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ANOTĀCIJA. 

 

RSMPV ,kur uzņem audzēkņus pēc deviņu klašu izglītības, var apgūt friziera, friziera-stilista un 

vizuālā tēla stilista darba meistarības pamatus. Skolotāja vadībā ikvienam audzēknim jāgatavojas 

patstāvīgam darbam, jāparāda aktivitāte un iniciatīva, jābūt draudzīgam, taisnīgam un 

vienkāršam. Viņa padomdevējs un palīgs ir skolotājs. 

Mūsdienās tiek dalīti saloni, kur apkalpo visa veida klientus –dāmas, kungus un bērnus. Atsevišķi 

saloni bērniem un kungu saloni.  

Tāpēc es kā skolotāja pievēršu uzmanību jauno speciālistu sagatavošanā kungu salonos, bārdas 

skūšanas paņēmienu un formu veidošanā.  Vispirms audzēkņiem jāiemāca zināšanas par 

instrumentiem, piederumiem, to pareizu pielietošanu un to nozīmi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. 

Jāzin visi drošības tehnikas apsvērumi, sanitāri higiēnisko normu ievērošana, to pielietošana. 

Sagatavošanas darbi pirms klienta apkalpošanas.  

Jāsāk mācību procesu ar roku treniņu, instrumentu turēšanu ,bārdas skūšanas paņēmienu 

apgūšanu. Jāzin bārdu pielietošanas nozīme, katra klienta individualitāte un tā sociālais statuss. 
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IEVADS. 

 

Zinātnes un tehnikas straujā attīstība rada kvalitatīvas pārmaiņas ražošanas tehnoloģijā, darba 

rīkos un cilvēku darba raksturā. Pieaug materiālo vērtību ražošana. Šīs pārmaiņas ietekmē  

cilvēku garīgo seju, sekmē viņu izglītības līmeņa celšanos ētisko un estētisko vērtību izpratni. 

Cilvēki vairāk pievērš uzmanību savai ārienei. Pēc apģērba un uzvešanās var spriest par cilvēka 

audzināšanu un iekšējo kultūru. Tāpēc mums apkalpojošās sfēras darbiniekiem jābūt radošiem 

,zinošiem ,spējīgiem veikt pārmaiņas mūsu sabiedrības ārējā izskatā. Jāmācās pasniedzējiem un 

jāmāca mūsu jaunie , topošie speciālisti-frizieri, frizieri-stilisti, vizuālā tēla stilisti, 

Cilvēkam raksturīga tieksme pēc skaistuma. Tā izpaužas centienos radīt ko jaunu .Zinot atsevišķu 

laikmetu frizūru vēsturi un to pilnveidošanu,  mums ir jābūt ļoti bagātai iztēlei, lai radītu jauno un 

skaisto frizieru mākslā. 
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1.PAREIZA BĀRDAS NAŽA PIELIETOŠANA UZ NOSTIEPTAS SEJAS 

ĀDAS 

(TRENIŅA DARBI). 

1.Kā sasniegt vēlamo rezultātu? 

 Viegli nostiept ādu , lai bārdas naža asmenis viegli pa to slīdētu. 

 Pārliecinoši strādāt ar bārdas nazi. 

2. Nepieciešamās priekšzināšanas. 

a)Lai kvalitatīvi noskūtu bārdu, jāzin sekojošais. 

 Bārdas nazis jātur pareizā leņķī pret ādu. 

 Pareizi jāņostiepj sejas āda pretējā virzienā bārdas augšanai, konkrētā sejas zonā.  

b)sejas ādu nostiepj lai 

 Āda būtu gluda un nazis pa to viegli slīdētu. 

 Samazinātu iespēju iegriezt un skūšana būtu nesāpīga. 

 Mati tiktu pacelti uz augšu un līdz ar to tīrāk noskūtu.  

 

 

 

 

1.1.attēls. Nenostiepta āda [2,97]                                                          Nostiepta āda [2,97] 

 

c) Bārdas skūšanai lieto bārdas  nazi ar maināmo žileti.  

 

 

 

 

1.2.attēls. Bārdas nazis [2,97]                                                           

3. Nepieciešamie instrumenti un piederumi skūšanas paņēmienu apgūšanai.  

 Modelis 

 Krēsls bārdas skūšanai 
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 Bārdas nazis ar maināmo žileti. 

 Kakla salvetes vai dvielis 

 Papīra salvetes putu noņemšanai no bārdas naža. 

4.Darba apraksts .  

4.1. Sagatavošanas darbi 

 Treniņa darbiem ,skūšanas paņēmienu apgūšanai pielieto bārdas nazi bez žiletes. 

 Aicinām modeli krēslā , jāskatās, lai klienta galva būtu ērti uz atzveltņa un pareizā 

augstumā. 

 Uzklājam uz krūtīm salveti vai dvieli. 

 Nostājamies klientam labajā pusē. 

4.2.Sejas ādas nostiepšana. 

4.2.1.Nostiepšanas kustības vienā virzienā. 

a)vaiga ādas nostiepšana atpakaļ. 

 

1.3.attēls . Ādas nostiepšana atpakaļ [2,98]                                                           

 

b) Ādas nostiepšana vienā virzienā. 

 Ar rādāmo un vidējo pirkstu pirms auss ādu nostiepjam pa diognāli atpakaļ. 
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1.4.attēls. Ādas nostiepšana pa diognāli atpakaļ [2,98]                                                           

 Pieliekam izstieptu mazo pirkstiņu pie kakla un nostiepjam ādu uz leju. 

 

1.5.attēls.Āda nostiepta uz leju [2,98]                                                           

 

4.2.2.Ādas nostiepšana divos virzienos. 

a)Īkšķi un vidējo pirkstu attālumā vienu no otra 5 cm uz apakšējā žokļa un viegli nostiepj ādu. 
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1.6.attēls. Ādas nostiepšana uz žokļa kaula [2,98]                                                           

 

b) Zoda ādas nostiepšana. 

 Zoda ādu nostiepj kā punktā (a) 

 

1.7.attēls. Zoda ādas nostiepšana [2,98]                                                           

 

4.3.Bārdas naža ar žileti pielietošana. 

4.3.1.Pareiza naža atvēršana. 

a) Aizvērtu nazi saņemam kreisajā rokā 
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 1.8.attēls. Bārdas naža turēšana kreisajā rokā [2,99]                                                           
 

b) Ar labās rokas īkšķi un rādāmo pirkstu, viegli ar mazo pirkstu uzspiežam uz naža astīti. 

 

1.9.attēls. Bārdas naža atvēršana ar labo roku [2,99]                                                           
 

4.3.2.Bārdas naža darbība pa kreisi ar pirmo paņēmienu. 

1.10.attēls. Bārdas naža turēšana ar pirmo paņēmienu [2,99]                                                           
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Pa labi ar kreiso roku kreiļiem 

 

1.11.attēls. Bārdas naža turēšana kreiļiem [2,99]                                                           

 (nedrīkst strādāt ar visu roku līdz plecam, lokveida kustības jātrenē ar delma daļu). 

4.3.4. Bārdas naža pareiza turēšana skūšanas virzienā 

 1.1 

1.12.attēls. Naža virzīšana  ar 1. paņēmienu [2,100]  1.13.attēls. Naža virzīšana  ar 2.paņēmienu [2,100]   
                                                   

4.4. Ādas nostiepšana, naža virzīšana ar pirmo paņēmienu. 

a) Ar īkšķi nostiepjam ādu zem labās bakenes. 

b) āda tiek stiepta uz augšu. 

c) bārdas nazi turam ar pirmo paņēmienu, nazim nav pilnīgi jāguļ uz ādas. 

d) strādājam tikai ar rokas delmu, veicot vieglas kustības pa ādu uz leju 
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1.14.attēls. Bārdu skujam ar pirmo paņēmienu [2,100]  

  

e) Turpinām nostiept ādu pa diognāli uz leju līdz zodam , kā rakstīts iepriekš.  

4.5. Ādas nostiepšana kustībās ar nazi uz leju (otrais paņēmiens). 

a) Kreisās rokas īkšķi uzliekam uz kreisās bakenes nostiepjot ādu uz augšu.  

b) Bārdas nazi turam ar otro paņēmienu , griežamo asmeni pieliekam pie bakenes, tam nav jābūt 

guļus stāvoklī. 

d) Strādājam ar rokas delmu , veicam vieglas kustības pa ādas virsmu uz leju. 

 

1.15.attēls.  Bārdu skujam ar otro paņēmienu [2,101]   
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4.6. Ādas nostiepšana , bārdas naža kustības uz augšu ar otro paņēmienu. 

a) Ādu uz kakla pa diognāli nostiepjam uz leju. 

b) Bārdas nazi turam ar otro paņēmienu , asmeni virzot uz augšu, asmenim jābūt virs pirksta ar 

kuru nostiepjam ādu, līdz kakla vidum. 

 

1.16.attēls. Bārdu skujam ar otro paņēmienu uz augšu [2,101]                                                           
 

5. Kļūdas, kuras nedrīkst pieļaut. 

a) Klients sēž nepareizā augstumā un leņķī.  

 Meistars stāv nepareizi un grūti virzīt bārdas nazi pa ādu . 

 Diskomforts meistaram nepareizas stājas dēļ. 

b) Klienta galva uz pagalvja nepareizā leņķī. 

 Kakla zona nav labi pārskatāma.  

 Āda uz kakla netiek pareizi un labi nostiepta. 

c)Āda nepietiekami nostiepta. 

o Nav gluda , stingra skūšanas virsma.  

o Bārdas nazis neslīd pa ādas virsmu. 

o Ir iespēja savainot ādu.  

d) Bārdas nazis tiek turēts pārāk stāvus.  

 Bārdas nazis neslīd pa sejas virsmu. 

e) Bārdas naža kustības nav vieglas, jo netiek strādāts ar rokas delmu.  
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 Spiediens uz ādu pārāk spēcīgs. 

 Skūšana būs sāpīga. 

 

6. Pārbaudes jautājumi. 

a) Skūšanas virsmai jābūt pareizā augstumā. 

o Jā  

o Nē         

b) Vai vieglāk skūt bārdu, kad galva atliekta nedaudz atpakaļ? 

o Jā 

o Nē 

c) Vai pareizi nostiepjot ādu vieglāk skūt? 

o Jā 

o Nē 

d) Bārdas nazi viegli uzspiežat un turat pareizā leņķī. 

o Jā 

o Nē 

e)  Bārdas naža kustības veicat ar rokas delmu. 

o Jā 

o Nē 

f) Jautājiet klientam vai ādas nostiepšana bija nepatīkama. 
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2.MITRĀ BĀRDAS SKŪŠANA 

1.Kā to panākt? 

 Sagatavošanas darbi, uzklāt putas. 

 Nostiept ādu un vienlaicīgi skūt bārdu. 

 Pārliecinoši bārdas skūšanas paņēmieni ar vieglām kustībām noskujot bārdas 

matus.  

 Jāņem vērā bārdas augšanas virzienus . 

2.Nepieciešamās iepriekšējās zināšanas. 

a) Iepriekšējās tēmas zināšanas. 

b) Pateicoties bārdas ieputošanai,  

 Bārdas mati kļūst mīkstāki, vieglāk skūt. 

 Sejas āda mitra ir slīdīgāka. 

c) Bārdas ieputošanai jālieto putas katram ādas tipam individuāli, pēc instrukcijas. 

d) Bārdas naža asmenim jābūt īpaši asam, vai arī jaunai žiletei, pareizi ieliktai turētājā. 

e) Skujot bārdu, īpaši jāievēro un jāpielieto sanitāri higiēniskie noteikumi. 

f) Jāievēro drošības tehnikas noteikumi. 

3. Nepieciešamie instrumenti un piederumi. 

 Krēsls ar paceļamu , nolaižamu pagalvi. 

 Salvetes. 

 Bļodiņa putu  pagatavošanai, augstākā labuma ziepju putas, otiņa putu uzklāšanai uz 

sejas. 

 Bārdas nazis, vai žiletnazis, augstākās kvalitātes tualetes ūdens sejas dezinfekcijai. 

4. Darba apraksts. 

4.1.Sagatavošanas darbi. 

a) Noregulēt pagalvi tā, lai klientam būtu ērti sēdēt ,atliekt galvu atpakaļ, lai ērti varētu skūt 

kakla zonu. 
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b) Aplikt ap kaklu pareizi salveti ,to aizliekot aiz krekla krāgas, lai to nenotraipītu. 

4.2. Noteikt bārdas matu augšanas virzienu. 

Apskatīt matu augšanas virzienu uz sejas un saskatīt matu augšanas īpatnības uz kakla, salīdzināt 

ar virzienu uz sejas, piemērot pareizo skūšanas paņēmienu. 

Uzmanību! Pareiza bārdas skūšana un nesāpīga būs , ja to skūs matu augšanas virzienā. 

 

2.1.attēls. Bārdas  augšanas virzieni [2,102]                                                           

 

4.3.Putu uzklāšana bārdas skūšanai. 

a) Paņemam rokās trauciņu bārdas skūšanai. 

b) Piepildām to līdz pusei ar karstu ūdeni un iemērcam tajā otiņu.  

c) Apļveida kustībām saputot putas bārdas skūšanai.  
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2.2.attēls. Putu sagatavošana [2,103]        

                                                    

d) Otiņai ar putām vidū iespiežam labās rokas rādāmo pirkstu , veidojot vēdekļa veida formu. 

e) Putas tiek uzklātas lokveida kustībām, sākot no zoda zonas, putojot labo vaigu ,pārejot atpakaļ 

uz zodu ,turpinot uz kreiso vaigu , putojot turpinām kakla zonu, un beidzot pārejam uz klienta 

virslūpu. Kad putas beidzas , paņemam no trauciņa un turpinām putot. Līdz visa bārda kārtīgi 

ieputota. Putas tiek uzklātas tikai tur, kur aug mati. 

4.4.Putu noņemšana no bakeņu kontūrlīnijas. 

Ar bārdas naža muguriņu notīrām kontūrlīniju tā, lai to varētu redzēt. 

 

2.3.attēls. Putu  noņemšana no bakenes kontūrlīnijas [2,103]        
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4.5. Putu noņemšana no bārdas naža asmeņa.  

 

2.4.attēls. Putu noņemšana no asmeņa [2,103]        

 

4.6.Adas nostiepšana un bārdas skūšana. 

4.6.1. Ādas nostiepšana un bārdas skūšana ar( pirmo paņēmienu) 

a) . Kreisās rokas īkšķi uzliekam uz labās bakenes 

b)Nostiepjam ādu uz augšu. 

c) Bārdas nazi turam ar pirmo paņēmienu (apraksts iepriekšējā tēmā), viegli virzām bārdas nazi 

uz leju . 

 

2.5.attēls. Bārdas skūšana ar pirmo paņēmienu uz leju [2,103]        
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d) Jautājiet klientam , vai nav sāpīgas izjūtas, saņemot attiecīgu atbildi , turpiniet darbu. 

e) Nostiepjot  sejas ādu turpiniet skūt līdz zoda zonai, skujot zodu ,pievērsiet īpašu uzmanību 

zoda zonas ādas nostiepšanai. Īpaši zoda zonā jāuzspiež un jānostiepj āda starp īkšķi un vidējo 

pirkstu 5cm attālumā. 

4.6.2.Ādas nostiepšana un bārdas skūšana ar (otro paņēmienu). 

a) Nostiepiet vaiga ādu ar īkšķi un vidējo pirkstu , virzienā uz ausi.  

b) bārdas nazi turiet ar otro paņēmienu, noskujiet labo vaigu līdz zoda vidum. 

 

2.6.attēls. Bārdas skūšana ar otro paņēmienu [2,104]        

 

4.6.3.Bārdas skūšanas turpinājums.  

a) bārdas skūšana labās puses kakla zonai, atkarībā no matu augšanas virziena.  

 Skujot bārdu matu augšanas virzienā no žokļa kaula uz leju , skujam ar pirmo paņēmienu. 

 

2.7.attēls. Bārdas skūšana ar pirmo paņēmienu uz leju [2,104]     
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Skujot bārdu virzienā uz augšu , bārdas nazi turiet ar otro paņēmienu.  

 

2.8.attēls. Bārdas skūšana ar otro paņēmienu uz augšu [2,104]    

     

b) Bārdas skūšana kreisajā sejas zonā. kreisā vaiga bārdu skujiet ar otro paņēmienu. 

 

2.9.attēls.Bārdas skūšana uz leju ar otro paņēmienu [2,104]        

 

Turpiniet tālāk skūt bārdu ar pirmo paņēmienu līdz zoda vidum. 
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2.10.attēls. Bārdas skūšana ar pirmo paņēmienu uz leju [2,105]        

 

c) Kakla zonu labajā un kreisajā pusē turpinām skūt ar otro paņēmienu , ievērojot matu augšanas 

virzienus (pēc vajadzības lietojam arī pirmo paņēmienu),ja nepieciešams veicam skūšanas 

korekciju. 

d) Skujam virslūpu un apakšlūpu, bārdas nazi turot ar otro paņēmienu. Pievērsiet uzmanību ādas 

nostiepšanai, jo šīs zonās ir grūti izskūt. 

   

2.11.attēls. Skuj virslūpu ar 2.paņēmienu [2,105]  2.12.attēls. Skuj apakšlūpu ar 2.paņēmienu [2,105]        

      

4.7.Nobeiguma darbi pēc bārdas skūšanas . 

a) Ar mitru salveti notīrām seju, uzliekam kompreses, veicam sejas masāžu ar barojošu sejas 

krēmu, vai atsvaidzinām ar tualete ūdeni. 
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5.Kļūdas, kuras nedrīkst pieļaut. 

a) Pagalvis pārāk augstu. 

 Bārda kakla zonā nosegta ar salveti. 

Nepareizi nostiepta āda kakla zonā. 

b) Netiek ievērots klientam bārdas matu augšanas virziens. 

 Nav iespējams noskūt bārdu bez sāpēm. 

c) Ieputojot putas nokļūst klientam uz lūpām un ūsām. 

 Tas izraisa klientam nepatīkamas sajūtas.  

d) Putas uzklātas nevienmērīgi un plānā kārtā. 

 Bārdas mati nebūs mīksti un pakļāvīgi skūšanai.  

 Bārdas skūšana klientam būs nepatīkama un pat sāpīga. 

e) Pirms skūšanas putas netika noņemtas no matu kontūrlīnijas. 

 Nav redzama bārdas sākšanas skūt kontūrlīnija.’ 

f) Vertikāli tiek turēts bārdas nazis. 

 Skujot rada sāpes.  

 Lielāka iespēja iegriezt. 

g) Netiek pareizā virzienā nostiepta sejas āda. 

 Ar bārdas nazi var viegli iegriezt 

6.Pārbaudes jautājumi. 

a) Vai labi redzams klienta kakla zona un viegli to skūt/ 

o Jā 

o Nē 

b) Vai kakla zonas ādu viegli nostiept? 

o Jā 

o Nē 

c) Vai kārtīgi ieputojāt bārdu? 

o Jā 

o Nē 

d)  Vai klientam putas nokļuva uz lūpām, degunā, ausīs? 

o Jā 

o Nē 

e) Nostiepjot sejas ādu, vai tika ņemts vērā matu augšanas virziens? 

o Jā 

o Nē 

f) Vai vienmērīgi tika nostiepta sejas āda? 

o Jā 

o Nē 
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g) Vai bārda noskūta kārtīgi un vienmērīgi? 

o Jā 

o Nē 

h) Pajautājiet klientam, vai patīkams bija skūšanas process? 

 

3.BĀRDU UN ŪSU FORMAS UN TO VEIDOŠANA. 

Bārdas audzēšana ir ļoti sena. Agrāk bārda bija dižciltības pazīme ,bet tagad vieni to audzē, lai 

noslēptu sejas formas defektus ,citi-lai piešķirtu sejai savdabīgumu. Tāpēc bārdu formas ir stipri 

individuālas. Vērā  ņemams ir bārdas biezums un krāsa, kas atsevišķos gadījumos pilnīgi atšķiras 

no matu krāsas. 

Frizierim jānosaka , kāda bārda kuram audzējama.  

Vaigu bārdas sāka audzēt Anglijā 19.gs. sākumā.   

 

3.1.attēls. Vaigu bārdas [1,86]        

 

Nereti tās sauc par jūrnieku bārdām. Vaigu bārdas forma nosaka griešanas metodi. Formas apgriež 

asi, vai pakāpeniski pielīdzina. Tādā veidā panāk pāreju no īsiem matiem uz gariem. Bārdu var 

nosukāt uz leju vai vaigiem. Plānās vaigu bārdas var apgriezt ar šķērēm un ķemmi ,vai mašīnīti . 

Zoda bārdām ir daudz variantu, kas atkarīgi no matu biezuma, tās var būt mazas , vidējas,  lielas.  

Zoda bārdas pēc formas arī var būt dažādas. Visiecienītākās ir ķīļbārdas. Ķīļbārdām pārejai jābūt 

ļoti straujai no īsiem uz gariem matiem.  

 

3.2.attēls. Zoda bārdas [1,86]        

Pilnbārdas sākumā audzēja, lai pasargātu seju no augstuma. Vēlāk tās kļuva par sejas rotu. 

Pilnbārdas bija iecienītas Krievijā.  
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Pilnbārda ir plata,  kupla ar ļoti dažādiem variantiem.  

 

 

 

 

 

3.3.attēls                          3.4.attēls                           3.5.attēls 

Šīs bārdu formas ir ne tikai sejas rota bet pasargā seju arī nosala, nelabvēlīgiem laika apstākļiem.  

Kombinētās bārdas. Par kombinētām bārdām sauc tādas bārdu formu variantu, kurā apvienoti ūsu, 

Vaigu bārdu un zoda bārdu formu elementi. Kombinētās bārdas ir gludi piestrādātas un asi 

konturētas.  

                                                                                             

3.6.attēls. Kombinētās bārdas [1,87]        

3.7.attēls. Kombinētās bārdas [3,121]       3.8.attēls. Kombinētās bārdas [3,151]        
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Ūsas var būt garas, saīsinātas un īsas. Pēc formas tās iedala īsās taisnās, īsās ovālās , asās 

pagarinātās, pagarinātās pilnās un trīsstūra ūsas.  

  

3.9.attēls. Ūsas [1,87]                            3.10.attēls. Ūsas [3,150]        

 

3.11.attēls. Ūsas [3,151]       3.12.attēls. Ūsas [3,151]       3.13.attēls. Ūsas [3,151]        

 

Garās un biezās ūsas var mākslinieciski ieveidot ar sakarsētām vismazākā diametra sprogu šķērēm.  

Dažādas iespējas pielietot kopšanas un veidošanas līdzekļus. Varam uzdot jautājumu: ,,vai bārdas 

nēsā tikai gados veci kungi, lai noslēptu savus gadus, vai jaunieši, kuri grib būt vecāki par saviem 

gadiem, nē, tā ir mode ,tradīcijas un beidzot izrādīšanās, sacensības. Tie, kuri nēsā bārdu ir 

vienmēr jauni un vienmēr ar bārdu. Visu savu dzīvi veltot darbam, biznesam ,ģimenei, gribas arī 

kādu izaicinājumu. 

Dažāda vecuma normāli vīri cenšas savākties kopā un ar kaut ko izrādīties- pamērīties. 

Piemēram ar bārdām- šo jautro pasākumu bija iespējams vērot pasaules mēroga bārdu čempionātā,  

kurš notika austriešu pilsētā ,Leogang. Uz čempionātu ieradās 318 bārdaiņi no 20 valstīm (no 

Vācijas līdz Arābu Emirātiem). Gribat ticat, gribat smejaties, lūk konkursanti. Tā nav tikai vēsture,  

Tā ir tagadne. 
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3.14.attēls. Konkursa bārdas [3,148]        
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3.15.attēls. Konkursa bārdas [3,149]        
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1. Kā to sasniegt? 

 Mācīsimies ,veidosim. 

 Bārdas un ūsu saīsināšanai ,formas veidošanai nepieciešamas šķēres, ķemme, matu 

griežamā mašīnīte. 

Formu veido ar ķemmes, šķēru un mašīnītes, vai bārdas naža palīdzību. 

2.Iepriekš nepieciešamās zināšanas. 

 Bārdas skūšanas paņēmieni 

 Pārejas veidošana griežot matus. 

 Ūsu formas 1 

 Vaigu bārda 2 

 Espanjola 3 

 Pilnbārdas  

  

3.11.attēls. Bārdas veidošanas secība[2,107]        

Bārdas griešanas secība. 

a)bārdas griešana 

b)virslūpas kontūras veidošana. 

c)bārdas kontūras skūšana. 

3.Nepieciešamie instrumenti un palīgpiederumi. 

 Modelis 

 Matu griežamā mašīnīte ar uzgaļiem. 
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 Šķēres matu griešanai. 

 Lielā ķemme-kombinētā.  

 Bārdas nazis. 

 Putas bārdas skūšanai. 

 Kakla salvete. 

 Peņuārs. 

 Salvete 

4. Darba apraksts.  

Par pilnās, īsās bārdas griešanu, veidošanu. 

4.1.Sagatavošanas darbi. 

a) Aicinām klientu krēslā, un piemērojam darba virsmas augstumu veiksmīgam meistara 

darbam. 

b) Uzliekam kakla salveti, penjuāru un papīra salveti. 

c) galvai jābūt  klientam ērti atliektai, pieregulējam pagalvi.  

4.2.Bārdas matu saīsināšana ar mašīnīti. 

a) Noregulējam mašīnīti ar vislielāko uzgali.9kā izvēlēts bārdas garums). 

  

3.17.attēls. Bārdas mašīnītes [2,108]        
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b) Pieliekam mašīnītes zobiņus ar uzgali zem bārdas , pieturam ar kreisās rokas pirkstiem 

mašīnīti, lai varētu brīvi strādāt  

  

3.18.attēls. Bārdas veidošanas ar mašīnīti[2,108]        

 

c) Lēnām, slīdošam kustībām virzam mašīnīti pa sejas ādu līdz augšējai kontūrlīnijai veidojot 

attiecīgo garumu.  

d) turpinām labo un kreiso pusi. 

e) Deniņu zonās lēnām mašīnīti ceļam no galvas veidojot slīdošas kustības (pāreju) , tā 

veidojam savienojumu ar galvas matiem. 

f) Turpinām griezt zoda un virslūpas zonas, tā saīsinot bārdas matus. 

4.3. Bārdas un ūsu matu saīsināšana, formas veidošana ar šķērēm un ķemmi. 

a) Pieliekam ķemmi pie apakšējās kontūrlīnijas pareizā leņķī ( ķemmes muguriņa pie ādas). 

b) Ar šķērēm nogriežam matus virs ķemmes  
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3.19.attēls. Bārdas veidošanas šķēres virs ķemmes[2,108]   

      

c) Lēnām virzām ķemmi uz augšu un nogriežam liekos matu galus  izvēlētā garumā. 

d) Turpinām griezt matus kā sākotnēji , ļoti bieži ķemmējot bārdu, rūpīgi apstrādājam kontūr  

līnijas, jo tās  veido bārdas formu un kopējo izskatu.  

4.4. Kontūrlīniju veidošana un skūšana. 

a) Ar šķērēm  veidojam virslūpas kontūru pēc klienta vēlmes, ar kreisās rokas pirkstu 

pieturot šķēru apakšējo asmeni  

 

3.20.attēls. ūsu kontūras veidošana ar šķērēm[2,108]     
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b) Ādu līdz kontūrlīnijai ieputojam ,nostiepjam to, noskujam izceļot kontūru, skujam matu 

augšanas virzienā. 

c) Ja nepieciešams , kontūrlīniju apstrādājam ar šķērēm un ķemmi.. 

Uzmanību! Lieko matu noņemšanu varam veikt ar mašīnīti , ļoti smalku uzgali 

(1/20mm) bez putu pielietošanas. 

5. Kļūdas no kurām jāizvairās.  

a) nepareizi noregulēts pagalvis.  

 Klientam neērti sēdēt. 

 Nekārtīgi tiek apstrādāta kakla zona. 

b) Nepareizi noregulēts mašīnītes uzgalis. 

 Bārda būs ļoti īsa vai gara. 

c) Mašīnīte netiek pieturēta ar kreisās rokas pirkstiem. 

 Nav vienmērīgas plūstošas kustības. 

 Matu garums būs nevienmērīgs. 

 Klientam nepatīkamas sajūtas. 

d) Ķemme netiek turēta pareizā leņķī.  

 Netiks veidota pāreja, bārda būs pārāk īsa vai gara. 

c) Ar bārdas nazi skuj pret bārdas augšanas virzienu. 

 Klients sajutīs sāpes skujot.  

 Iekaisīs sejas āda.  

6.Pārbaudes jautājumi. 

a) Vai izdevās izveidot vēlamo bārdas formu 

o Jā 

o Nē 

b) Vai klients apmierināts ar rezultātu 

o Jā 

o Nē 

c) Palūdziet skolotājai pārbaudīt Jūsu darbu. 
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SECINĀJUMI. 

Jauniešiem, kuri vēlas apgūt šīs profesijas, jābūt labai veselībai, normālai dzirdei, redzei un spējai 

atšķirt krāsas. Rokām un pirkstiem jābūt veikliem un vingriem. 

Šo profesiju darbs prasa lielu piepūli.  Apkalpojošās sfēras darbiniekiem jābūt jauno modes 

tendenču paraugam. Jāizkopj gaume, kas nosaka panākumus darbā. Šīs profesijas zināmā mērā 

pieder pie profesijām ar māksliniecisku ievirzi.  
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