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Tēma: Matu uzbūve un īpašības  

 
Vārds, uzvārds ________________________________ grupa _________ datums __________  

 

 

Darba uzdevums 

  

Darba uzdevuma mērķis: 
1. Veikt summatīvo vērtēšanu tēmas „Matu uzbūve un īpašības” noslēgumā, lai izvērtētu tēmas apguves 

līmeni. 

2. Iegūt informāciju par to, kā audzēkņi orientējas tēmas specifiskajos terminos un jēdzienos, lai 

nodrošinātu saikni ar nākošo tēmu apguvi. 

 

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 

1. Balstoties uz mācību priekšmetā Epidemioloģija iegūtajām zināšanām par tēmu „Matu 
uzbūve un īpašības”, atbildēt uz 40  jautājumiem, kuri sakārtoti testa veidā ar četriem 

apgalvojumiem, no kuriem viens ir pareizs.      

2. Darba laikā nedrīkst izmantot pierakstus vai kādu citu informācijas materiālu. 
3. Darbu jāveic rūpīgi, bez svītrojumiem, pasvītrojot tikai vienu no izvēlētajiem variantiem 

 

Vērtēšana: 40 pareizi atbildēti jautājumi – 10; no 39 līdz 37 – 9; no 36 līdz 33 – 8; no 32 līdz 28 – 7; no 27 līdz 

23 – 6; no 22 līdz 18 – 5; no 17 līdz 12 – 4; no 11 līdz 8 – 3; no 7 līdz 4 – 2; no 3 līdz 1 – 1.  

 

Vērtējums: ________________________ 

 
1. Kāds ir matu dabīgais pH līmenis? 

a) 5,5 

b) 7,0 

c) 8,5 

d) 4,5 

2. Kā sauc lielāko matu olbaltumvielu 
savienojumu? 

a) Melanīns 

b) Keratīns 

c) Taukvielas 

d) Kolagēni 

3. Barojošas vielas un skābekli mats saņem pa 

asinsvadiem, kuri atrodas mata 
a) Papillā 

b) Garozā 

c) Stiebrā 

d) Sīpoliņā 

4. Kurš ir mata biezākais slānis? 
a) Ārējais apvalks 

b) Serde  
c) Garoza 

d) Mata sakne  

5. Kura mata daļa atrodas folikulā? 
a) Mata sakne 

b) Mata stiebrs 

c) Mata muskuļi 

d) Sviedru dziedzeris 

6. Kā sauc mata dabīgo pigmentu? 
a) Lanolīns 

b) Keratīns 

c) Melanīns 

d) Proteīns 

7. Mata dabīgais pigments atrodas  
a) Korteksā 

b) Kutikulā 
c) Papillā 

d) Sīpoliņā 

 

8. Kas ir mata sīpoliņš? 
a) Mata vidējais slānis 

b) Mata stiebrs 

c) Mata sakne 

d) Mata augšanas centrs 

9. Kāda ir mata sīpoliņa forma, ja mati ir viļņaini? 
a) Apaļa 

b) Ovāla 

c) Kvadrāts 

d) Pieplacināta 

10. Kāda ir mata sīpoliņa forma, ja mati ir 

sprogaini? 
a) Apaļa 

b) Ovāla 

c) Kvadrāts 

d) Pieplacināta 

11. Cik ilgi dzīvo vesels mats uz galvas virsmas? 
a) 10-15 gadus 

b) 5-7 gadus 

c) 2-6 gadus 

d) 1-2 gadus 

12. Kādas krāsas dabisko matu pēc skaita cilvēkam 

ir visvairāk? 
a) Sarkano matu 

b) Blondo matu 

c) Brūngano matu 

d) Melno matu 

13. Cik daļas ir redzamas mata šķērsgriezumā? 
a) 9 

b) 7 
c) 5 

d) 3 

14. Matu dzīvības anagēna fāze ilgst 
a) Apmēram 2-10 dienas 

b) Apmēram 1-1,5 mēnešus 

c) Apmēram 2-6 gadus 

d) Apmēram 5-8 nedēļas 

 
 



15. Matu dzīvības telogēnā fāze ilgst 
a) Apmēram 15-20 dienas 

b) Apmēram 2-3 gadus 

c) Apmēram 10-21 nedēļu 

d) Apmēram 2-3 mēnešus 

16. Matu dzīvības katagēna fāze ilgst 
a) Apmēram 8-12 mēnešus 

b) Apmēram 2-3 nedēļas 

c) Apmēram 5-8 gadus 

d) Apmēram 60-90 dienas 

17. Mata ārējais apvalks ir 
a) Kutikula 
b) Medulla 

c) Kortekss 

d) Papilla 

18. Matus no ārējās vides kaitīgās iedarbības 

pasargā 
a) Regulāra matu mazgāšana 

b) Ādas tauki 
c) Ķīmiskie kosmētikas līdzekļi 

d) Ārstnieciskie līdzekļi 

19. Vidēji mats mēnesī izaug par   
a) 0,5 cm 

b) 2 cm 

c) 1 cm 

d) 3 cm 

20. Mati pamatā sastāv no 78% 
a) Ūdens 

b) Pigmenta  

c) Lanolīna  

d) Olbaltumvielu  

21. Mata struktūras pamatā ir  
a) Mikrofēni un makrofēni  

b) Mikrošūnas un makrošūnas  
c) Mikrofibrillas un makrofibrillas  

d) Mikroelementi un makroelementi 

22. Brūno un melno matu krāsu nosaka 
a) Eomelanīns  

b) Brūnais melanīns  

c) Melnais melanīns  

d) Feomelanīns 

23. Dzelteno un sarkano matu krāsu nosaka 
a) Sarkanais melanīns  

b) Feomelanīns   

c) Dzeltenais melanīns  

d) Eomelanīns  

24. Pie hipotrikozes   
a) Apmatojuma nav uz visa ķermeņa 

b) Apmatojuma nav uz galvas 

c) Mati aug pastiprināti   
d) Mati ir biezi un spēcīgi 

25. Ar matu problēmu ārstēšanu nodarbojas 
a) Trihologs  

b) Venerologs   

c) Trihoterapeits   

d) Dermatologs  

26. Taukainu matu iemesls ir   
a) Izdalīto sviedru daudzums 

b) Bieža matu mazgāšana 

c) Izdalīto ādas tauku daudzums   

d) Nepareiza matu griešana 

27. Mata matrica atrodas 
a) Kutikulā  

b) Mata papillā  

c) Medullā   

d) Korteksā  

28. Mata stiebrs ir 
a) Mata nedzīvā daļa 

b) Mata dzīvā daļa  

c) Mata sakne  

d) Mata bojātā daļa 

29. Mongoloīdās rases pārstāvjiem mati ir 
a) Balti un taisni 

b) Sprogaini un melni  

c) Balti un sprogaini  

d) Melni un taisni 

30. Sirmos matos 
a) Melanīna daudzums palielinās 
b) Melanīna daudzums samazinās 

c) Ir tikai feomelanīns 

d) Ir tikai eomelanīns 

31. Alopēcija ir  
a) Matu pastiprināta augšana 

b) Matu izkrišana 

c) Matu kopšanas līdzeklis 

d) Matu pigments 

32. Mata folikulā atrodas  
a) Mata stiebrs 

b) Mata sakne 

c) Mata nedzīvā daļa 

d) Mata apvalks 

33. Uz ādas virsmas atrodas 
a) Mata folikula 

b) Mata dzīvā daļa 
c) Mata stiebrs 

d) Mata sakne 

34. Ja mati ir viļņaini, mata sīpoliņa forma ir  
a) Apaļa 

b) Plakana 

c) Ovāla 

d) Pieplacināta 

35. Mitru cilvēka matu maksimāli var izstiept par 
a) 20% 

b) 30% 

c) 40% 

d) 50% 

36. Mata papillā atrodas 
a) Mata augšanas centrs 

b) Mata barošanās centrs 
c) Mata sabrukšanas centrs 

d) Mata pigmenta centrs 

37. Cilvēka ķermenis ir pārklāts ar matiem  
a) 25% 

b) 55% 

c) 70% 

d) 95% 

38. Cilvēkam matu nav  
a) Uz pirkstu augšējām virsmām 

b) Uz pirkstu sānu virsmām 

c) Uz ceļgaliem 

d) Uz elkoņiem 

39. Uz cilvēka ķermeņa ir 
a) 3 matu veidi 

b) 1 matu veids 

c) 5 matu veidi 
d) 2 matu veidi 

40. Pie difūzas matu izkrišanas 
a) Mati izkrīt šķipsnās 

b) Mati izkrīt vienmērīgi pa visu galvu 

c) Mati izkrīt tikai galvas vidus daļā 

d) Mati izkrīt perēkļu veidā 

 



  

 

 

Tēma: Dezinfekcija un ar to saistītie jautājumi  
 

Vārds, uzvārds ________________________________ grupa _________ datums __________  

 

Darba uzdevums 

 

Darba uzdevuma mērķis: 

3. Veikt summatīvo vērtēšanu tēmas „Dezinfekcija un ar to saistītie jautājumi” noslēgumā, lai 

izvērtētu tēmas apguves līmeni. 

4. Iegūt informāciju par to, kā audzēkņi orientējas tēmas specifiskajos terminos un jēdzienos, lai 

nodrošinātu saikni ar nākošo tēmu apguvi. 

5. Izvērtēt audzēkņu prasmi atšķirt jēdzienus – dezinfekcija, sterilizācija, dezinsekcija un 

deratizācija, atzīmējot pareizo atbildi starp kļūdainajiem variantiem.   
 

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 
1. Balstoties uz mācību priekšmetā Epidemioloģija un higiēna iegūtajām zināšanām par tēmu 

„Dezinfekcija un ar to saistītie jautājumi”, atbildēt uz 20  jautājumiem, kuri sakārtoti testa veidā ar 

trim apgalvojumiem, no kuriem viens ir pareizs  un nepabeigtu teikumu veidā, kuros jāpabeidz 

teikums atbilstoši saturam.      

Darba uzdevums: 

 Jautājumos no 1. – 13. atzīmēt vienu no piedāvātajiem variantiem, svītrojumu gadījumā atbildes netiek 

ieskaitītas.  
Jautājumos no 14. – 20. pabeigt teikumus, ierakstot prasīto. 

2. Darba laikā nedrīkst izmantot pierakstus vai kādu citu informācijas materiālu. 

3. Darbu jāveic rūpīgi, bez svītrojumiem, pasvītrojot tikai vienu no izvēlētajiem variantiem 

Vērtēšana: 
Jautājumiem no 1. – 13. par katru pareizo atbildi tiek piešķirti 0,4 punkti.  

Jautājumiem 14. – 17. un 19. – 20. par pareizu atbildi tiek piešķirti 0,7 punkti, bet 18. jautājumam tiek 

piešķirti 0,6 punkti. Nepilnīgi atbildēti jautājumi tiks novērtēti zemāk, par nepareizām atbildēm punkti netiek 
piešķirti. 

Maksimālais punktu skaits 10, kas atbilst 10 ballēm.   

0,5 punkti netiek noapaļoti uz augšu, atzīme atbilst pilnu punktu summai. 
 

1. Baktērijām, lai nodrošinātu to dzīvības procesus apkārtējā vidē: 

a) ir nepieciešams skābeklis un ūdens 

b) nav nepieciešams skābeklis, bet ir nepieciešams ūdens 
c) ir nepieciešams ūdens, bet skābeklis dažām formām nav nepieciešams 

2. Dezinfekcija ir 

a) mikroorganismu iznīcināšana visās to attīstības stadijās 
b) patogēno mikroorganismu iznīcināšana 

c) mikroorganismu un insektu iznīcināšana 

3. Sterilizācijas laikā tiek iznīcināti 
a) mikroorganismi visās to attīstības stadijās 

b) tikai patogēnie mikroorganismi 

c) mikroorganismi un makroorganismi 

4. Ar ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu palīdzību 
a) notiek profilaktisko dezinfekcijas pasākumu veikšana 

b) notiek tekošo dezinfekcijas pasākumu veikšana infekcijas slimības perēkļi 

c) abi iepriekš minētie veidi 
5. Izvēloties hloru saturošos dezinfekcijas līdzekļus, jāņem vērā  

a) to ietekme uz mikroorganismiem 

b) to ietekme uz cilvēka veselību 

c) to ietekme uz mikroorganismiem, cilvēka veselību un uz dezinficējamām virsmām 
6. Ekoloģiski vismazāk kaitīgi ir 

a) hloru saturošie dezinfekcijas līdzekļi 

b) skābekli saturošie dezinfekcijas līdzekļi 
c) etilspirtu saturošie dezinfekcijas līdzekļi 



 

7. Darba dienas beigās  

a) sagatavotie un izlietotie dezinfekcijas līdzekļi ir jāizlej 
b) sagatavotos un lietotos dezinfekcijas līdzekļus var atstāt noslēgtā traukā nākošai dienai  

c) izlietoto dezinfekcijas līdzekli izkāš un nākošajā dienā lieto atkal 

8. Dezinfekcijas līdzekļu glabāšanā viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir  
a) to glabāšana slēgtos traukos 

b) to glabāšana slēgtos traukos ar marķējumu uz trauka 

c) to ērta pieejamība  
9. Darbā ar dezinfekcijas līdzekļiem 

a) ir pieļaujama divu dažādu dezinfekcijas līdzekļu lietošana vienlaicīgi 

b) nav pieļaujama divu dažādu dezinfekcijas līdzekļu lietošana vienlaicīgi 

c) ir pieļaujama divu dažādu dezinfekcijas līdzekļu lietošana vienlaicīgi, ja otrs ir spirts 
10. Ievērojot personīgās drošības pasākumus darbā ar dezinfekcijas līdzekļiem, svarīgākais ir 

a) apgūt drošības tehnikas iemaņas darbā ar dezinfekcijas līdzekļiem 

b) apgūt drošības tehnikas iemaņas darbā ar dezinfekcijas līdzekļiem un tās pielietot 
c) dezinfekcijas līdzekļu pēc iespējas retāka izmantošana 

11. Ultravioleto staru iedarbību pielieto telpu un priekšmetu 

a) dezinfekcijai un sterilizācijai  
b) dezinfekcijai, dezinsekcijai un sterilizācijai 

c) tikai sterilizācijai 

12. Ķīmiskos dezinfekcijas līdzekļus lieto 

a) pēc citu dezinfekcijas līdzekļu lietošanas 
b) neatkarīgi no citu dezinfekcijas līdzekļu lietošanas 

c) pirms citu dezinfekcijas līdzekļu lietošanas 

13. Dezinfekcijas mērķis ir 
a) slimību izplatīšanās iespēju mazināšana 

b) slimību profilakse 

c) abi varianti  

14. Infekcijas slimību profilakses pasākumi palīdz _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 

15. Imunitāte ir _____________________________________________________________________ 
 

16. Kontakta infekcijas pārnes ar _______________________________________________________ 

 
17. Ja infekcijas slimības ierosinātājs atrodas asinīs, tad to var pārnest ar ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

18. Kolektīvam, kurā atradās saslimušais ar infekcijas slimību, jāuzliek _________________________ 
 

19. Slimības inkubācijas periods ir ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

20. Karantīna ir laika posms, kas atbilst ________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

Secinājumi: 

 Pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, audzēkņi parāda zināšanas par mācību priekšmeta 

Epidemioloģija tēmas „Dezinfekcija un ar to saistītie jautājumi” izpratni.  
 Augsts vērtējums tiek saņemts, ja audzēkņi atzīmē pareizos atbilžu variantus, nepieļaujot svītrojumus, 

labojumus.   

 Ja darba vērtējums ir zem 4 ballēm, ir nepieciešams papildus darbs – konsultāciju apmeklēšana zināšanu 
papildināšanai, lai nodrošinātu tēmas izpratni, jo zināšanas par dezinfekciju ir nepieciešamas friziera 

ikdienas darbā kā infekcijas slimību profilakses pasākums.  

Turpmākā darbība: 

 Izvērtēt sniegtās atbildes un izveidot visvairāk neatbildēto jautājumu kopu, lai to iekļautu turpmāko 
stundu tēmās. 

 Turpmāk, izmantojot šo pārbaudes darbu, ir vēlams mainīt jautājumu secību, variantu secību, kā arī 

mainīt kādu no jautājumiem pēc satura, lai katru gadu aktualizētu pārbaudes darbus, iekļaujot jaunākās 
tendences šajā jomā.  

  



 

 

Tēma: Profesionālās ādas slimības  
 

Vārds, uzvārds ________________________________ grupa ___________datums _______________  

 

Darba uzdevums 

Darba uzdevuma mērķis: 

1. Veikt summatīvo vērtēšanu tēmas „Profesionālās ādas slimības” noslēgumā, lai izvērtētu tēmas 

apguves līmeni. 

2. Iegūt informāciju par to, kā audzēkņi orientējas tēmas specifiskajos terminos un jēdzienos, lai 

nodrošinātu saikni ar nākošo tēmu apguvi. 

3. Izvērtēt audzēkņu prasmi atšķirt jēdzienus – ādas infekcijas slimības un profesionālās ādas 

slimības.   
 

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 
1. Balstoties uz mācību priekšmetā iegūtajām zināšanām par tēmu „Profesionālās ādas slimības”, atbildēt 

uz 19 jautājumiem, kuri sakārtoti testa, nepabeigto teikumu un jautājumu veidā, atzīmējot pareizo 

atbildes variantu, pabeidzot teikumu vai atbildot uz jautājumu.     
2. Darba laikā nedrīkst izmantot pierakstus vai kādu citu informācijas materiālu. 

3. Darbu jāveic rūpīgi, bez svītrojumiem. 

 

Vērtēšana: aiz katra jautājuma norādīta jautājuma vērtība punktos, nepilnīgas atbildes tiks vērtētas ar zemāku 
punktu skaitu. Par nepareizi atbildētiem vai svītrotiem jautājumiem punkti netiek piešķirti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 11-19 20-29 30-40 41-51 52-61 62-69 70-76 77-81 82-84 

 
Vērtējums: ________________________________ 

 

1. Profesionālās ādas slimības ir tās slimības, kuras meistars iegūst (3 punkti): 
a) inficējoties no klienta kontakta ceļā; 

b) neievērojot personīgo un darba higiēnu; 

c) saaukstējoties darba laikā. 
 

2. Nosauc trīs dermatīta veidus, pēc to izraisošā faktora  (6 punkti): 

a) __________________________________________________ 

b) __________________________________________________ 

c) __________________________________________________ 

3. Nosauc trīs iemeslus, kuri var izraisīt ķīmisku dermatītu (6 punkti): 

a) _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________________ 

4. Kurā gadījumā obligāti jāveic bojātās vietas skalošana ar aukstu, tekošu ūdeni? (2 punkti): 

a) ja uz rokām nokļūst koncentrēta ķīmiska viela; 
b) ja uz rokām nokļūst matu balzāms; 

c) ja uz rokām nokļūst matu krāsa. 

 
5. Pie kāda speciālista jāgriežas pēc palīdzības, ja ir profesionālās ādas slimības (2 punkti)? 

a) pie dermatologa; 

b) pie pulmonologa; 

c) pie stomatologa. 
 

6. Ja tiek izdzerta vai apēsta indīga ķīmiska viela, var rasties (2 punkti): 

a) piodermija; 
b) toksikodermija; 

c) streptodermija. 

 



 

7. Kāpēc meistaram, strādājot ar ķīmiskām vielām, obligāti jāvelk gumijas cimdi (3 punkti)? _______________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Apraksti, kā izskatās āda, ja ir mehāniskas dabas dermatīts (5 punkti)?_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Apraksti, kā izskatās āda, ja ir alerģiskas dabas dermatīts (5 punkti)? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Kāda viela frizētavā var būt par ķīmiska dermatīta iemeslu (4 punkti)? ______________________________ 
 

11. Paskaidro, kāpēc nevēdinātas frizētavas telpas var būt par iemeslu toksikodermijai (5 punkti): ___________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

12. Kādi faktori izraisa fizikālas dabas dermatītus (3 punkti)? ________________________________________ 

 

13. Cik un kādas pakāpes ir fizikālās dabas dermatītam (5 punkti)? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

14. Apraksti, kā izskatās āda pie fizikālas dabas dermatīta, norādot katru pakāpi atsevišķi (7 punkti): _________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

15. Kādi organisma iekšējie faktori sekmē ekzēmas rašanos (4 punkti)? ________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

 

16. Kādi ārēji faktori sekmē ekzēmas rašanos (4 punkti)? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

17. Apraksti, kādas izmaiņas novērojamas uz ādas pie ekzēmas (7 punkti): ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

18. Ar kādu galvas matainās daļas izplatītu slimību var sajaukt seborejas dermatītu  (4 punkti)? _____________ 

 

19. Apraksti, kādus pasākumus tu ievērosi darbā, lai nesaslimtu ar profesionālām ādas slimībām (nosauc vismaz 

trīs pasākumus, minot, no kāda veida profesionālās ādas slimības tas tevi pasargās) (7 punkti)? _____________ 

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tēma: Ādas veselības saglabāšana 

 

 

Vārds, uzvārds ___________________________________ grupa ___________ 

 

 

Patstāvīgais darbs 
 

Darba mērķis: nostiprināt zināšanas par ādas uzbūvi, funkcijām un ādas veselības saglabāšanas 

priekšnosacījumiem. 

 

Darba uzdevumi: 

 Balstoties uz zināšanām par ādas uzbūvi, fizioloģiju un funkcijām, kā arī iekšējās un ārējās 

vides iedarbību uz ādu, izstrādāt „Ādas veselības saglabāšanas stratēģiju”.  

 Darbam jābūt strukturētam, apakštēmām sakārtotām loģiskā secībā. 

 Darbam jābūt akurātam, tekstam skaidri saprotamam. 

 Darbs jāiesniedz līdz __________________. 

 

Vērtējuma kategorija Izpildes prasību vērtējums Vērtējums 

Atbilstība satura prasībām: 

1. pamatprasību izpilde 

2. papildus informācija 

  

Noformējums: 

1. teksta strukturējums 

2. vizuālais noformējums  

  

Darba iesniegšanas laiks   

Kopā   

 

Vērtēšana:  

Darbu vērtē pēc 10 ballu skalas, ņemot vērā pilnībā izpildītus sekojošus darba izpildes nosacījumus:  

 pamatprasību izpilde 4 punkti;  

 papildus informācija 2 punkti;  

 darba struktūra 2 punkti;  

 vizuālais noformējums 1 punkts;  

 darba iesniegšanas laiks 1 punkts.  

 

 

Secinājumi: 

 Darba izpildes saturiskās prasības nostiprina audzēkņu zināšanas par ādas uzbūvi, fizioloģiju 

un dažādu faktoru ietekmi uz to, šīs zināšanas ir būtiski nepieciešamas friziera darbā. 

 Darba izpildes noformējuma prasības attīsta akurāta darba izpildes iemaņas, kuras 

nepieciešamas ikvienā darbā, tajā skaitā arī friziera darbā, jo tikai akurāts meistars būs klientu 

atzīts meistars.  

 Darba izpildes laikā audzēkņi iemācās patstāvīgi sameklēt informāciju, analizēt to, izdalot 

svarīgāko un būtiskāko.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Tēma: Noslēguma darbs  

 

Audzēkņa vārds, uzvārds ________________________________ grupa ____________ datums _____________  
 

Noslēguma darba uzdevums  

Darba uzdevuma mērķis: 
Veikt noslēguma vērtēšanu mācību priekšmetā „Epidemioloģija un higiēna”, iegūstot informāciju par to, 

kādā līmenī ir apgūtas friziera profesijai nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu profesijas standartā noteikto 

prasību izpildi – darba procesa organizēšanā, higiēnas un sanitāro normu izpratnē un izpildē, drošas darba vides 
veidošanā un nodrošināšanā. 

   

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 

1) Balstoties uz mācību priekšmetā „Epidemioloģija un higiēna” iegūtajām zināšanām, atbildēt uz 
50 jautājumiem, kuri sakārtoti testa (viens pareizais variants), nepabeigto teikumu un jautājumu 

veidā.    

2) Darba laikā nedrīkst izmantot pierakstus vai kādu citu informācijas materiālu. 
3) Darbu jāveic rūpīgi, bez svītrojumiem un labojumiem. 

 

Vērtēšana: aiz katra jautājuma norādīta jautājuma vērtība punktos, nepilnīgas atbildes tiks vērtētas ar zemāku 

punktu skaitu. Par nepareizi atbildētiem vai svītrotiem jautājumiem punkti netiek piešķirti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 11-19 20-29 30-40 41-51 52-61 62-69 70-76 77-81 82-84 

 

1. Nosauc trīs iemeslus, kāpēc ir jāievēro personīgā higiēna un apraksti, kādas var būt sekas, ja šos 
iemeslus neņem vērā un neievēro personīgo higiēnu (6 punkti) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

2. Nosauc trīs iemeslus, kāpēc ir jāievēro darba higiēna un apraksti, kādas var būt sekas, ja šos iemeslus 

neņem vērā un neievēro darba higiēnu (6 punkti) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. Kā jārīkojas, ja darba laikā frizieris ir sagriezis pirkstu? Apraksti secīgi savu rīcību. (3 punkti) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



4. Nosauc trīs ādas pamatfunkcijas, aprakstot to darbības mehānismu  (3 punkti)  ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

5. Kādā krāsā ir  mata dabīgais pigments Eomelanīns? (0,5 punkti) 
a) Zils un zaļš 

b) Brūns un melns 

c) Melns un balts 
d) Sarkans un dzeltens 

6. Lielāko daļu no mata apjoma  aizņem mata veidojošais slānis (0,5 punkti) 

a) Medulla 
b) Kutikula 

c) Kortekss 

d) Folikuls 

7. Kāpēc frizierim darba laikā  jāuzvelk gumijas vai polietilēna cimdi? (0,5 punkti) 
a) Lai izvairītos no inficēšanās ar sēnīšu slimībām 

b) Lai nesabojātu manikīru 

c) Lai aizsargātu roku ādu 
d) Lai izsargātos no HIV vīrusa 

8. Kurš mata slānis satur pamatinformāciju par matu? (0,5 punkti) 

a) Kutikula  
b) Medulla   

c) Kortekss  

d) Mata sakne  

9. Dezinfekcijas šķīdumus uzglabā (0,5 punkti) 
a) Speciālā marķētā traukā tam īpaši noteiktā vietā 

b) Speciālā marķētā traukā veļas skapī 

c) Speciālā marķētā traukā ledusskapī 
d) Speciālā marķētā traukā viegli pieejamā vietā 

10. No sēnīšu slimībām bērni visbiežāk slimo ar (0,5 punkti) 

a) Epidermofītiju 

b) Seboreju 
c) Mikrosporiju 

d) Kandidozi 

11. Visbiežāk sastopamās kārpu formas ir (0,5 punkti) 
a) Parastās kārpas 

b) Plakās kārpas 

c) Pēdu kārpas  
d) Cietās kārpas  

12. HIV ir (0,5 punkti) 

a) Cilvēka imūndeficīta vīruss 

b) Alopēcijas vīruss 
c) Kārpu vīruss 

d) Sifilisa vīruss 

13. Sniedzot pirmo palīdzību pie ķīmiskiem apdegumiem (0,5 punkti) 
a) Āda ir jādezinficē ar 5% joda spirta šķīdumu  

b) Ādai jāuzliek ziede  

c) Āda jāskalo ar aukstu, tekošu ūdeni 
d) Āda jānoskalo ar etiķi 

14. Baktērijas ir (0,5 punkti) 

a) Mikroorganismi  

b) Vīrusi  
c) Cilvēka organisma šūnas  

d) Mazas vabolītes  

15. Mikroflora ir (0,5 punkti) 
a) Mikroskopisks zieds  

b) Mikroorganismu nosaukums 

c) Baktēriju kopums kādā vidē 

d) Baktēriju dzīves vieta 



16. Vīrusu infekciju ārstēšanai izmanto (0,5 punkti) 

a) Baktērijas  

b) Antibiotikas  
c) Specifiskus pretvīrusu medikamentus  

d) Vakcīnas 

 
17. Mata augšanas katagēnā fāze ilgst (1 punkts) __________________________________________ 

 

18. Kur ir sastopami mikroorganismi? (1 punkts)  _______________________________________ 
 

19. Ko izraisa patogēnie mikroorganismi, nonākot cilvēka organismā? (1 punkts)_____________________  

 

20. Kuras no baktērijām izraisa ādas strutainās infekcijas (nosauc baktēriju veidus)? (4 punkti) ________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
21. Kāpēc ir grūti cīnīties ar patogēnajām sēnītēm (nosauc trīs iemeslus)? (3 punkti) __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
22. Ar dezinfekcijas paņēmienu palīdzību iznīcina (1 punkts) ______________________________________ 

 

23. Ar sterilizācijas paņēmieniem iznīcina (1 punkts) ___________________________________________  
 

24. Ultravioletos starus izmanto frizieru instrumentu (1 punkts) ___________________________________ 

 

25. Dabā vislielākā mikroorganismu grupa ir (1 punkts) _________________________________________ 
 

26. Cilvēka imunitāte ir spēja (1 punkts) ______________________________________________ 

 
27. Vakcinācija ir (2 punkti) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
28. Profilaktiskie pasākumi palīdz (3 punkti) _______________________________________________ 

 

29. Stafilokoki un streptokoki var izraisīt (2 punkti) __________________________________________ 
 

30. Feomelanīns matiem piedod _______________________________________ krāsu (kādu?) (2 punkti) 

 
31. Herpes vīruss izplatās (kādā veidā?)  (2 punkti) ______________________________________________ 

 

32. Ādas, matu un nagu sēnīšu slimības izplatās (kādā veidā?) (2 punkti) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

33. Pedikulozes pazīmes ir (1 punkts) ___________________________________________________  
 

34. Kārpas ir ādas infekcija, kuru izsauc (1 punkts) ___________________________________ 

 
35. Mata telagēnā fāze ilgst (1 punkts) ____________________________________ 

 

36. Friziera instrumentu sanācija ir (2 punkti) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

37. Vīrusu dzīves procesiem ir nepieciešamas (2 punkti) _____________________________________ 
 

38. Ar HIV var inficēties, saskaroties ar inficēta cilvēka (1 punkts) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

39. Gaisa pilienu infekcijas izplatās (kādā veidā?) (1 punkts) ______________________________________ 

 
40. Mata lielāko olbaltumvielu savienojumu sauc par (3 punkti) ___________________________________  



 

41. Mata dabīgais pigments atrodas (kur?) (2 punkti) ____________________________________________ 

 
42. Mata biezākais slānis ir (2 punkti) ________________________________________________________  

 

43. Mata augšanas centrs atrodas (2 punkti) ________________________________________  
 

44. Mata stiebrs ir tā daļa, kas atrodas (attiecībā pret ādas virsmu) (1 punkts) ________________________ 

 
45. Nosauc friziera profesionālo ādas slimību izraisošos faktorus (pēc to veida) (3 punkti) ______________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
46. Ādas trīs pamatslāņi ir (nosauc tos) (3 punkti) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

47. Ādas tauki pasargā matus un ādu no (2 punkti) ______________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
 

48. Mata anagēnā dzīvības fāze ilgst (1 punkts) __________________________________________________  
 

49. Mata papilla ir mata (1 punkts) __________________________________________________ 

 
50. Kas ir alopēcija? Nosauc vismaz trīs alopēcijas iemeslus (3 punkti) ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Secinājumi: 

 Pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, audzēkņi parāda izcilas zināšanas par mācību 

priekšmetā „Epidemioloģija un higiēna” apgūtajām tēmām, kuras ir ciešā saistībā ar friziera 

ikdienas darbu. 

 Augsts vērtējums tiek saņemts, ja audzēkņi pieļauj ne vairāk kā piecas kļūdas, tas apliecina 

zināšanu esamību, nevis nejaušu veiksmi, izvēloties pareizos atbilžu variantus. 

 Ja darba vērtējums ir zem 4 ballēm, ir nepieciešams papildus darbs – konsultāciju apmeklēšana 

zināšanu papildināšanai jautājumos, kuros nav saņemts vērtējums vai arī vērtējums ir ļoti zems, 

kam seko atkārtota noslēguma darba rakstīšana.  

 

Turpmākā darbība: 

 Izvērtēt noslēguma darba rezultātus visās grupās, salīdzināt tos pa jautājumu grupām un pa 

mācību grupām, lai izvērtētu grūtāk apgūstamos jautājumus. 

 Sagatavot papildus metodiskos materiālus stundām, lai atvieglotu grūtāk apgūstamo jautājumu 

uztveri.  

 Nākamajā mācību gadā noslēguma darbu koriģēt – mainīt atbilžu variantus, jautājumu secību 

un dažu jautājumu saturu, lai izslēgtu iepriekšējo gadu darbu rezultātu izmantošanas iespējas.  

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


