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PROFESIJAS STANDARTS

Reģistrācijas numurs PS 0046
Profesija
Kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts

Florists
2
Florists izvēlas un sagatavo materiālus
darbam,
izgatavo
floristikas
izstrādājumus, kopj telpaugus, tam ir
priekšstats par telpu dekorēšanu.
Florists strādā ziedu veikalā, salonā u.c.
uzņēmumos.
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Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
1. Izvēlēties un sagatavot
materiālus darbam.

2.

Gatavot floristikas
izstrādājumus.

3. Kopt telpaugus un
profesionālos materiālus.

4. Piedalīties telpu
noformēšanā

5. Apkalpot klientus.

Uzdevumi
1.1.Izsaiņot ziedus, augus u.c. preces.
1.2. Izvērtēt kvalitāti.
1.3. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu.
1.4. Izvēlēties materiālus darbam.
1.5. Sakārtot ziedus vāzēs.
1.6. Izvietot ziedus telpās.
2.1. Izvēlēties kompozīcijas stilu.
2.2. Izvēlēties tehnisko izpildījumu.
2.3. Izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo
materiālu.
2.4. Izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām.
2.5. Lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus.
3.1. Uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām.
3.2. Kopt augus un floristikas izstrādājumus.
3.3. Kopt un uzglabāt profesionālos materiālus.
3.4. Kopt un pārstādīt telpaugus.
3.5. Kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus.
4.1. Palīdzēt sagatavot un transportēt ziedus un izstrādājumus
uz pasākuma vietu.
4.2. Palīdzēt uzstādīt, kopt un demontēt noformējumu.
4.3. Piedalīties floristikas izstrādājumu izvietošanā
tirdzniecības telpās.
5.1. Izzināt klienta vēlmes.
5.2. Vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma
izskatu, cenu un piegādi.
5.3. Aprēķināt izstrādājuma cenu.
5.4. Iesaiņot preci un nogādāt klientam.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
Organizatoriskie – darba pienākumus veic gan kolektīvā, gan individuāli.
Darba vieta – tirdzniecības zāle, florista darbam aprīkota darba telpa, kā arī konkrēta pasākuma
norises vieta.
Fizikālie – temperatūras un mitruma svārstības.
Ķīmiskie – darbs ar augu aizsardzības līdzekļiem.
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai
Fiziski vesels organisms.
Alerģiski neitrāls organisms.
Psiholoģiski līdzsvarots.
Reaģētspējīgs atbilstoši situācijai.
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Prasmes
Kopīgās prasmes
• Veikt matemātiskās
darbības izstrādājumu
cenas aprēķinos.
• Lietot profesionālo
terminoloģiju.
• Izmantot datoru.
• Lasīt skici un rasējumu.
• Kopt un uzglabāt
instrumentus, profesionālos
materiālus, izstrādājumus
u.c. preces.

•
•
•
•
•
•
•
•

Specifiskās prasmes profesijā
Izvēlēties un sagatavot augus un
dekoratīvos materiālus floristikas
izstrādājumiem.
Izgatavot galda kompozīcijas,
pušķus, vainagus u.c.
izstrādājumus.
Veikt darbu atbilstoši
tehniskajām un
mākslinieciskajām prasībām.
Izgatavot izstrādājumus pēc
kataloga, skices.
Kopt un pārstādīt augus.
Stādīt augus kompozīcijās,
noformēt telpas speciālista
vadībā.
Palīdzēt izvēlēties piemērotu
preci.
Konsultēt klientu par augu,
floristikas izstrādājumu u.c.
preču sortimentu, uzglabāšanu un
kopšanu.

Vispārējās prasmes/spējas
• Spēt strādāt darba grupā
un patstāvīgi.
• Uzturēt lietišķas attiecības
ar klientu.
• Ievērot ētiskos un
estētiskos principus.
• Plānot un organizēt savu
darbu.
• Risināt problēmsituācijas
darba procesā.
• Paust savu viedokli.
• Informēt par savas
darbības rezultātu.
• Iegūt un izmantot
pieejamo informāciju.
• Veikt darbus atbilstoši
darba drošības un vides
aizsardzības prasībām.
• Sniegt pirmo medicīnisko
palīdzību.

Zināšanas
Zināšanas
Priekšstats
Florista profesijas raksturojums.
Darba likumdošana florista darbā.
Darba aizsardzība:
• drošas darba metodes.
• rīcība un pirmā palīdzība nelaimes
gadījumos.
Kompozīcija:
• formu, krāsu raksturojums,
• formu, krāsu kontrastu un harmoniju
izmantošana floristikas izstrādājumos,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu,
grupu) un proporciju raksturojums,
• kompozīcijas elementu (rindu, laukumu,
grupu) pielietošana un proporciju
izmantošanu floristikas izstrādājumos,
•
•

stili floristikā,
floristikas izstrādājumu zīmējumi un
skices.
Floristikas izstrādājumi:
• traukos stādītu augu kompozīcijas,
• floristikas kompozīciju, pušķu, vainagu

Zināšanu līmenis
Izpratne
Pielietošana
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un tematisko izstrādājumu raksturojums,
• floristikas kompozīciju, pušķu un
vainagu izgatavošana,
• tematisku izstrādājumu (kāzu, bēru un
piemiņas, gadskārtu u.c. izstrādājumu)
izgatavošana,
• telpu un āra rotājumu raksturojums un
veidošana vienotā stilā,
• ziedu un floristikas izstrādājumu
novietošana tirdzniecības u.c. telpās,
• telpu dekorējuma izgatavošana,
transportēšana, uzstādīšana, kopšana un
demontēšana speciālista vadībā.
Floristikas materiāli, palīglīdzekļi un
instrumenti:
• floristikas materiālu, palīglīdzekļu un
instrumentu raksturojums,
• trauku, dekoratīvo materiālu, tehnisko
palīglīdzekļu, instrumentu un iekārtu
izmantošana un kopšana,
• floristikas izstrādājumu kopšana,
• augu materiāla kvalitātes novērtēšana un
apstrāde pēc iepirkšanas un pirms
tirdzniecības,
• augu un dekoratīvo materiālu
sagatavošana un izmantošana
izstrādājumos,
• griezto, kaltēto un konservēto augu
apstrādes metodes un saglabāšana.
Botānika un puķkopība:
• Latvijas biotopu veģetācija, aizsargājamo
augu sugas un teritorijas,
• augu iedalījums un latviskie nosaukumi,
• dzīvības procesi augos,
• indīgie augi,
• saudzīga savvaļas augu materiāla
ievākšana,
• kokaugu pazīšana,
• telpaugu, dārza un siltumnīcu puķu,
importēto augu iedalījums, nosaukumi
un raksturojums,
•
•
•
•

pārtikas augi: iedalījums, audzēšana un
ievākšana,
augu augšanu ietekmējošie faktori, to
raksturojums,
augu kvalitātes un piemērotu augšanas
apstākļu novērtēšana,
piemērota augu substrāta un mēslojuma

5

izvēle un mēslošana,
• augu pārstādīšana un kopšana,
• bojāta auga pazīmes un cēloņi,
• augu aizsardzības līdzekļu pielietošana.
Tirdzniecība:
• preču iegāde, apmaksa un piegāde,
• materiālu izlietojuma un izstrādājuma
izmaksu novērtējums,
• izstrādājuma cenas aprēķināšana,
• pārdevēja amats, āriene, izturēšanās,
valoda,
• klienta vēlmju izzināšana,
• vienošanās par pirkumu,
• preces iesaiņošana un nogāde klientam,
• datora pielietošana florista darbā,
• lietvedības un grāmatvedības dokumenti
florista darbā,
• mērķtiecīgs ziedu veikala iekārtojums,
• konsultāciju sniegšana.
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• J.Logins, Rīgas Dabaszinību skolas skolotājs;
• E.Logina, Rīgas Dabaszinību skolas skolotāja, florista amata meistare;
• I.Ozoliņa, BO Valsts SIA Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotāja, florista amata meistare;
• I.Bāne, BO Valsts SIA Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotāja, florista amata meistare.
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:
• I.Apša, LFA valdes locekle, florista amata meistare;
• I.Spangere, ziedu salona „Florestans” vadītāja.

