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 Mērķis – izstrādāt uzskates materiālus 
skaistumkopšanas nozares audzēkņiem 
cilvēku figūras tipu noteikšanai. 

 Uzdevumi: 

1. Apkopot informāciju par sieviešu un vīriešu 
figūras tipiem un prezentācijas veidā ar to 
iepazīstināt. 

2.  Izstrādāt ieteikumus, lai praktiskajās 
nodarbībās attīstītu audzēkņu spēju 
novērtēt klienta figūras tipu. 

 

 

 

 

 

 



 

 Bumbierveida jeb A veida 

 Trapece vai V veida 

 Bokss jeb H veida 

 Taisnstūris jeb H veida 

 Smilšu pulkstenis jeb 

                 X veida 

 Astotnieks jeb X veida 

 Ovāls jeb O veida 





 

 

 Ovāls 

 

 Trapece 

 

 Taisnstūris 



 
Figūras raksturojums:  
   Ķermeņa plecu daļa ir 

šaurāka par gurnu daļu.  
   Pilnīgi gurni un kājas. 
 Izteikts viduklis. 
 Gurni ir lielāki nekā 

krūtis 
 Ir elegants kakls 

un proporcionāli tievas 
rokas ar pleciem. 

Uzdevums: 
  izcelt ķermeņa augšdaļu   

un notušēt gurnus.  
 



Figūras raksturojums:  
 Plati pleci un krūtis.  
 Taisna un izteikta plecu 

līnija. 
  Sašaurināts viduklis un 

gurni. 
 Neliela atšķirība starp 

vidukli un gurniem. 
  Šauri gurni un plakana 

sēža. 
 Var būt slaidas kājas. 
Uzdevums: izcelt šauro                     

   gurnu daļu.  
 



Figūras raksturojums:  
Ķermeņa plecu un krūšu 
daļa platumā un apjomā 
līdzinās gurniem. 
Taisna plecu līnija. 
Plakana sēža, taisns krūšu     
kurvis. 
Vidukļa vieta neskaidri 
izteikta.  
   Uzdevums: akcentēt krūtis 
un gurnus. 



Figūras raksturojums:      
 
 Šauri pleci. 
 Slaidas kājas un rokas. 
 Plakans krūšu kurvis, mazas 
krūtis. 
 Neizteikts viduklis. 
 Šauri gurni. 
 Plakana sēža.  
 
 Uzdevums: 

akcentēt krūtis un gurnus. 



Figūras raksturojums: 
 Tievs, izteikts viduklis.  
 Noapaļoti  gurni. 
Izteikta krūšu līnija. 
 Izteikta sēža. 
 Starpība starp krūšu, 
gurnu un vidukļa 
apkārtmēriem ir vairāk kā 
25cm.  

 
Uzdevums: demonstrēt 
savas figūras sievišķīgos 
apaļumus.  



Figūras raksturojums: 
 Tievs viduklis.  
 Noapaļoti pleci.  
 Pilnīgas krūtis.  
 Apaļīgi gurni un gūžas. 
 Starpība starp krūšu, gurnu un 
vidukļa apkārtmēriem ir vairāk kā 
25cm.  

 
Uzdevums: demonstrēt savas figūras 
sievišķīgos apaļumus.  



Figūras raksturojums:  
 Ķermeņa plecu daļa ir 
šaurāka par gurnu daļu.  
 Noapaļota  plecu līnija 
 Plakans krūšu kurvis 
 Krūtis, viduklis un gurni 
ir ļoti tuvu mērījumos. 
 Izteikts apjoms vidukļa 
līmenī.  
 
Uzdevums: 

izcelt ķermeņa augšdaļu un 
notušēt vidukli, gurnus.  



Figūras raksturojums:  
 
Apaļi pleci. 
Resna kakls. 
Plakans krūšu kurvis. 
Izvirzīts vēders vai 
tauku slānis uz vidukļa 

 



 
Figūras raksturojums:  
 
 Plati pleci. 
 Izteikts krūšu kurvis. 
 Tievs viduklis. 
 Šauri gurni. 



Figūras raksturojums:  
 
 Taisni pleci.  
 Taisns rumpis. 
 Plakans vēders.  
 Plakanas gūžas. 



Izglītojamie pēc pedagoga demonstrējuma 
viens otram veic auguma mērījumus un nosaka 
figūras tipu, novērtē proporcijas: 

 

1. Audzēkņi pa pāriem vai grupās ar 
centimetra mēru izmēra gurnu apkārtmēru, 
vidus apkārtmēru un plecu (nevis krūšu, bet 
tieši plecu) apkārtmēru. 

 

2. Ņemot vēra mērījumus, vizuāli nosaka 
figūras tipu un iepazīstina grupas biedrus ar 
    atzinumu. 

 



 Iepazīti sieviešu un vīriešu figūru tipi. 

 

 Praktiskajā darbībā noteikti figūru tipi. 



 K. Bogomolova stilistu skolas lekciju konspekti. 

 Magele B. Krāsa+forma=stils. – Rīga: Jumava, 2006. 

 Magele B. Stila harmonija. – Rīga: Jumava, 2004. 

 Современная энциклопедия "Стиль и Мода". - 
Москва: Аванта + Москва, 2002. 

 http://new-fashion.lv/kermenu_tipi 

 http://lat.mixnews.lv/lv/woman/28922_viriesi-
radijusi-idealo-sievieti-no-zvaigznu-kermena-dalam 

 http://spoki.tvnet.lv/tribine/Figuras-tipu-
noteiksana-majas-apstaklos/521459 

 http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/47996/vai-zini-
kadas-drebes-piestav-tavai-figurai-augumu-tipi 
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