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10:00 Ierašanās, reģistrācija 

 

 

10:30 – 10:40 Inguna Kaļķe  

Starptautiskās Kosmetoloģijas Koledžas direktore 

 

Starptautiskās Kosmetoloģijas Koledžas  

organizatoriskā uzruna  

10:40 – 10:50 Izglītības un Zinātnes ministrija Uzruna 

10:50 – 11:00  Zane Paidere  

Latvijas Skaistumkopšanas asocācijas valdes locekle. 

SKK lektore 

Latvijas Skaistumkopšanas asocācijas uzruna 

11:00 – 11:20 Marija Jerjomina  
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža,  
 studente 

 

“ Augļskābes ķīmiskā pīlinga pielietošana 
 taukainas problemātiskas ādas kopšanā un  
profilaksē”  
 

11:20 – 11:40 Dr. Jānis Ķīsis  

Profesors Dermatologs. 

Cryobiology of dermatological cryosurgery  
and cryolipolysis. 

12:00 – 12:20 Irēna Kermen 

 Pediatrijas specialitāte, ārsta pediatra kvalifikācija.  

Ārste kosmetoloģe. 

SKK docente. 

“ Stress un tā ietekme uz ādu”  

12:20 – 12:50 Dr. med. Zeltīte Cederštrēma  

Ārsta grāds, Ģimenes ārsta kvalifikācija.  SKK docente.  

“ SEJAS ĀDAS GRUMBU VEIDOŠANĀS 
 PSIHOEMOCIONĀLIE UN ANATOMISKIE 
 ASPEKTI”  

 

12:50 – 13:30   PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS  

13:30 – 13:50 Baiba Grīnberga  

Sertificēta uztura un diētas speciāliste,  Mg bioloģijas 

 un Veselības aprūpē . 

 SKK lektore. 

“ BEZGLUTĒNA DIĒTA PACIENTIEM  
AR CELIAKIJU UN DERMATITIS 
 HERPETIFORMIS”    

 

14:10 – 14:30  Ilze Jākabsone  

Mg. Veselības aprūpē, sertificēts dermatologs,  

venerologs . 

SKK docente. 

“ Vai skaisti vienmēr ir arī droši un 
nekaitīgi?”  

 

14:30 – 14:50 Dace Būmane  
Veselības ministrijas 
Sabiedrības veselības departamenta 
Vides veselības nodaļas vecākā referente  

 

“ Likumdošanas aktualitātes higiēnas 

 prasību ievērošanā skaistumkopšanā.”  

14:50 – 15:10 Everita Kupriša  
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža,  
studente 

 

“ Lūpu kopšanas metodes un pielietotie  
līdzekļi profesionālās procedūrās 
skaistumkopšanas salonos”  

 

15:10 – 15:30 Dr. Jānis Žaržeckis 

Plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija,  

Plastiskās un estētiskās ķirurģijas centra 

 “ Ādažu privātklīnika” privātprakse. 

“ Mākslīgais skaistums”  

15:30   Noslēguma runa 

   



Cryobiology of dermatological cryosurgery and cryolipolysis . 

Jānis Ķīsis, Aleksejs Zavorins 

Riga Stradins University,Department of Infectology and dermatology 
Private clinic of prof. J. Kisis 

Cryobiology studies effects of low temperatures on living systems. In dermatology 
controlled application of cold has been used for decades to treat warts and even 

malignant tumors such as basal cell carcinomas. This method is know as cryosurgery. 
Latest advancements and better understanding of cryobiology led to development of 

cryolipolysis - well controlled and highly selective destruction of subcutaneous fat 
tissue. Cryolipolysis has been cleared by the American Food and Drug Administration 
(FDA) for the reduction of the subcutaneous fat on the abdomen, thighs, submental 

skin fold and many other locations. Therefore, cryolipolysis is a non-invasive 
alternative to the well known liposuction. The method is based on the principle that 

fat cells (adipocytes) are more sensitive to cold than surrounding tissue. There are 
several direct and delayed mechanisms involved in tissue destruction by the means of 
cold. Direct mechanisms include dehydration and solute effects, intracellular ice 

formation and cold denaturation of proteins. Delayed mechanisms involve vascular 
injury, as well as an immunological response. The extent of tissue destruction depends 

on the cooling rate, thawing rate, end temperature, duration of freezing and tissue 
sensitivity to cold. Rapid cooling is essential for intracellular ice formation with 
subsequent damage of cell membranes and irreversible cell death. Cooling triggers 

natural fat cell death via apoptosis and is used as noninvasive 

method for fat reduction with freezing. The aforementioned tissue injury mechanisms 
and the influencing factors will be discussed in detail. Understanding of these 

mechanisms is crucial for performing effective and aimed cryosurgery and 
cryolipolysis for body contouring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stress un tā ietekme uz ādu 

Irēna Kermen 

(  Pediatrijas specialitāte, ārsta pediatra kvalifikācija. Ārste kosmetoloģe. SKK docente.) 

 Apskats par stresa teoriju. 

 Stresa stadijas un fizioloģija. 

 Stresa hormoni – AKTH, STH, KRH. Glikokortinoīdi, androgēni. 

 Stresa iedarbība uz ādas barjeru. 

 Pielietotās stresa metodes kosmetoloģijā. 

 Psihodermatoloģija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZGLUTĒNA DIĒTA PACIENTIEM AR CELIAKIJU UN 

DERMATITIS HERPETIFORMIS   

Baiba Grīnberga 
Mg.biol.,  

Sertificēta uztura speciāliste, 

SKK lektore 

 

 

Kvieši ir nozīmīga Rietumu pasaules iedzīvotāju uztura sastāvdaļa. Latvijā 

cilvēki uzturā iemīļojuši arī rudzus, auzas, miežus. Lai gan šie graudaugi ir ārkārtīgi 

vērtīgi un uzturvielām, vitamīniem, minerālvielām, šķiedrvielām bagāti, mūsdienās 

skaidri zināma ir autoimūna slimība – celiakija, kuras gadījumā pacientiem jāievēro 

strikta bezglutēna jeb bez – kviešu, miežu, rudzu un auzu diētu.  

1888. gadā angļu ārsts Samuels Gī pirmo reizi sniedza zinātnisku celiakijas 

aprakstu, bet 1950. gadā holandiešu pediatrs Willem Dicke glutēnu identificēja kā 

celiakijas izraisītāju. XX gadsimta sākumā vairākos aprakstos celiakija minēta kā 

“aholisms”, “aizkuņģa dziedzera infantilisms” un “hroniska gastrointestināla dispepsija 

bērniem”.  

Pētījumi liecina, ka celiakijas sastopamība 50 gados pieaugusi 4—5 reizes. 

Šodien tā atzīta par vienu no biežākajām hroniskajām slimībām mūža garumā, kas skar 

apmēram 1 % iedzīvotāju pasaulē. 

Klasiskā celiakija — izpaužas ar malabsorbcijas simptomiem un pazīmēm: 

diareju, steatoreju, svara zudumu un fiziskās attīstības aizturi, hipoalbuminēmijas 

tūskām, sliktu apetīti un vēdera uzpūšanos. Raksturīgas garastāvokļa maiņas, 

negatīvisms un nomāktība. Salīdzinoši reta slimības forma mūsdienās, lielākoties 

izpaužas bērniem agrīnā vecumā. 

Asimptomātiska celiakija (senāk lietots termins “klusā”) — pacientiem 

praktiski nav simptomu vai tie ir lielā mērā ekstraintestināli, taču ir raksturīgas 

histoloģiskās izmaiņas tievo zarnu gļotādā. Subklīnisku formu gadījumā, uzsākot 

bezglutēna diētu, pacienti atzīmē pašsajūtas un dzīves kvalitātes uzlabošanos.  
 

Bezglutēna diēta pārliecinoši atzīta par medicīnisku uztura terapiju pacientiem 
ar celiakiju un dermatitis herpetiformis, kas ir viens no celiakijas ekstraintestinā liem 
simptomiem.  
 

 
Atslēgas vārdi: celiakija, glutēns, bezglutēna diēta, dermatitis herpetiformis 
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LŪPU KOPŠANAS METODES UN PIELIETOTIE LĪDZEKĻI 
PROFESIONĀLĀS PROCEDŪRĀS SKAISTUMKOPŠANAS 

SALONOS 

 

Inguta Grinberga, Everita Kupriša 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Jūrmala, Latvija  

 

Ievads. Lūpas ir pakļautas apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei, kas nereti izraisa 
pastiprinātu sausumu, plaisāšanu un iekaisumu. Tās skar novecošanās procesi. 

Vairums sieviešu vēlas, lai viņu lūpas justos komfortabli, tāpēc kosmetoloģijas nozarē 
tiek piedāvāti kosmētiskie līdzekļi un metodes lūpu ādas stāvokļa uzlabošanai un 

problēmu novēršanai. 

 

Darba mērķis. Noskaidrot lūpu kopšanas metodes un izmantojamos līdzekļus 

profesionālās procedūrās skaistumkopšanas salonos. 

 

Materiāli un metodes. Kvantitatīvā pētījuma metode, pētījuma instruments – anketa.  

 

Rezultāti. Tiek izstrādāti. 

 

Secinājumi. Balstoties uz kvalifikācijas darba teoriju, secinu, ka lūpām ir sarežģīta 

anatomiskā uzbūve un dažādi ādas stāvokļi. Lai atjaunotu apkārtējās vides dēļ bojātu 
lūpu ādu, padarītu pievilcīgāku un jauneklīgāku, kā arī atjaunotu apjomu un kontūru, 
speciālisti iesaka izmantot kosmetoloģijas sasniegumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Likumdošanas aktualitātes higiēnas prasību ievērošanā 

skaistumkopšanā" 

 “Developments for Legislation on Hygiene Requirements in Beauty 

Services Operation” 

Dace Būmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā 

referente 

 

Anotācija 

Epidemioloģiskās drošības likums paredz, ka Ministru kabinets nosaka higiēnas 

prasības paaugstināta riska subjektiem, t.sk. skaistumkopšanas pakalpojumu 
sniedzējiem. Daudzu skaistumkopšanas procedūru, tai skaitā – manikīra un pedikīra, 
mikrodermabrāzijas, kosmētisko injekciju procedūru laikā var tikt traumēta āda, kas ir 

augsts riska faktors, lai lietojot nesterilus (arī nepietiekami vai nepareizi apstrādātus) 
instrumentus, notiktu inficēšanās ar cilvēka imūndeficīta vīrusu vai vīrushepatītu B vai 

C. Ņemot vērā, ka saslimšana ar iepriekš minētajām infekcijām rada ne tikai nopietnas 
veselības problēmas, bet arī augstas ārstēšanas izmaksas, liela nozīme ir profilakses 
pasākumiem, it īpaši pievēršot uzmanību prasībām darba piederumiem un to apstrādei 

pirms pakalpojuma sniegšanas, balstoties uz riska izvērtējumu klientam. Šo problēmu 
risināšanai ir izstrādāts jauns noteikumu projekts, kas ir izstrādāts balstoties uz esošo 

noteikumu pamata, atmetot novecojušas un neaktuālas prasības, kā arī nosakot jaunas 
prasības, atbilstoši jaunākām tehnoloģijām un praksei skaistumkopšanas jomā. Projekta 
mērķis ir mazināt infekciju slimību risku un nodrošināt drošākus skaistumkopšanas 

pakalpojumus patērētājiem, ierobežot neefektīvi apstrādātus instrumentus, precīzāk 
nosakot apstrādes metožu un ierīču izmantošanu. 

Epidemiological Safety Law envisages that Cabinet of Ministers puts down hygiene 
requirements for elevated risk subjects such as beauty service providers. During many 
beauty services including manicure, pedicure, microdermabrasion and cosmetic 

injection procedures skin can become injured which is a high risk factor for infect ions 
with HIV and hepatitis B and C if ineffectively treated instruments are used. To solve 

these issues a new proposal for legislative act has been developed based on the existing 
regulations and taking into account the latest developments in beauty services field. The 
aim of the draft project is to minimize risk of infectious diseases,  provide safer beauty 

services to consumers and to limit the use of unsafe instrument treatment methods. 
 

Atslēgas vārdi 

Higiēnas prasības skaistumkopšanā, infekciju slimību risks, instrumentu apstrādes 
metodes 

Hygiene requirements in beauty services, risk of infectious diseases, instrument 
treatment methods  
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SEJAS ĀDAS GRUMBU VEIDOŠANĀS PSIHOEMOCIONĀLIE 

UN ANATOMISKIE ASPEKTI 

 

Dr.med., doc. Zeltīte Cēderštrēma 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, Rīga, Latvija 

 

 

Ievads. Visi mūsu nodzīvotie gadi, kas ir piepildīti ar priekiem un bēdām, smaidiem 

un asarām, „uzkrājas” mūsu sejā savdabīgā formā – ādas grumbu un krunku veidā. 

Valda uzskats, ka ādas novecošanās procesā dominējošie iemesli ir pašas ādas kā 

orgāna bioloģiskā novecošanās, ārējās vides ietekme, uztura īpatnības un ģenētiskie 

faktori. 

 

Darba mērķis. Izpētīt, analizēt un apkopot literatūras un dažādus informācijas avotu 

datus ādas grumbu veidošanās psihoemocionālos un anatomiskos aspektus. 

 

Materiāli un metodes. Pētījuma pamatā izmantoti zinātniskās, mākslas un 

ezotēriskās literatūras materiāli un interneta resursi. 

 

Rezultāti. Darba gaitā pētītas un analizētas anatomijas sadaļa - galvas, kakla, plecu 

joslas muskuļu grupas un stājas parametri. Galvas muskuļi veidoti no divām muskuļu 

grupām – košļāšanas muskuļi, kas aktīvi piedalās košļāšanas, runāšanas un citu 

ikdienas fizioloģiskos procesos un mīmikas muskuļi, kas aktīvu dalību ņem emociju 

izpausmē. Mīmikas muskuļu īpatnība ir tā, ka tie sākas no kaula, bet beidzas ādā. 

Tāpēc, saraujoties muskulim, ādā veidojas kroka, rieva vai bedrīte. Dzīves gaitā 

katram no mums izveidojas savs emociju izpausmes veids, kas ar laiku sāk iezīmēties 

mūsu sejā attiecīgu grumbu veidā, piešķirot sejai priecīgu, dusmīgu vai skumju 

izteiksmi. Psiholoģijas sadaļa – ir zināmi četri pamata temperamenti – sangvīniskais, 

holēriskais, melanholiskais un flegmatiskais. Tā izpausme lielā mērā nosaka, kurus no 

mīmikas muskuļiem mēs noslogojam visvairāk, kā arī cilvēka stājas veidu. 

 

Secinājumi. Analizējot literatūrā pieejamos datus, var secināt: 

1. Sejas ādas grumbu veidošanās procesā piedalās galvas mīmikas, košļāšanas 
muskuļi, kakla un plecu joslas muskuļu noslogotības pakāpe, kā arī stājas 
veids, ikdienas ieradumu un profesionālo ķermeņa piespiedu stāvokļa pozīcija. 

2. Liela nozīme emociju paušanā un stājas veidošanā ir mūsu temperamentam un 
psihoemocionālajam stāvoklim. 

 



Atslēgas vārdi: mīmikas muskuļi, temperaments, ķermeņa stāja. 
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