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        2017. gada 11. decembrī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ilūkstes 1. vidusskolas un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 5. - 8. 
klašu skolēniem tika organizētas nodarbības ar frizieri un frizieru mākslas pedagogu Elmāru Kukjānu, lai 
skolēni vairāk iepazītu darba pasauli. 

 

       Frizieris iepazīstināja skolēnus ar savu karjeras ceļu, pastāstīja, kā no profesionālā hokejista karjeras ( kur 
pavadīja 8 gadus) kļuva par frizieri, aicinot nebaidīties krasi dzīvē mainīt savu ceļu. Par frizieri Elmārs jau 
strādā gandrīz 7 gadus. Atzīmēja, ka sākumā tas nebija viegls ceļš, ne fiziski, ne psiholoģiski. Ar smaidu teica: 
iedomājieties no hokeja nūjas un ripas pāriet uz šķērēm un ķemmi... Bet tagad ir ļoti gandarīts par paveikto, 
un priecājas radīt arvien jaunas frizūras. Frizieris stāstīja par morālo, fizisko, psiholoģisko un profesionālo 
sagatavotību šai profesijai. Atzīmēja, ka friziera profesija var būt arī kā hobijs, un to var apvienot ar 
pamatprofesiju. Pastāstīja, kādām prasmēm un dotībām jāpiemīt frizierim. Frizierim ir jābūt harizmātiskam, 



komunikablam, jautram un uzmanīgam klausītājam. Frizieris mudināja nebaidīties darīt, tas skar jebkuru 
profesiju, jo bailes bremzē attīstību. Nevajag arī baidīties kļūdīties, jo caur kļūdām cilvēks mācās. Elmārs 
iepazīstināja klātesošos ar galvenajiem darba instrumentiem un līdzekļiem. Pastāstīja par darba vidi, laiku, kā 
arī, kā norit friziera darba diena, ka ir noslogotākas un brīvākas dienas. Kā katrā profesijā, arī friziera profesijā, 
ir savi plusi un mīnusi. Jābūt fiziski labai veselībai, jābūt gatavam, ka būs jāelpo dažādu līdzekļu smaržas, 
sauss gaiss, ka klientu vēlmes var nesakrist ar iespējām, jo katram ir sava matu struktūra. Bet ir arī daudz 
pozitīvā, iespēja radīt skaistumu, iespēja paceļot pa pasauli. Pastāstīja, ka friziera profesijas pārstāvim nav 
jāuztraucas par darba vietu, jo visos salonos ir pieprasījums pēc labiem speciālistiem, taču jāatceras, ka 
nedrīkstēs “palikt uz vietas” , bet būs ļoti daudz jāiegulda sevi darbā un jābūt gatavam daudz mācīties, sekot 
jauninājumiem un modei. Skolēni arī uzdeva sev interesējošos jautājumus par friziera profesiju, par grūtībām, 
par sasniegumiem. 

       Skolēni piedalījās arī meistarklasē, kuras laikā apskatījās, iepazinās un izmēģināja darba instrumentus 
un matu veidošanas un kopšanas līdzekļus. 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


