ar pilnveidi profesijā, konkursu diplomi, atzinības raksti un 

darbu fotogrāfijas, publikāciju kopijas, kur redzami darbi vai pieminēts 

uzvārds saistībā ar profesiju, atsauksmes no darba devējiem  u.c. 

149.  Vizāţista darba vieta 
Рабочее место 

визажиста 

Make-up artist 

working place/the 

make-up 

Department 

Speciāli aprīkota darba vieta meikapa izpildei - spogulis ar atbilstošu 

apgaismojumu, lete un klienta krēsls. Aprīkojot un uzturot kabinetu 

jāievēro likumā noteiktās higienas prasības (MK not. Nr.22). 

150.  
Vietējais/spoguļa 

apgaismojums 

Локальное 

освещение  

освещение у 

зеркала 

Direct illumination 

Vietējā apgaismojuma uzdevums ir pievērst uzmanību, izgaismot  

atsevišķu  objektu. Spoguļa apgaismojumam jābūt vienmērīgi 

izkliedētam, simetriskam, fluorescences spuldţu apgaismojumam, kas 

neizjauc krāsu uztveri 
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k 

Termins latviešu 

val. 

Termins krievu 

val. 
Termins angļu val. Termina skaidrojums 

151.  
Vizāţista darba 

krēsls 

Рабочее кресло 

визажиста 
Working area 

Ievērojot ergonomikas prasības paaugstināts krēsls (sēţamvietas 

augstums apmēram - 70 cm) vai ar regulējumu augstumu 

152.  
Mazās atkritumu 

tvertnes 

Маленькие 

контейнеры для 

мусора 

Trash container 

Ievērojot higienas prasības (MK not. Nr.22), izmantotajiem 

vienreizējās lietošanas materiāliem (vienreizējās lietošanas instrumenti, 

salvetes, vates diski, vates kociņi u.c.) izmanto aizvākojamas mazās 

atkritumu tvertnes 
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SAĪSINĀJUMU PASKAIDROJUMS 

 

Ang.val. - angļu valoda 

cm- centimetri 

Fr. val. - franču valoda 

Gr.val. - grieķu valoda 

gs. - gadsimts 

MK not. - Ministru kabinta noteikumi 

Piem. - piemēram 

u.c. - un citi 
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