
Programmas veids 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas nosaukums Estētiskā kosmetoloģija (41722)
Iegūstamā kvalifikācija Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums 3 gadi vai 3 gadi un 5 mēneši
Ieguves forma Pilna laika un nepilna laika studijas

Pilns 
laiks

Nepilns 
laiks

Vispārizglītojošie 
studiju kursi
Saskarsmes psiholoģija un 
ētika

3 4,5 1 1 E Mērķis: Padziļināt izpratni par saskarsmes likumsakarībām, starppersonu mijiedarbību ietekmējošiem faktoriem, pilnveidot zināšanas par 
efektīvu saskarsmi profesionālās darbības jomā.  Padziļināt izpratni par sevi un dažādu personības tipu cilvēkiem. Atpazīt un izprast dažādu 
klientu tipus, attīstīt efektīvas komunikācijas prasmes darbā. Atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un  pielietot tā  
risināšanas prasmes. Emociju regulācija, stresa pārvaldība. Izprast profesionālās izdegšanas riskus un prast pielietot profilakses metodes. 
Asertīvo prasmju pilnveidošana.
Sniegt pamatzināšanas profesionālās ētikas jautājumos, kas nepieciešamas skaistumkopšanas speciālistam ikdienas profesionālajā darbībā.
Uzdevumi:
1) Iegūt zināšanas par dažādām starppersonu mijiedarbības likumsakarībām, par komunikāciju un starppersonu uztveri ietekmējošiem 
faktoriem.
2) Iegūt padziļinātu izpratni par savas personības un rakstura īpatnībām, apgūt efektīvas komunikācijas veidus ar dažādiem klientiem (pēc 
temperamenta, personības, rakstura īpatnībām).
3) Iegūt zināšanas un prast praktiski pielietot dažādas stresa pārvarēšanas stratēģijas.
4) Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas asertīvas komunikācijas metodēs.
5) Iegūt zināšanas par profesionālās ētikas pamatprincipiem, kā arī apgūt spēju kritiski analizēt ētikas dilemmas.

Zināšanas: Zinās cilvēka psihes galvenās likumsakarības; Zinās cilvēka psihiskās īpašības un stāvokļus, psihiskos procesus; zinās dažādas 
emocijas un jūtas, raksturot temperamenta veidus; zinās personības attīstību ietekmējošos procesus; zinās personības uzvedības īpatnības 
dažādos apstākļos; spēs izprast individuālas pieejas nozīmi komunikācijā ar pacientu; spēs definēt konflikta pazīmes; aprakstīt izdegšanas 
riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus; Zinās pamatot profesijas ētikas pamatprincipus: uzticēšanās un cieņa, atbildība un taisnīgums, 
godīgums.
Zināšanas:
1. Zināšanas par dažādiem saskarsmi ietekmējošiem elementiem, par uztveri ietekmējošiem faktoriem.
2. Izpratne par klientu personības tipiem.
3. Izpratne par attiecību pamatelementiem, konfliktu pazīmēm, konfliktu risināšanas stratēģijām.
4. Izpratne par stresa un izdegšanas pazīmēm, profilakses metodēm.
5. Izpratne par profesionālās ētikas pamatprincipiem.
Prasmes:
1. Atpazīt un analizēt komunikācijas elementus, individuālos saskarsmi ietekmējošos faktorus (uztveres mehānismus, vajadzības, mērķus, 
vērtības, stereotipus).
2. Klausīties un adekvāti uztvert informāciju, elastīgi izmantojot kritisko domāšanu.
3. Izmantot efektīvas un asertīvas komunikācijas prasmes, atkarībā no klienta personības tipa.
4. Identificēt situācijas, kas rada izdegšanas risku; izvērtēt savus resursus, izmantot dažādas stresa pārvaldības stratēģijas.
5. Novērst un nepieciešamības gadījumā atrisināt konfliktsituāciju, pamatojoties uz ētikas un morāles pamatprincipiem.
6. Identificēt un interpretēt ētiskas attieksmes izpausmes.
Kompetences
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Darba un vides  aizsardzība 1 1,5 5 5 I Mērķis: Sagatavot speciālistu, kas izprot, kā veidot,  organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu skaistumkopšanas uzņēmumā, kurā 
ietilpst darba aizsardzības organizatoriskā struktūras izveidošana, darba vides iekšējā uzraudzība, riska novērtēšana, sadarbības vai saiknes 
veidošana, darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
Uzdevumi: 1. Iepazīstināt ar darba un vides aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem;
2. Iepazīstināt  ar  darba  vides  ergonomikas  jēdzienu;
3. Apgūt darba aizsardzības sistēmas organizācijas un funkcionēšanas pamatprincipus Latvijas Republikā, skaistumkopšanas jomā.
Zināšanas: Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūs izpratni par darba aizsardzības nozīmi cilvēku resursu saglabāšanā un darba 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Iegūs zināšanas par darba vides iekšējo uzraudzību, kā sastādīt darba aizsardzības pasākumu plānu.
Prasmes: Prasmes nodrošināt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, vadīšanu un uzturēšanu atbilstoši skaistumkopšanas (veselības 
aprūpes) darbības veidam. Prasmes izstrādāt darba aizsardzības pasākumu  plānu.
Pratīs izvērtēt un prognozēt riska faktorus un to prioritātes. Spēs nodrošināt palīdzību cietušajiem nelaimes gadījumos darbā un nelaimes 
gadījumu        izmeklēšanu. Pratīs nodrošināt nodarbināto informēšanu un operatīvo komunikācijas sistēmu darbību ārkārtas gadījumos 
seku novēršanai.
Kompetence: Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj izvērtēt darba vides riskus savā darba vietā. Pārzina civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldības vispārīgos principus.

Nav nepieciešamas

Profesionālā terminoloģija 2 3 1 1 I Mērķis: Iegūt  zināšanas profesionālajā un medicīniskajā terminoloģijā. Veidot  izpratni par profesionālās terminoloģijas pielietojuma 
nozīmi praktiskajā darbībā, saskarē ar kolēģiem un klientiem, veicināt terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku lietošanu. 
Uzdevumi: Sniegt zināšanas profesionālās kompetences medicīnas un skaistumkopšanas  terminoloģijā;
2.Sniegt prasmes profesionālās terminoloģijas pielietošanā;
3.Veidot attieksmi un izpratni par profesionālās terminoloģijas pielietošanu skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā darbā.

Zināšanas: studiju kursa veiksmīgas apguves rezultātā studējošais prot
1. paskaidrot medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus un atpazīt grieķu un latīņu valodas priedēkļus un izskaņas vārdu 
darināšanai.
2. atpazīt profesionālo un medicīnisko terminoloģiju dažādos literatūras avotos latviešu, krievu un angļu valodā.
3. pastāstīt par likumsakarībām anatomijas un klīnisko terminu veidošanā un lietošanā
4. aprakstīt dažādas ar skaistumkopšanas jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju krievu, angļu valodā.
Prasmes: studiju kursa veiksmīgas apguves rezultātā studējošais prot
1. pielietot profesionālo un medicīnisko terminoloģiju gan mutvārdu, gan rakstiskajā saziņā, arī svešvalodās.
2. izteikt savas domas , vērtējumu ar skaistumkopšanas jomu saistīto parādību aprakstīšanai,  pielietojot profesionālo terminoloģiju
3. veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus
4. atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem
Kompetence: pēc studiju kursa apgūšanas spēs pareizi lietot profesionālos un medicīnas terminus mācību situācijās un praktiskajā darbībā

Pamazināšanas krievu un 
angļu valodās

Angļu valoda 3 4,5 1 3 E Mērķis: Profesionālās svešvalodas pielietošana gan ikdienas, gan ar veselības aprūpi saistītās situācijās. Svešvalodas kurss aptver visus 
valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu. Valodas praktikuma nodarbības ietver praktiskās salīdzinošās 
fonētikas un gramatikas mācīšanu.
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas angļu valodas fonētikas un gramatikas apguvē.
2. Apgūt prasmes profesionālo terminoloģiju pielietojumā profesijā.
Zināšanas: par profesionālās valodas leksiku un tās pielietojumu. 
Prasmes: sarunāties par ikdienas un profesionālajām tēmām, iepazīties un saprast specializēto literatūru.
Kompetence: valodas pareizs pielietojums jebkurā ikdienas un ar profesionālo jomu saistītā situācijā.
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Lietišķā informātika 2 3 5 5 I Mērķis: Sagatavot topošos veselības aprūpes speciālistus  darbam informācijas sabiedrībā
Uzdevumi: Attīstīt iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju praktiskam pielietojumam studiju un profesionālajā darbībā
Studiju rezultāti
Zināšanas:
Zina informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, strādājot dažādās un nepārtraukti mainīgās informatīvajās vidēs.
Prasmes:
Prot praktiski pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 
Prot pielietot datoru kā komunikācijas un informācijas iegūšanas un apstrādes rīku. 
Prot izmantot IT studiju vidi un sagatavot mācību, pētniecības materiālus.
Kompetence:
Informāciju tehnoloģiju lietošanas spēja dažādu uzdevumu veikšanai studiju un profesionālajā darbībā.

Nepieciešamas 
priekšzināšanas vispārējās 
vidējās izglītības informātikas 
mācību priekšmeta līmenī.

Otrā svešvaloda 3 4,5 3 4 E Mērķis: valodas mācības tās praktiskai lietošanai profesionālā sfērā (kosmetoloģijā)
(Aptvert visus valodas apguves aspektus - klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu.)
Otrās svešvalodas valodas kosmetologiem programmā ir iekļautas šādas tēmas:
1. Kosmētikas produkta apraksts.
2. Mans portrets. Ķermeņa un sejas daļas.
3. Mans ādas tips un sejas kopšana.
4. Dekoratīvā kosmētika.
5. Skaistumkopšanas salona reklāma

Katrā tematiskā blokā ietilpst jauna profesionālā leksika, kas ir nepieciešama lietišķai saziņai, kā arī  valodas gramatika, kas atbilst studentu 
valodas kompetencei
Uzdevumi: 1. Praktiski jāprot izvēlētā svešvaloda: jāievēro valodas etiķete noteiktās sadzīves un profesionālajās situācijās.
2. Prast sarunāties par ikdienas  tematiem , lasīt, saprast, vērtēt un komentēt lasīto. 
3. Valodas praktikuma nodarbībās praktiskās un salīdzinošās fonētikas, gramatikas mācīšanās.
Zināšanas: Zināt profesionālo leksiku un terminoloģiju. Zināt  valodas pamata vārdšķiras un to gramatiskas pazīmes, fonētiskas īpašības un 
lietojumu.
Prasmes: Prast lasīt, saprast un komentēt speciālus tekstus. Piedalīties lietišķā sarakstē, rakstīt CV, sludinājumus, reklāmas tekstus krievu 
valodā. Komunicēt gan lietišķā, profesionālā vidē, gan sadzīves situācijās.
Kompetence: Praktiski jāprot izvēlētā svešvaloda: jāievēro valodas etiķete noteiktās sadzīves un profesionālajās situācijās.
2. Komunicēt  lietišķā, profesionālā vidē, lietojot profesionālo terminoloģiju.
3.Piedalīties lietišķā sarakstē, rakstīt CV,
sludinājumus, reklāmas tekstus.
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Uzņēmējdarbības pamati 6 4,5 2 5;6 E Mērķis: Veidot izpratni par uzņēmējdarbības būtību, procesu, ar to saistītajiem galvenajiem jēdzieniem, uzņēmējdarbības vadības metodēm 
un uzņēmējdarbības projektēšanu, uzņēmējdarbības organizēšanu; mārketinga nozīmi un tā lomu uzņēmējdarbībā un mūsdienu tirgus 
vajadzības.
Uzdevumi: mārketinga, personālvadības, tiesību pamatu un projektu vadības būtību  un  principiem;
2. Veicināt spēju pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, izvēlēties komercdarbības optimālo variantu, izmantot un ievērot 
komercdarbību un darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
3. Attīstīt spēju izmantot mārketinga elementus un tirgus pētījuma metodes.
4.  Veidot prasmi integrēt iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas jauna projekta attīstībā, attīstīt ideju, kritiski izvērtēt to no 
pieprasījuma un piedāvājuma viedokļa, analizēt idejas finanšu iespējas;
5. Veidot projektu un biznesa ideju prezentēšanas prasmes.
Zināšanas: 1) Priekšstata līmenī: par komercdarbību kā ekonomisko sistēmu, uzņēmuma organizēšanu, plānošanu un vadīšanu, vadības 
teoriju, kapitāla piesaisti, investīciju ienesīguma un alternatīvu novērtēšanu
2) Izpratnes līmenī: par mārketingu kopumā, tirgu un konkurenci to novērtēšanas iespējām, pircēju rīcības īpatnībām, zināšanas par 
mārketinga elementiem (cenu, reklāmu, realizācijas kanāliem) un produktu veiksmīgu virzību tirgū; darba un saimniecisko tiesību 
pamatjautājumiem (darījumu slēgšana, darba tiesiskās attiecības); personāla vadības funkcijām, personāla vadītāja lomu, cilvēk resursu 
plānošanu; dokumentu noformēšanas prasībām.
3) Lietošanas līmenī: par saimnieciskajām operācijām, galvenajiem grāmatvedības principiem, cenu veidošanu, preču noieta veicināšanu, 
darba tiesiskajām attiecībām.
Prasmes: izvēlēties un pielietot komercdarbības optimālos variantus, analizēt procesus, informāciju, plānot savu darbību darbojoties 
saskaņā ar tiesību principiem
Sagatavot profesionālajai darbībai nepieciešamos grāmatvedības un finanšu dokumentus. 
Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un skaistumkopšanas jomas/masiera darba normatīvo aktu prasībām.
Sastādīt darba un citus ar profesionālo darbību saistītus līgumus
Veidot komandu, plānot un organizēt darbu, kontrolēt tā izpildi un analizēt darba rezultātus.
Kompetence: Spēja pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, analizēt situāciju un izvēlēties optimālāko darbības variantu saimniecisko 
jautājumu risināšanā.
Spēja pieņemt ar mārketingu saistītus lēmumus, izmantojot dažādas tirgus un konkurences izpētes metodes, izvēlēties nepieciešamos 
mārketinga elementus.
Spēja izmantot un ievērot darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības risinot personālvadības jautājumus vai strādājot 
pastāvīgi.
Spēja izstrādāt konkurētspējīgu, tirgus situācijai atbilstīgu, ar nozari saistītu projekta priekšlikumu, prezentēt, izskaidrot projekta būtību 
plašākai auditorijai.
Spēja pielietot iegūtās zināšanas turpmākā uzņēmējdarbībā, pielāgoties mainīgajai tirgus situācijai gan autonomi, gan komandā. 
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Pedagoģija un Pētniecība 1 1,5 5 5 I Mērķis: Nodrošināt studentiem iespēju attīstīt akadēmisko un pedagoģiski pētniecisko kompetenci, lai viņi pilnvērtīgi varētu iesaistīties 
studijās un pētniecībā. Kursa satura apguves gaitā studentiem tiks dota iespēja dziļāk izprast savu studiju izvēli un perspektīvo profesionālās 
darbības jomu, pilnveidot studiju prasmes, stratēģijas un plānot un īstenot pētniecisko darbu, izstrādāt un prezentēt pamatotus pētījuma 
projektus, pedagoģiski pamatoti organizēt klientu mācīšanos
atbilstīgi nepieciešamajām procedūrām.
Uzdevumi: 1. Veicināt  studentu izpratnes veidošanos  par studiju procesa organizāciju un skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā 
profesionālo darbību.
2. Sekmēt studentu priekšstatu veidošanos par pedagoģiskajiem uzdevumiem skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā profesijā.
3. Veicināt studentu izpratnes veidošanos par pētniecības nozīmi studijās un profesionālajā darbībā.
4. Sekmēt studentu pētniecisko prasmju attīstību.
Zināšanas: Spēj parādīt vispusīgas un specializētas skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā profesionālās darbības jomai atbilstošas 
faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.
Prasmes: Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām 
problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar 
kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.
Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus 
uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas
izmaiņas.
Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to 
skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu 
plašākā sociālā kontekstā.

Nav nepieciešamas

Civilā aizsardzība 1 1,5 5 4 I Mērķis: Apgūt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas darbību valstī
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par civilās aizsardzības struktūru, organizāciju un vadību;
2.  Apgūt tiesisko regulējumu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanā;
3. Apgūt zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā.
4. Apgūt zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu tiesībām un uzdevumiem civilās aizsardzības jomā.
5. Apgūt Civilās aizsardzības objektu iedalījumu.- un valdītāju un īpašnieku tiesības un pienākumus. 

Zināšanas: Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūs izpratni par civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas nozīmi. Iegūs 
zināšanas un sapratni par civilās aizsardzības sistēmas izveidi un darbību. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa definējums un 
modelējums.
Prasmes: Katastrofu situācijas risku izvērtēšana, sniegt pirmo  palīdzību dažādās dzīves situācijās. Organizēt un darboties Civilās 
aizsardzības komisijas sastāvā. Praktiskās nodarbības vadīšana uzņēmumā.
Kompetence: Spēs saprast civilās aizsardzības izveidošanas sistēmas nepieciešamību. Spēs novērtēt katastrofu situācijas. Spēs organizēt 
palīdzības sniegšanu cietušajiem, apzināsies pienākumus un tiesības.

Nav nepieciešamas
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Nozares studiju kursi 
Obligātie studiju kursi
Veselības mācība un higiēna 2 3 1 2 I Mērķis: Veselības definīcijas, veselību veicinošo faktoru – uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā veselība, norūdīšanās un fizikālo faktoru 

ārstniecības un skaistumkopšanas nolūkos iedarbība  uz organismu; infekciju slimību profilakse;  personīgās, darba un vides higiēnas 
definīcijas, pamatprincipi, nozīme un pielietojums kosmetoloģijā.
Uzdevumi: 1. Veicināt studentu izpratni par higiēnas un veselības kvalitātes nozīmi skaistumkopšanā.
2. Veicināt izprast higiēnas galvenos uzdevumus – apkārtējās vides piesārņojuma novēršana, cilvēka veselības un darbaspēju saglabāšana 
un mūža pagarināšana.
3. Izprast profesionālās vides radīšanu – kosmētiskā kabineta iekārtošana, uzturēšanu un darba materiāla (aparatūra, instrumenti u.c.) 
kopšana un uzglabāšana atbilstoši higiēnas prasībām
4. Apgūt prasmes zinātniskās un nozares literatūras sintēzi, analīzi un iztirzājumu kursa darba  un prezentācijas veidā.
5. Apgūt prasmes prezentāciju izstrādē un vadīšanā.
Zināšanas: 1. Veselību ietekmējošie faktori. Veselīga dzīvesveida un veselību veicinošo faktoru nozīme cilvēka labklājības pilnveidošanā
2. Veselību un dzīves kvalitāti veicinošu faktoru pielietošana kosmetoloģijā. Veselības profilakses nozīme skaistumkopšanā.
3. Likumsakarības starp veselību un skaistumkopšanu.
4. Veselība kā vienots veselums cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās veselības un labklājības veicināšanā.
5. Personiskās, darba un vides higiēnas nozīme individuālās un sabiedrības  veselības veicināšanā, infekciju slimību profilaksē.
6. Normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības kosmētiskajiem kabinetiem.
7. Reproduktīvās sistēmas fizioloģiskās norises un veselību veicinoši pasākumi, kā arī kaitīgo ieradumu un stresa ietekme uz reproduktīvo 
veselību, īpatnības dažādos vecumposmos, sistēmas saslimšanas.
Prasmes: 1. Pielietot iegūtās zināšanas sadzīves un profesionālās vides iekārtošanā, darba materiāla apstrāde un uzglabāšana atbilstoši 
higiēnas prasībām un metodēm.
2. Ievērot normatīvo aktu normas par higiēnas prasībām skaistumkopšanā, personiskās higiēnas prasības, sabiedrības veselības veicināšanas 
pasākumus, infekciju slimību profilaksi.
3. Prot diskutēt un izklāstīt viedokli par veselības nozīmi skaistumkopšanā.
4. Prot  izstrādāt analītisku kursa darbu un to prezentēt.
Kompetence: 1. Spēja nodrošināt darba aizsardzības un darba un vides higiēnas prasību noteikumu ievērošanu.
2. Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā un organisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā veselumā.
3. Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus un veselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbības kontekstā.
4. Spēja atpazīt cēloņu un seku sakarību starp kaitīgo ieradumu un seksuāli transmisīvo slimību ietekmi uz vispārējo un reproduktīvo 
veselību.
5. Analizēt un sintezēt publikācijas un zinātniskos rakstus par veselības un skaistumkopšanas profilaktiskajiem un veselību veicinošiem 
pasākumiem.

Priekšzināšanas bioloģijā 
vidusskolas vispārizglītojošās 
programmas līmenī

Uzturmācība 2 3 2 3 I Mērķis: Veidot  padziļinātas zināšanas par uzturu (makrouzturvielām, vitamīniem, minerālvielām un citām bioloģiski aktīvām vielām) un 
tā ietekmi uz organismu dažādos vecumposmos. Izprast uztura izraisītas problēmas, kas skar ādu un gļotādu.
Uzdevumi: 1. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzturvielām, produktiem, to lietošanu ikdienas uzturā.
2. Analizēt dažādu uztura produktu sastāvu un to ietekmi uz organismu un tā funkcijām.
3. Pierakstīt un analizēt savu uztura dienasgrāmatu.
4. Izvērtēt aktuālos ēšanas režīmus/diētas, analizējot to iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz organismu un veselību.

Zināšanas: 1. Veselība kā vienots veselums cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās veselības un labklājības veicināšanā.
2. Uzturvielu nozīme organismā un uz ādas.
3. Veselīga dzīvesveida un veselību veicinošo faktoru nozīme cilvēka labklājības pilnveidošanā.
4. Uztura vielu un produktu bioloģiskā nozīme, vielu maiņa organismā un uzturs dažādos dzīves posmos.
5. Uzturvielu loma ādas un gļotādu novecošanās un patoloģisku procesu attīstībā.
6. Uztura uzņemšana kā apzināts un vadīts process.

Prasmes: Novērtēt klienta uztura ieradumus ikdienā un sniegt padomus ādas veselības ilgspējīgai nodrošināšanai.
Kompetence: 1. Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus un veselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves 
kvalitātes uzlabošanai, saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbības kontekstā.
2. Spēja novērtēt pārtikas produktu uzturvērtību, izvēlēties pašam un ieteikt vajadzīgos produktus dažāda vecuma klientiem.

Vidējās izglītības: ķīmija, 
veselības mācība, fizioloģija, 
anatomija
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Dermatoloģija I 2 3 1 1 I

Dermatoloģija II 1 1,5 5 5 I
Anatomija 4 6 1 1 E Mērķis: Sekmēt topošo speciālistu izpratni  profesijā par cilvēka  ķermeņa uzbūves principiem, iedalījumu, īpatnībām un funkcijām, kas 

dod plašāku un dziļāku izpratni par cilvēka veselību un tās izmaiņām ārējās vides un slimību ietekmē. Iegūtās zināšanas pielietot  masāžās 
u.c. ķermeņa kopšanas procedūrās.
Uzdevumi: gūt pamatzināšanas par cilvēka skeleta, muskuļu, iekšējo orgānu, nervu, asinsrites, limfātiskās sistēmas, endokrīnās  un 
sensorās sistēmas uzbūvi un funkcijām.
Zināšanas: gūt pamatzināšanas par cilvēka skeleta, muskuļu, iekšējo orgānu, nervu, asinsrites, limfātiskās sistēmas, endokrīnās  un sensorās 
sistēmas uzbūvi un funkcijām.
Prasmes: Pēc studiju kursa studenti pratīs:
1. Gan uzskates materiālos, gan uz modeļa atrast un klasificēt virspusējas anatomiskas struktūras;
2. Demonstrēt, izskaidrot kustības visās ķermeņa locītavās;
3. Analizēt un pamatot kustībās iesaistīto muskuļu darbu;
4. Anatomijas zināšanas integrēt masiera profesionālajā darbībā.
Kompetence: Gatavība iegūtās pamazināšanas anatomijā integrēt darbā ar klientu/pacientu, prasmīgi izskaidrojot ķermeņa uzbūves 
principus atbilstoši  profesijas standarta prasībām un  profesionālajai kompetencei.

Mērķis: iegūt  padziļinātas zināšanas  ādas anatomijā un fizioloģijā. Veidot izpratni par patoloģiskajiem procesiem, kas izraisa ādas  
pārmaiņas, pārmaiņu norisi, par biežāk sastopamajām ādas slimībām, to cēloņiem, klīniskajām izpausmēm un ārstēšanas iespējām. 
Uzdevumi:
1. Sniedzot zināsanas par dermatoloģiju, palīdzēt studentiem apzināt savas kompetences robežas, novērtējot klienta ādas stāvokli un 
izvēloties ādas kopšanas līdzekļus un pasākumus estētiskiem mērķiem.
2. Sniegt zināšanas par ādas un visa organisma, tai skaitā psihes mijiedarbību. Palīdzēt iegūt izpratni par psiholoģiskajiem procesiem, to 
ietekmi uz ādas funkcijām un patoloģiskajiem procesiem.
3. Sniegt zināšanas par biežak sastopamajām ādas slimībām, kuru izcelsmē būtiski psihoemocionālie traucējumi, to klīniskajām izpausmēm 
un ārstēšanas iespējām.
4. Caur zināšanām veidot prasmes apzināt savas kompetences robežas novērtējot klienta ādas stāvokli, atpazīt iespējamās 
psihodermatoloģiskas problēmas un mērķtiecīgi piedāvāt klientiem papildus risinājumus ādas un psihoemocionālo problēmu novēršana
Zināšanas:
- par  ādas uzbūves un funkciju kopsakarībām un to izmaiņu ietekmi uz ādas slimību veidošanos
- par  ādas funkciju un psihes darbības kopsakarībām un to izmaiņu ietekmi uz ādas slimību veidošanos
- par vizuālā izskata būtisko ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti
Prasmes:
• prot novērtēt ādas stāvokli un atpazīt biežāk sastopamās ādas slimības un iekšķīgo slimību izpausmes ādā
• prot novērtēt ādas stāvokli un atpazīt biežāk sastopamās
   psihodermatoloģiskās problēmas
• izprot ādas darbības principus un izprot pielietoto līdzekļu  
    iedarbību uz ādu
• izprot psihoemocionālo traucējumu radīto ādas bojājumu
   ārstēšanas komplekso dabu apzinās savas kompetences robežas ādas slimību,  psihoemocionālo traucējumu radīto ādas bojājumu 
gadījumos  
Kompetence:
atbildīga attieksme pret klienta veselības stāvokļa t.sk. ādas stāvokļa izvērtēšanu 

Anatomija, fizioloģija
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Mikrobioloģija un ģenētika 3 4,5 3;4 2 E Mērķis: Sniegt zināšanas mikrobioloģijas un ģenētikas pamatos un izpratni par to saistību ar cilvēka patoloģiju
Uzdevumi: Studiju kurss sniedz pamatzināšanas eikariotu un prokariotu šūnas bioloģijā. Studiju kurss padziļina studentu izpratni par 
iedzimtības un mainības galvenajiem aspektiem, to ietekmi uz iedzimtas patoloģijas attīstību. Sniedz ieskatu ģenētikas virzienos un to 
praktiskajā pielietojamību ģenētiskas patoloģijas diagnostikā. Studiju kurss sniedz priekšstatu par aktuālākajiem mikroorganismiem 
(baktērijām, vīrusiem, sēnītēm), to uzbūvi, mijiedarbību ar cilvēka imūno sistēmu
Zināšanas:
1. Par eikariotu un prokariotu šūnas bioloģiju;
2. Par cilvēka iedzimtību un mainību;
3. Par cilvēka imūno sistēmu;
4. Par infekcijas slimībām;
5. Par vispārīgās un medicīniskās ģenētikas pamatiem, iedzimtības materiāla pārmantošana no paaudzes uz paaudzi, pazīmju iedzimšanas 
galvenās likumsakarības, biežāk sastopamās cilvēka ģenētiskās patoloģijas, to iedzimšanas tipi.
Prasmes:
1. Prot pielietot šūnas bioloģijā iegūtās zināšanas citos nozares kursos;
2. Prot saskatīt cilvēka pazīmju un patoloģiju pārmantošanas likumsakarības;
3. Izprot baktēriju, sēnīšu un vīrusu mijiedarbības principus ar cilvēka organismu;
4. Izprot mikroorganismu kā infekcijas slimību ierosinātāju avotus un pārneses ceļus;
5. Izprot nespecifiskās un specifiskās profilakses nozīmi cīņā ar infekcijas slimībām.
Kompetence:
1. Spēja orientēties ādas slimību diagnostikas pamatos un apzināties savas kompetences robežas ādas slimību gadījumos;
2. Spēja novērtēt uztura produktu vērtību, izvēlēties pašam un slimību gadījumos ieteikt vajadzīgos produktus lietošanai mājas apstākļos 
dažāda vecuma klientiem, t.sk., ievērojot atsevišķu klientu grupu specifiku, piemēram, sportistiem, grūtniecēm, zīdītājām un veciem 
cilvēkiem.
3. Spēja ieviest jaunākos uz profesionāliem pierādījumiem balstītus veselības aprūpes jomas zinātnes sasniegumus savā darbā

Pirmā un neatliekamā 
palīdzība

1 1,5 1 6 T Mērķis: Studentu zināšanas un kompetence pirmās palīdzības sniegšanā
Uzdevumi: 1. apgūt prasmes veikt cietušā primāro aprūpi pirmshospitālā etapā, veikt pamata darbības dzīvības funkciju nodrošināšanā
2. sniegt palīdzību aizrīšanās gadījumā
3. prast apturēt bīstamu asiņošanu,
4. sniegt palīdzību šoka gadījumos,
5. imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā,
6. veikt palīdzību termiskas traumas, hipertermijas , hipotermijas, apsaldējumu, akūtas saindēšanās  un alerģisku reakciju gadījumos
Zināšanas: 1. Izpratne par dzīvībai svarīgo orgānu funkciju, vitālo mērījumu veikšanu un rādītājiem;
2. Zinās pirmās palīdzības abc algoritmu;
3. Zinās un pratīs izskaidrot automātiskā defibrilatora ierīces darbošanās mehānismu
4. Zinās un pratīs izskaidrot automātiskā KPR robota darbošanās mehānismu
5. Izpratīs dzīvībai bīstamu stāvokļu simptomus;
6. Iegūs zināšanas asiņošanas apturēšanā, pretšoka pasākumu veikšanā; imobilizācijas veikšanā kaulu lūzumu un mežģījumu gadījumos,
7. Pratīs izskaidrot palīdzības sniegšanas soļus apdegumu un apsaldējumu, hipertermijas, hipotermijas,  akūtas saindēšanās, hipertonoiskās 
krīzes un hiopglikēmiskā stāvokļa un alerģijas gadījumos.
Prasmes: 1. Pirmās palīdzības sniegšanā, ABC algoritma soļu veikšanā,
2. Veikt vitālos mērījumus –AS un pulsa noteikšana
3. Noteikt dzīvībai bīstamus stāvokļus, hemorāģiskā un anafilaktiskā  šoka, infarkta un insulta, hipertoniskās krīzes, hipoglikēmiskā 
stāvokļa pazīmes ;
4. Apturēt dzīvībai bīstamu asiņošanu.
Kompetence: 1. Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā,
2. Cietušā primārā aprūpē pirmshospitālā etapā,
3. Akūtu situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas,
4. Novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību.

Nav nepieciešamas
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Fizioloģija 2 3 2 2 I Mērķis: Sekmēt topošo skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā izpratni par cilvēka organisma funkcijām  un darbības 
pamatmehānismiem.
Uzdevumi: 1. Iegūt pamatzināšanas par cilvēka organisma funkcijām, to kontroles un regulācijas mehānismos;
2. Iegūt pamazināšanas asins, sirds un asinsrites, elpošanas, gremošanas, izvadsistēmas orgānu darbībā, kā arī organisma termoregulācijā, 
vielu un enerģijas maiņā, muskuļu, nervu sistēmas, endokrīnās un sensorās sistēmas darbībā, homeostāzes būtībā.
Zināšanas: Zināšanas: Priekšstata līmenī:
1. Zināšanas un izpratne par cilvēka organisma aizsargsistēmām;
2. Iekšējo orgānu darbības mehānismiem un regulācijas sistēmām.
3. Neiroendokrīnās sistēmas nozīme cilvēka organisma procesos.
4. Maņu orgāni, to darbība un funkcijas;
Izpratnes līmenī:
1. Iekšējo orgānu anatomiskā uzbūve un fizioloģiskās norises organismā.
2. Cilvēka kardiovaskulārās sistēmas funkcijas, kardiovaskulārās sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
3. Cilvēka elpošanas sistēmas funkcijas, elpošanas sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
4. Cilvēka gremošanas sistēmas funkcijas, gremošanas sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
5. Cilvēka uropētiskās sistēmas funkcijas, uropētiskās sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
6. Cilvēka endokrīnās un reproduktīvās sistēmas funkcijas, endokrīnās un reproduktīvās sistēmas darbība saistībā ar citām organisma 
sistēmām.
7. Cilvēka muskuloskeletārās sistēmas funkcijas, muskuloskeletārās sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
8. Cilvēka nervu sistēmas funkcijas, nervu sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām.
9. Cilvēka vielmaiņas procesi organismā un uz ādas un termoregulācijas procesu darbības principi.

Vēlams Anatomija
Vidusskolas kurss bioloģijā, 
veselības mācībā

Prasmes:
1. Pielietot iegūtās pamazināšanas turpmākajās izglītības programmas studijās – fizioterapijā, uzturmācībā, terapijā un citās medicīnas 
disciplīnās, kā arī sejas un visa ķermeņa masāžās. 
2. Veikt cilvēka vitālos mērījumus, tos novērtēt (pulss, temperatūra, arteriālais spiediens).
Prasmes: 1. Pielietot iegūtās pamazināšanas turpmākajās izglītības programmas studijās – fizioterapijā, uzturmācībā, terapijā un citās 
medicīnas disciplīnās, kā arī sejas un visa ķermeņa masāžās. 
2. Veikt cilvēka vitālos mērījumus, tos novērtēt (pulss, temperatūra, arteriālais spiediens).
Kompetence: 1.  Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā un organisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā 
veselumā.
2.  Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus un veselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbības kontekstā.
3.  Spēja noteikt fizioloģisko procesu lomu kāda orgāna vai organisma kā vienota veseluma funkcionēšanā, aprakstīt un analizēt 
fizioloģiskās problēmas, atpazīt dažas raksturīgākās slimības

Terapija 3 4,5 3 3 E Mērķis: Sekmēt topošo skaistumkopšanas speciālistu izpratni par slimību riska faktoriem, cēloņiem, slimību attīstību un gaitu, 
sarežģījumiem, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi, kā arī gūt priekšstatu par ādas izmaiņām dažādu iekšķīgo slimību 
gadījumos.
Uzdevumi: 1. Iegūt zināšanas par biežāk satopamajām elpošanas, sirds – asinsvadu, endokrīno, nieru, gremošanas, parazītu, asiņu un 
plakstiņa slimībām, kā arī par ādas izmaiņām šo slimību gadījumos.
2.  Iegūt zināšanas vispārīgajā onkoloģijā, par audzēju izplatību, daudzveidību, klīniskām izpausmēm, diagnostiku un ārstēšanas iespējām.
3. Iegūt zināšanas ginekoloģijā, par piena dziedzera, olnīcu un dzemdes slimībām un audzējiem.
4. Iegūt zināšanas neiroloģijā, par jušanas un kustību traucējumiem, galvas sāpēm un reiboņiem, apziņas traucējumiem, neiroinfekciju, 
asinsrites traucējumiem, smadzeņu traumām, audzējiem, perifērās nervu sistēmas slimībām.
Zināšanas: 1. Izpratne par slimības etioloģiju, patoģenēzi, klientu sūdzībām, izpausmēm, ārstēšanas iespējām un profilaksi, kā arī slimību 
izpausmi uz ādas un izmaiņas ķermenī.
2. Izpratne par biežāk sastopamās iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas, to simptomi.
Prasmes: 1. Pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās izglītības programmas studijās – medicīnas disciplīnās, kā arī sejas un ķermeņa  
kopšanas procedūrās.
2. Atpazīt dažādu iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas un izmaiņas ķermenī.
Kompetence: Spēja izvērtēt slimības simptomus, sindromus un diferencēt tos pēc smaguma pakāpes. Spēj analizēt klienta anamnēzes datus.
Spēj novērtēt klienta veselības stāvokli vadoties pēc simptomiem.

Anatomija un fizioloģija, 
mikrobioloģija, uzturmācība, 
veselības mācība
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Kosmētikas ķīmija 2 3 2 4 I Mērķis: Iegūt izpratni par kosmētisko līdzekļu sastāvdaļām, to
īpašībām un funkcionālo nozīmi, kā arī gūt priekšstatu par dažādo
kosmētikas līdzekļu sastāvu veidošanas principiem. Tādējādi
iegūstot zināšanas un izpratni par augu izmantošanu ārstniecībā
un kosmētikā.
Uzdevumi: 1.Sniegt zināšanas par kosmētikas ķīmijas būtību un nozīmi
skaistumkopšanas speciālista darbā.
2.Sniegt priekšstatu par kosmētikas līdzekļu sastāva
veidošanas principiem
Zināšanas: 1.Par kosmētikas līdzekļu pamatsastāvdaļu iegūšanu un
to īpašībām.
2.Bioloģiski aktīvo vielu iedarbību uz ādu un matiem, kosmētikas
līdzekļu izveides principiem un iedarbības mehānismu
Prasmes: Pārzināt dažādu kosmētikas līdzekļu veidus, sastāvus un
izvērtējot izvēlēties tos atbilstoši ādas un matu tipiem.
2. Attīstīt prasmi izvērtēt kosmētikas līdzekļu daudzveidību,
sastāvu un izmantošanas iespējās.
Kompetence: Kompetences ietvaros spēt izvēlēties kosmētikas līdzekļus ar atbilstošu
sastāvu.

Vēlams vidējās izglītības 
ķīmijas mācību priekšmets

Farmakoloģija 2 3 3 2 I Mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par skaistumkopšanas jomā (veselības aprūpē) pielietojamiem ārstniecības (zāļu) līdzekļiem, to 
iedarbības mehānismu, indikācijām, kontrindikācijām, blaknēm, lietošanas īpatnībām un praktisko pielietojumu skaistumkopšanā.
Uzdevumi:
1. Sniegt zināšanas par farmakoloģijas vēsturi, būtību un jēdzieniem
2. Veidot prasmes analizēt un izvērtēt informāciju par farmakoloģijas līdzekļiem
3. Veidot atbildīgu attieksmi pret klientu (skaistumkopšanas pakalpojuma ņēmēju)
Zināšanas: 
1.Par vēsturi, mūsdienu farmakoloģijas sasniegumiem,
2. Par kosmetoloģijā un ikdienā lietojamo ārstniecisko vielu grupu raksturojumu un pareizu pielietojumu.
3. Par ārstniecisko vielu lietošanas sekām un blakus parādībām, kas izpaužas ar dermatoloģiskām problēmām, kuras var ietekmēt 
kosmetoloģisko un palīgprocedūru rezultātu un var būt par kontrindikācijām šīm procedūrām.
Prasmes:
1. Prot analizēt klienta veselības  problēmas ņemot vērā arī hroniskas un akūtas saslimšanas un to medikamentozu ārstēšanu.
2. Prot kritiski izvērtēt informāciju par jauniem ārstnieciskiem līdzekļiem un to aktīvajām vielām.
3. Prot dot savam klientam padomus par papildterapiju skaistumkopšanā, veselības veicināšanā un slimību profilaksē savas kompetences 
ietvaros.
Kompetence:
1. Spēja izvēlēties, pamatot un izmantot ārstnieciskās vielas kosmētiskajās procedūrās un palīgprocedūras pamatojoties uz pierādījumiem 
balstītajām zināšanām.
2. Atbildīga attieksme pret klienta veselību.

Pamatzināšanas anatomijā, 
fizioloģijā, bioloģijā un 
ķīmijā.

Inovācijas un pētniecība 3 4,5 3;4 5;6 E Mērķis: Iegūt izpratni par mezenhimālām (stromālām) cilmes šūnām un to lomu orgānu pašatjaunošanā un novecošanas procesā, kā arī 
iegūt izpratni par jaunieviestās terapijas zālēm.
2. Iegūt izpratni par kosmētisko līdzekļu (augu izcelsmes) sastāvdaļām, to īpašībām un funkcionālo nozīmi, kā arī gūt izpratni par augu 
izmantošanu novecojušas ādas atjaunināšanā. 
Uzdevumi: Sniegt zināšanas par mezenhimālām (stromālām) cilmes šūnām un to lomu ādas - kā orgāna, paštoatjaunošanā un novecošanas 
procesā.
2. Sniegt priekšstatu par augu izcelsmes kosmētikas līdzekļu aktīvo vielu identificēšanu un kosmētisko līdzekļu lietas sastāvu. 
Zināšanas: . Mezenhimālo cilmes šūnu loma orgānu pašatjauninošanā un novecošanās procesā. Jaunieviestās terapijas zāles.
2. Kosmētisko līdzekļu lietas sastāvs, kosmētiskā līdzekļa laba ražošanas prakse un kvalificētā persona.
Prasmes: Darbs ar zinātnisko literatūru. Pētījuma plānošana.
Kompetence: Kompetences ietvaros spēt izvēlēties kosmētikas līdzekļus ar atbilstošu sastāvu.

Farmakoloģija, kosmētikas 
ķīmija, fizioloģija, sejas 
kosmētiskās procedūras un 
pīlingi.
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Konkrētās profesijas  
studiju kursiDekoratīvā kosmētika 3 4,5 1 1 E Mērķis: Iegūt zināšanas stila, krāsu un dekoratīvās kosmētikas pamatos. Veicināt izpratni par dekoratīvās kosmētikas un grima mākslas 

estētisko vērtību, skaistumkopšanas nozīmi harmoniska sievietes vizuālā tēla veidošanā.
Uzdevumi: 1. Iepazīstināt ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļu klāstu, pielietojumu un piemērotāko līdzekļu izvēli kosmētisko defektu 
optiskai mazināšanai, estētiski skaista procesa un rezultāta sasniegšanai, atbilstoši klienta vēlmēm. 
2. Sagatavot patstāvīgi darboties spējīgu skaistumkopšanas speciālistu. 
Zināšanas: Mācīšanās rezultātā apgūs informāciju par dekoratīvās kosmētikas nozīmi skaistumkopšanā.
Iegūs zināšanas teorētisko un praktisko darbību savienošanā.
Pārzinās kvalitātes kritērijus tehnoloģiskajam darba izpildījumam un gala rezultātam. 
Prasmes: 1. Spēs objektīvi un profesionāli novērtēt klienta ārējo izskatu, veikt sejas ādas tipa un stāvokļa analīzi.
2. Students zinās un pratīs veidot dienas un vakara make-up, patstāvīgi organizējot savu darbavietu.
3. Spēs kritiski izvērtēt un radoši veidot cilvēka krāsu  paletei atbilstošu formu un krāsu gammu.
4. Pratīs dekoratīvās kosmētikas līdzekļus un darba instrumentus izmantot tehnoloģiskam procesam vizuālā tēla izstrādē.
5. Pratīs mērķtiecīgi pieņemt autonomus lēmumus un risināt  problēmas.
Kompetence: Izprast dekoratīvās kosmētikas studiju procesa mijiedarbību ar estētisko kosmetoloģiju.
Spēt izmantot vizuālos līdzekļus darbā ar klientu.
Spēt pielietot zināšanas praksē, argumentējot savu viedokli.
Spēt veikt krāsu testa konsultāciju un ieteikt klientam atbilstošu dekoratīvo kosmētiku.

Nav nepieciešamas

Manikīrs, pedikīrs 2 3 3 4 I Mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas manikīra, un pedikīra  darba organizācijā, metodikā, veidojot zināšanas par 
roku un kāju nagu tipiem, struktūru un ādas stāvokli.
Uzdevumi: 1. Sniegt  zināšanas par darba drošības un  sanitāri higiēniskiem  noteikumiem. 
2. Veidot prasmi noteikt roku un kāju nagu tipus, struktūru un  roku ādas un nagu stāvokli.
3. Veidot prasmes pielietot praktiskajā darbā atbilstošas  ādas un nagu apstrādes tehnoloģijas, instrumentus un  materiālus.
4. Veidot prasmes  veikt dažādus manikīra un pedikīra veidus. Pārklāt  roku un kāju  nagus ar atbilstošām lakām un krāsām – 
„apgleznošanas“ paņēmienu
5. Veidot prasmes  profesionālo kosmētisko līdzekļu piedāvājuma pārzināšanā.
Zināšanas: Darba drošības un  sanitāri higiēniskos noteikumu nozīmei un pielietojumam skaistumkopšanas speciālista darbā ar manikīra, 
pedikīra instrumentiem un tehnoloģijām. Zināšanas roku un kāju nagu tipos un struktūrā. Zināšanas jaunāko manikīra, pedikīra tehnoloģiju 
pielietojumā.
Prasmes: Pratīs pielietot normatīvo aktu normas par higiēnas prasībām; Praktiskajā darbā pielietot roku, kāju  nagu struktūrai un ādai 
atbilstoši apstrādes tehnoloģiju, instrumentus un  materiālus. Prasmes pielietot daudzveidīgus manikīra , pedikīra veidus. Prasmes  klasiskā 
manikīra un pedikīra darbā, pielietojot nagu krāsošanu. Prasmes konsultēt klientu par roku un kāju kopšanu mājas apstākļos. Pratīs 
mērķtiecīgi pieņemt autonomus lēmumus un risināt  problēmas
Kompetence: Spēj orientēties nagu slimību diagnostikas pamatos un apzināties savas kompetences robežas nagu slimību gadījumos; spēj 
noteikt un analizēt nagu stāvokli un pieņemt lēmumu procedūru un produktu pielietošanā; prot atstāt profesionālu iespaidu klientiem par 
savu kompetenci.

Nav nepieciešamas
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Stilistika 2 3 2 2 I Mērķis: Sniegt zināšanas stilistikas  pamatjēdzienos un principos, un izpratni par cilvēka auguma, veidola estētisku skaistumu, harmoniju.
Uzdevumi: 1.Veidot pamatzināšanas ķermeņa līniju, formu uzbūvē, savstarpējās proporcijās.
2. Veidot  izpratni par krāsu mācību, krāsu saskaņu, mijiedarbību, to ietekmi uz cilvēka ārējo izskatu, šo zināšanu pielietojumu tērpa, 
aksesuāru, make-up un matu krāsas izvēlē.
3. Sniegt ieskatu tērpu vēsturē, laikmetu vispārpieņemtos skaistuma ideālos, kā arī priekšstatu par stiliem, to daudzveidību.
4. Sniegt  priekšstatu par aktuālākajām tendencēm, vadošajiem modes namiem un dizaineriem, iespējām papildināt zināšanas un praksi.
Zināšanas: Zinās estētiska, harmoniska sievietes tēla veidošanas pamatlikumus.
Iepazīs modes cikliskumu un 21.gs. modes filozofiju. 
Saskatīs pareizo krāsu un toņu  izvēles ietekmi  koptēlā. 
Atpazīs profesionāla imidža veidošanas pamatprincipus.
Spēs pierādīt stilistikas programmas iemaņu  praktisku izmantošanu skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā darbā.
Organizēs komandas darbu, iesakot arī citus speciālistus, ja nepieciešams (dietologs, zobārsts u.c.).
Definēs stilu daudzveidību mūsdienās.
Prasmes: Saskatīt klienta auguma proporcijas, analizēt, un ar tērpa, aksesuāru, krāsu palīdzību, rast risinājumu problēmai.
Motivēt un izskaidrot klientam, vizuāli nodemonstrēt vēlamo galarezultātu.
Izvēlēties un saskaņot tērpu, aksesuārus, make-up un frizūru.
Praktiski pielietot imidža veidošanas nosacījumus.
Izmantot jaunākos virzienus, trendus un mūsdienīgus līdzekļus darbā ar klientu, prot orientēties veikalu piedāvājumā.
Rosināt individuālu radošumu tēla veidošanā, prot panākt klienta uzticēšanos.
Profesionāli analizēt klienta garderobi
Kompetence: Spēt atbildīgi, godīgi un lojāli darba procesā konsultēt klientu garderobes veidošanā.
Radīt radošu, pozitīvu un diplomātisku attieksmi klienta profesionālā vai radošā tēla izveidošanā, auguma proporciju koriģēšanā. 

Dekoratīvā kosmētika

Materiālmācība 5 7,5 2 2 E Mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par skaistuma kopšanu dažādos laikmetos un izpratni par Latvijas kosmetoloģijas nozares attīstību. 
Nostiprināt kompetences skaistumkopšanas speciālista arodā un lietot tās zināšanu un prasmju līmenī.
Uzdevumi: Sniegt studentiem zināšanas par skaistuma kopšanu dažādos laikmetos un izpratni par Latvijas kosmetoloģijas nozares attīstību. 
Nostiprināt kompetences skaistumkopšanas speciālista arodā un lietot tās zināšanu un prasmju līmenī.
Zināšanas: 1. Izpratne par skaistumkopšanas speciālista/kosmetologa lomu veselības aprūpē, attīstības perspektīvu un sadarbību ar citiem 
veselības aprūpes speciālistiem;
2. Zinās aprakstīt un izskaidrot kosmētisko procedūru veikšanas kritērijus un pamatprincipus, sanitārās un higiēnas prasības kosmētiskajā 
kabinetā;
3. Zinās noteikt ādas tipu, stāvokli un kosmētiskos defektus, kā arī pārzinās kosmētiskos līdzekļus ādas kopšanai un profesionālās 
pamatprocedūras, protokolus, produktu pamatingredientus un to ietekmi uz ādu;
4. Spēs izskaidrot dažādu kosmētisko manipulāciju pielietošanu, indikācijas un kontrindikācijas dažādu estētisko stāvokļu uzlabošanā.
Prasmes: 1. patstāvīgi ievākt anamnēzes datus, noteikt ādas tipu un stāvokli,  sastādīt klienta karti;
2. izvēlēties un ieteikt atbilstoši diagnozes datiem kosmētiskos līdzekļus un procedūras;
3. sagatavot darba vidi un klientu kosmētisko procedūru, manipulāciju veikšanai, ievērojot higiēnas pasākumu kompleksu;
4. Veikt kosmētiskās procedūras un manipulācijas, izvēloties  estētiskajai problēmai atbilstošas metodes, tehnikas un līdzekļus;
Kompetence: 1. Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus kosmētisko procedūru izvēlei un klientu konsultēšanai;
2. Profesionāla pieeja klientu apkalpošanā, sadarbībā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem;
3. Kosmētiskās produkcijas, manipulāciju un procedūru izvēlē, pēc klienta ādas tipa un stāvokļa
4. Rekomendēt un sastādīt klientam atbilstošu ikdienas ādas kopšanas plānu mājas apstākļos un turpmāk rekomendējamās kosmētiskās 
procedūras un manipulācijas.

Anatomijā un fizioloģijā, 
dermatoloģijā
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Aroma terapija 2 3 3;4 3;4 I Mērķis: Sekmēt topošo skaistumkopšanas speciālistu izpratni par aromterapijas pamatprincipiem un kompetences pārzināt aromterapijas  
pielietošanu kosmetoloģijā
Uzdevumi: 1. Iegūt pamatzināšanas par aroma terapijas pielietojumu kosmetoloģijā un  drošu praktisko pielietojumu.
2. Iepazīt aroma terapijas praktisko pieredzi pasaulē un Latvijā.
3. Stiprināt gatavību izmantot praktisko aroma terapiju veselības
un skaistumkopšanas nozarē.
4. Apgūt aromterapijas indikācijas un kontrindikācijas drošai pielietošanai kosmētiskajās procedūrās.
5. Veicināt spēju izvērtēt aromterapijas rezultātus pielietošanai uz ādas un emociju līmenī.
6. Veidot praktiskās iemaņas aromterapijas procedūru veikšanā, ēterisko eļļu izvēlē un pieskaņošanā problēmas risināšanai.
Zināšanas: 1. Izpratne par aroma terapijas zinātnisko attīstību, pamatvielām un
to drošu lietošanu, pielietošanas un  iedarbības veidiem, sinerģismu.
2. Terapeitisko ēterisko eļļu loma un kompleksā iedarbība kosmētiskajos līdzekļos.
3. Aroma terapijas sadarbība ar citām  nozarēm un inovācijām kosmetoloģijā.
4. Students spēs pielietot zināšanas, piemērojot ēteriskās eļļas klienta ādas tipam un stāvokļa uzlabošanai.
Prasmes: 1. Students prot pielietot aroma terapijas metodes sejas un ķermeņa kopšanas procedūrās. 
2. Spēja izstrādāt  individuālas formulas , ievērojot drošas lietošanas noteikumus.
3. Spēja noteikt terapeitisko ēterisko eļļu kvalitātes kritērijus kosmētiskajos līdzekļos.
Kompetence: 1. Gatavība droši pielietot aroma terapijas metodes sadarbībā ar citām metodēm ādas kopšanā estētiskajā kosmetoloģijā.
2. Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus un pareizi atlasīt piemērotākās ēteriskās un augu eļļas.
3. Attīstīt savas spējas un emociju pasauli, vērtības, paaugstināt pašapziņu, atklājot savas personības attīstības un izpausmes iespējas.

Anatomija

Kosmētikas jaukšanas 
pamati

1 1,5 5 5 I Mērķis: Apgūt dažādu kosmētikas līdzekļu gatavošanas pamata principus, spēt patstāvīgi sastādīt kosmētikas līdzekļu receptes un analizēt 
kosmētikas līdzekļu sastāvu.
Uzdevumi: .Apgūt kosmētikas līdzekļu sastāvu, izejvielas un to izmantošanas mērķi;
2. Pārzināt kosmētikas līdzekļu pagatavošana, pareizu izejvielu apstrādi;
3. Apzināt dažādu kosmētikas līdzekļu ietekmi uz ādu, to izvēli pēc funkcijām un iedarbības;
5. Apgūt recepšu sastādīšanu;
6. Pārzināt kosmētikas ražošanu Eiropas Savienībā regulējošo normatīvo aktu pamatprasības.
Zināšanas: 1. Par kosmētikas ražošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, to prasībām,
2. Par kosmētikas līdzekļu pamata sastāviem, izmantotajām izejvielām, to proporcijām. 
3. Par kosmētikas izejvielu apstrādi.
4. Par kosmētikas līdzekļu attīstības vēsturi.
Prasmes: 1. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām un iegūtajām praktiskajām iemaņām prast pagatavot vienkāršus kosmētikas līdzekļus, 
izstrādājot vienkāršu kosmētikas līdzekļu receptūru.
2. Kosmētikas līdzekļus pagatavot atbilstoši kosmētikas sastāvdaļu nozīmei un funkcijām.
Kompetence: 1. Zina kosmētikas ražošanu regulējošo likumdošanu;
2. Prot pielietot zināšanas kosmētikas līdzekļu sastāviem, izejvielu izmantošanu un iestrādi kosmētikas līdzeklī;
3. Prot pielietot zināšanas kosmētikas līdzekļu izgatavošanā;
4. Gatavība izgatavot vienkāršus kosmētikas līdzekļus un izmantot tos kosmētiskajās procedūrās atbilstoši klienta vajadzībām.

Aroma terapija un 
kosmētikas ķīmija

Fizioterapija 1 1,5 4 4 I Mērķis: Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi fizioterapijā un vispārējā rehabilitācijā, kas nepieciešama 
skaistumkopšanas speciālista praksē.
Uzdevumi: 1. Sniegt pamata zināšanas par fiziskām aktivitātēm kā fiziskās rehabilitācijas līdzekli.
2. Nodrošināt studentiem praktisko iemaņu apguvi stājas un muskuļu disbalansa novērtēšanā un mazināšanā, pielietojot dažādu manuālo 
tehniku metodes
3. Izskaidrot fizisko īpašību attīstīšanas, pilnveides un nostiprināšanas, kā arī vispārattīstošo vingrojumu ietekmi uz cilvēku organisma 
dažādām struktūrām, īslaicīgās un ilglaicīgās adaptācijas īpatnībām.
Zināšanas: Teorētiskas zināšanas izpratnes līmenī par stāju , tās novērtēšanu, muskuļu disbalansu, vispārattīstošo vingrojumu un manuālo 
metožu nozīmi tā korekcijā.
Prasmes: Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām pratīs pielietot vispārattīstošos vingrojumus  un dažādas manuālās tehnikas veselības 
veicināšanā un estētisko stāvokļu uzlabošanā.
Kompetence: Spēs izvērtēt un pielietot  fizisko īpašību attīstošos, muskuļu stiepšanas un vispārattīstošos vingrojumus stājas, kā arī ķermeņa 
un sejas estētisko problēmu risināšanā.
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Mikropigmentācija 1 1,5 4 4 I Mērķis: Sniegt zināšanas mikropigmentācijas pamatos un izpratni par cilvēka sejas estētisku skaistumu, harmoniju.
Uzdevumi: 1. Sniegt pamatzināšanas sejas līniju, detaļu uzbūvē, savstarpējās proporcijās . 
2. Veidot izpratni par krāsu mācību, krāsu saskaņu, mijiedarbību, to ietekmi uz cilvēka ārējo izskatu, šo zināšanu pielietojumu permanentā 
grima procedūrās. 
3. Sniegt ieskatu mikropigmentācijas procedūru gaitā, problēmās, tehnoloģisko procesu attīstībā. 
4. Veidot priekšstatu par aktuālākajām tendencēm, jaunākajiem atklājumiem, vadošajām kompānijām un ražotājiem pasaulē un tendencēm 
Latvijas darba tirgū, iespējām papildināt zināšanas un praksi.
Zināšanas: 1. Estētiski skaisti veidotas, harmoniskas sejas proporcijas, līnijas.
2. Pareizo toņu izvēles ietekmi sejā un koptēlā
3. Mikropigmentācijas nozīmi un pielietojumu pēc operāciju periodā un estētisku defektu novēršanā.
4. Mikropigmentācijas vēsture.
5. Mikropigmentācijas kosmētikas līdzekļu attīstība.
6. Personiskās un darba higiēnas nozīme un infekcijas slimību profilakse.
7. Profesionālās ētikas pamati.
8. Pernamentā meikapa veidošanas metodes un principi, klientu konsultācija.
Prasmes: 1. Saskatīt klienta sejas pareizās proporcijas, analizēt un rast risinājumu problēmai.
2. Izskaidrot klientam un vizuāli nodemonstrēt vēlamo galarezultātu
3. Izsmeļoši un pozitīvi izklāstīt klientam procedūras specifiku, gaitu, periodu pēc procedūras.
4. Noteikt absolūtās un īslaicīgās kontrindikācijas.
5. Prot pielietot mūsdienīgu aprīkojumu, ievērot visas sanitāri higiēniskās prasības.
6. Prot izvēlēties atbilstošāko krāsu un formu klientam.
7. Spēj kvalitatīvi patstāvīgi veikt mikropigmentācijas procedūras.
Kompetence: 1. Uzņemties atbildību, veicot sarežģītās mikropigmentācijas procedūras un ievērojot visas sanitāri higiēniskās prasības.
2. Atbildīgi, godīgi un pozitīvi attiekties pret klientu, izskaidrojot visus ar procedūru saistītos aspektus.

Higiēna, Dekoratīvā 
kosmētika, Stilistika
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Estētiskā ķirurģija un 
mezoterapija

2 3 5 5 I Mērķis: Apgūt zināšanas, estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas pamatos, veidot prasmes pielietot mezoterpijas injekciju metodes un 
kompetences pārzināt to izvēles principus un  pielietošanu
Uzdevumi: Uzdevumi:
1. Sniegt zināšanas par estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas vadlīnijām un principiem;
2. Veidot izpratni par perioperatīvās aprūpes nozīmi estētiskajā ķirurģijā un skaistumkopšanas speciālista lomu tajā
3. Sniegt zināšanas par plastisko operāciju veidiem, pēcoperāciju periodu, iespējamām komplikācijām
4. Sniegt zināšanas par mezoterapijas un citu estētisko injekciju tehniku un izmantojamo preperātu veidiem
5. Attīstīt iemaņas klienta novērtēšanā, noteikt veselības stāvokli, vitālo funkciju mērījumus, pirmās palīdzības sniegšanā
6. Attīstīt prasmes higiēnas – aseptikas, antiseptikas un utilizācijas - pasākumu ievērošanā mezoterapijas procedūras laikā
7. Attīstīt spēju izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas mezoterapijas procedūras veikšanai
8. Veidot prasmes klienta kartes sastādīšanā, individuālā mezoterapijas plāna sastādīšanā
9. Veidot praktiskās iemaņas estētiskās mezoterapijas procedūru veikšanā, preperātu un tehniku izvēlē
10. Veicināt spēju izvērtēt mezoterapijas rezultātus
11. Attīstīt prasmes analizēt zinātnisko literatūru par pētījumiem un inovācijām estētiskajā ķirurģijā un injekciju procedūrās 
skaistumkopšanā
12. Veidot profesionālu attieksmi darbā ar klientu.
Zināšanas: 1. Studentam būs priekšstats par estētiskās ķirurģijas veidiem, indikācijām;
2. Izpratnes līmenī zināšanas par skaistumkopšanas speciālista lomu estētiskās ķirurģijas pacientu perioperatīvā aprūpē;
3. Spēs aprakstīt un izskaidrot mezoterapijas procedūru veikšanas kritērijus un pamatprincipus, indikācijas, kontrindikācijas, iespējamās 
reakcijas un komplikācijas;
4. Spēs pielietot zināšanas klienta vitālo mērījumu un vispārējā stāvokļa izvērtēšanā, invazīvās un neinvazīvās mezoterapijas tehniku un 
preperātu izvēlē;
5. Spēs izskaidrot dažādu estētisko injekciju metodiku pielietošanu pie dažādām estētiskajām problēmām un stāvokļiem.
Prasmes: 1.patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa ādas diagnostiku, ievākt anamnēzes datus, lai sastādītu un veiktu klienta individuālo 
mezoterapijas programmu;
2. Sagatavot darba vidi un klientu mezoterapijas procedūras veikšanai, ievērojot higiēnas pasākumu kompleksu;
3. Veikt mezoterapijas  procedūru, izvēloties  estētiskajai problēmai atbilstošas tehnikas un preperātus;
4.Piedalīties estētiskās ķirurģijas klienta perioperatīvā aprūpē, pielietojot problēmai atbilstošas metodes un tehnikas.
5.Konsultēt klientus par pasākumu kompleksu ievērošanu starp un pēc procedūrām
6. Informēt par iespējamām reakcijām pēc procedūras;

Anatomija, fizioloģija, sejas 
un ķermeņa kosmētiskās 
procedūras

Kompetence: 1. Spēja pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai izstrādātu un īstenotu savas kompetences robežās 
noteikto estētiskās mezoterapijas procedūru plānu dažādiem klientiem;
2. Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus izmantošanai  mezoterapijas un perioperatīvās aprūpes procedūrās;
3. Spēja izvēlēties un lietot klienta vēlmēm un diagnozes rezultātiem atbilstošas mezoterapijas tehnikas un preperātus;
4. Spēja novērtēt estētiskos rezultātus un konsultēt klientu par estētiskās problēmas risinājumiem, klienta līdzestību rezultātu uzlabošanā.
5. Pielietot pirmās palīdzības pasākumus mezoterapijas veikšanas komplikāciju gadījumā.
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Elektroprocedūras 3 4,5 5 6 E Mērķis: Sniegt zināšanas par fizikālo faktoru ietekmi uz organismu un praktiskas iemaņas darbam ar aparāttehnoloģijām.
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par fizikālo faktoru – strāvas, elektromagnētiskā starojuma, mehānisko svārstību, gaisa un temperatūras 
iedarbību uz organisma fizioloģiskajām norisēm;
2. Sniegt zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī  par kosmetoloģijā izmantoto aparāttehnoloģiju  jēdzieniem un būtību;
3. Sniegt zināšanas par sejas un ķermeņa estētisko problēmu diagnostiku un risināšanu, pielietojot jaunākās aparāttehnoloģijas.
4. Veidot prasmes pielietot kosmetoloģijas aparatūru atbilstoši indikācijām un kontrindikācijām.
5. Veidot prasmes integrēt un kombinēt dažādas aparāttehnoloģijas kosmētiskajā procedūrā
6. Veicināt spēju izvērtēt aparātprocedūru rezultātus
7. Attīstīt prasmes analizēt zinātnisko literatūru par pētījumiem un inovācijām fizikālajā medicīnā un kosmetoloģijā
Zināšanas: 1. Studentiem būs izpratne par elektroaparatūras drošības noteikumiem;
2. Spēs izskaidrot tādu fizikālo faktoru kā strāva, elektromagnētiskais starojums, mehāniskās un vibroakustiskās svārstības, gaiss un 
temperatūra darbības mehānismu un fizioloģisko ietekmi uz organismu;
3. Studentam būs priekšstats par kosmetoloģijā un estētiskajā medicīnā pielietoto aparāttehnoloģiju veidiem un darbības principiem;
4. Spēs aprakstīt un izskaidrot aparāttehnoloģiju procedūru veikšanas kritērijus un pamatprincipus, indikācijas, kontrindikācijas;
5. Spēs analizēt un izmantot praksē iegūto informāciju par jaunākajiem estētiskajās un estētiskās medicīnas apratāttehnoloģiju 
zinātniskajiem pētījumiem un publikācijām.
Prasmes: Patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa estētisko diagnostiku, ievākt anamnēzes datus, lai sastādītu un veiktu klienta individuālo  
programmu un atsevišķas procedūras ar aparāttehnoloģijām;
Sagatavot darba vidi un klientu procedūrai ar elektroaparatūru veikšanai, ievērojot higiēnas un drošības pasākumu kompleksu;
Pielietot kosmetoloģijas aparatūru atbilstoši indikācijām un kontrindikācijām;
Konsultēt klientus par problēmzonas kopšanas un citu pasākumu kompleksu ievērošanu pēc un starp procedūrām:
Ievērot darba drošības un aprūpes noteikumus darbam ar aparatūru
Kompetence: Spēja pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai izstrādātu un īstenotu savas kompetences robežās 
noteikto elektroprocedūru plānu dažādiem klientiem;
Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus izmantošanai  elektroprocedūrās;
Spēja savienot savstarpēji dažādas aparāttehnoloģiju metodes, kā arī integrēt tās ar manuālajās kosmētiskajās procedūrās labāka estētiskā 
rezultāta iegūšanai.

Anatomija, fizioloģija
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Klasiskā ķermeņa masāža, 
pēdu refleksoterapija

3 4,5 3 3 E Mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par ķermeņa anatomisko uzbūvi; klasiskās masāžas un pēdu refleksoterapijas ietekmi uz organismu, 
indikācijām un kontrindikācijām, masāžas higiēnu, izmantojamiem materiāliem. Iemācīt studentus pastāvīgi veikt klasisko ķermeņa masāžu 
un pēdu refleksoterapiju, pielietojot speciālos masāžas paņēmieniem un tehniku.
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par klasiskās masāžas un pēdu refleksoterapijas  jēdzienu un būtību.
2. Sniegt studentiem zināšanas par klasiskās ķermeņa masāžas ietekmi uz organismu, atkārtojot organisma anatomiju un fizioloģiskās 
norises, izskaidrot indikācijas un kontrindikācijas.
3. Izprast  higiēnas nozīmi masāžas procedūras laikā, pirms un pēc tās. Veidot zināšanas par  skaistumkopšanas speciālista personiskās 
higiēnas pamatprincipus.
4. Iemācīt studentu patstāvīgi veikt ķermeņa atsevišķu daļu un visa ķermeņa klasisko masāžu, pielietot tās paņēmienus citās kosmētiskajās 
procedūrās
Zināšanas: 1. Pirmās palīdzības sniegšana dažādās negadījumu situācijās;
2. Profesijas vadlīnijas un standarts;
3. Normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības kosmētiskajiem kabinetiem;
4. Ādas primārie un sekundārie veidojumi;
5. Biežāk sastopamās iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas, to simptomi.
6. Ķermeņa anatomiskā uzbūve, klasiskās masāžas ietekme uz organismu, indikācijas un kontrindikācijas, tehnika un paņēmieni, masāžas 
higiēna, pielietojamie materiāli;
7. Pēdas anatomiskā uzbūve, pēdu reflektorās zonas, masāžas tehnika un paņēmieni, indikācijas un kontrindikācijas;
8. Profesijas vadlīnijas un standarts;
9. Normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības kosmētiskajiem kabinetiem;
10. Ādas primārie un sekundārie veidojumi;
11. Biežāk sastopamās iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas, to simptomi.
12. Ķermeņa anatomiskā uzbūve, klasiskās masāžas ietekme uz organismu, indikācijas un kontrindikācijas, tehnika un paņēmieni, masāžas 
higiēna, pielietojamie materiāli;
13. Pēdas anatomiskā uzbūve, pēdu reflektorās zonas, masāžas tehnika un paņēmieni, indikācijas un kontrindikācijas;
Prasmes: 1. Veikt cilvēka vitālos mērījumus, tos novērtēt (pulss, temperatūra, arteriālais spiediens).
2. Ievērot normatīvo aktu normas par higiēnas prasībām skaistumkopšanā, personiskās higiēnas prasības, sabiedrības veselības veicināšanas 
pasākumus, infekciju slimību profilaksi.
3. Raksturot klienta konstitucionālo tipu un ārējo izskatu.
4. Patstāvīgi veikt ķermeņa masāžu, pielietojot klasiskos masāžas paņēmienus, tehniku un principus.
5. Patstāvīgi veikt pēdu reflektoro zonu masāžu.
6. Veikt pašmasāžu.

Anatomijā un fizioloģijā

Kompetence: 
Spēj izvēlēties klasiskās masāžas paņēmienus un tos integrēt skaistumkopšanas procedūrās
Spēja attīstīt saskarsmes kompetenci, paaugstināt jutīgumu pret citiem cilvēkiem un sekmēt veiksmīgāku komunikāciju ar citiem, lai 
harmonizētu kontaktu un attieksmju sfēru, uzlabotu pašsajūtu, sniegtu iespējas relaksācijai, apzinātu un pilnveidotu uzticēšanās prasmes sev 
un apkārtējiem.
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Ķermeņa kosmētiskās 
procedūras  

3 4,5 4 4 E Mērķis: Veidot prasmes veikt ķermeņa kosmētiskās procedūras un kompetence to izvēlē pēc klienta indikācijām.
Uzdevumi: 1.Sniegt zināšanas sanitārijas un higiēnas pārzināšanā kosmētiskajā/masāžas kabinetā
2. Veidot prasmes pielietot profesionālo ētikas un darba drošības principus kosmētiskajā/masāžas kabinetā;
3. Veidot prasmes ķermeņa estētiskās problēmu diagnostikā, kosmētisko procedūru klasifikācija,  pārzināt  paņēmienus, metodes, 
fizioloģiskās iedarbības uz estētiskajām ķermeņa. 
4. Veidot prasmes darbā ar ķermeņa estētiskajām problēmzonām, noteikt indikācijas un kontrindikācijas dažādu koriģējošo masāžu 
paņēmienu pielietošanai
5. Veidot prasmes  masāžas metožu, paņēmienu apguvē, kompetences šo metožu un paņēmienu izvēlē un integrēšanā citās procedūrās
Zināšanas: 1. Kosmētikas līdzekļu attīstība saistībā ar zinātnes sasniegumiem un dažādu tautu empīriskiem novērojumiem.
2. Veselība kā vienots veselums cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās veselības un labklājības veicināšanā.
3. Cilvēka ķermeņa muskuļu iedalījums pa grupām un to funkcijas.
4. Personiskās un darba higiēnas nozīme individuālās un sabiedrības veselības veicināšanā, infekciju slimību profilaksē.
5. Dermatoloģijas pamati, ļaundabīgās un labdabīgās ādas saslimšanas, simptomi, profilakse.
6. Iekšķīgo slimību pamati.
7. Pirmās palīdzības sniegšana dažādās negadījumu situācijās;
8. Profesijas vadlīnijas un standarts;
9. Normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības
10. kosmētiskajiem kabinetiem;
11. Ķermeņa ādas tipi, stāvokļi un diagnostika;
12. Ādas primārie un sekundārie veidojumi;
13. Kosmētikas līdzekļu izveides un pielietojamības principi, iedarbības veidi.
14. Ķermeņa estētisko problēmu diagnostika un risināšana, pielietojot jaunākās aparāttehnoloģiskās iespējas ķermeņa kopšanas
15. procedūrās, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas operācijām.
16. Fizikālās terapijas pielietojums skaistumkopšanā.
17. Profesionālie un individuālie ķermeņa kopšanas kosmētiskie līdzekļi, to sastāvdaļas, ekskluzīvo masāžu un procedūru pielietošanas 
specifika un īpatnības.

Anatomija un fizioloģija, 
pirmā palīdzība, 
dermatoloģija

Prasmes: 1. Izvērtēt dažādu kosmētikas līdzekļu veidus, sastāvus un izvēlēties tos atbilstoši ādas un matu tipiem, stāvoklim, novērtēt 
kosmētisko līdzekļu mikrobioloģisko kvalitāti, drošumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2. Ievākt anamnēzi, raksturot klienta konstitucionālo tipu un ārējo izskatu.
3. Veikt ķermeņa kosmētisko defektu noteikšanu.
4. Precīzi dozēt un pielietot kosmētiskos līdzekļus, dažādas palīgierīces un metodes ķermeņa estētikas uzlabošanai.
5. Patstāvīgi veikt ķermeņa ekskluzīvās masāžas.
6. Veikt ķermeņa kopšanas estētiskās procedūras ar jaunākajām aparāttehnoloģiskām iekārtām un metodēm, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas 
operācijām.
7. Veikt kosmētiskās procedūras, izmantojot parafīnu.
8. Noteikt vitālos mērījumus un to normālās/pataloģiskās izmaiņas dažādu kosmētisko un koriģējošo ķermeņa procedūru pielietošanas 
laikā.
9. Konsultēt klientu par estētiskās problēmas risinājumiem, klienta līdzestību.
10. Zinātnisko pētījumu analīze un sintēze.
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Kompetences
1. Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā un organisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā veselumā.
2. Spēja orientēties ādas slimību diagnostikas pamatos un apzināties savas kompetences robežas ādas slimību gadījumos.
3. Spēja noteikt un analizēt klienta ķermeņa tipu, stāvokli un pieņemt lēmumu kosmētiskās problēmas risināšanai.
4. Spēja izvēlēties, pamatot un veikt ķermeņa profilaktiskās kosmētiskās procedūras un palīgprocedūras atbilstoši ādas tipam un stāvoklim.
5. Spēja atkarībā no klienta kosmētiskās problēmas pamatot un izvēlēties kosmētisko līdzekļu pielietojumu katram klientam lietošanai 
mājas apstākļos.
6. Spēja apzināti un mērķtiecīgi veidot savu profesijas standartam atbilstošu speciālista tēlu.
7. Spēja risināt ķermeņa estētiskās problēmas, pielietojot kosmētiskās aparāttehnoloģijas.
8. Spēja izvēlēties un ieteikt klientam dažādu kosmētisko līniju individuālās lietošanas līdzekļus un profesionālās ķermeņa procedūras 
atbilstoši risināmai kosmētiskajai problēmai.
9. Spēja diagnosticēt celulīta un citu ķermeņa kosmētisko defektu rašanās iemeslus, izvērtēt kopšanas pamatprincipus, izvēlēties un pielietot 
kosmētiskos līdzekļus problēmas risināšanai.
10. Rekomendēt un sastādīt klientam atbilstošu ikdienas ādas kopšanas plānu mājas apstākļos un turpmāk rekomendējamās kosmētiskās 
procedūras un manipulācijas.

Vaksācija 1 1,5 4 3 I Mērķis: Sniegt zināšanas par ķermeņa apmatojuma funkcijām, nevēlamā apmatojuma likvidēšanas metodēm  un praktiskas iemaņas 
darbam ar vasku sejas un ķermeņa procedūrās
Uzdevumi: . Apgūt zināšanas par profesionālo ētiku un darba drošību kosmētiskajā kabinetā vaksācijas procedūrās;
2. Nostiprināt zināšanas  ādas un mata anatomijā,  pārzinot biežākās saslimšanas;
3. Veidot prasmes pārzināt un pielietot matiņu likvidēšanas metodes un tehnikas, to indikācijas un kontrindikācijas;
4. Prast klientam paskaidrot par ādas kopšanu pirms un pēc vaksācijas procedūras, kā arī tās nepieciešamību un nozīmi
Zināšanas: 1. Studentam būs priekšstats par kosmetoloģijā un estētiskajā medicīnā pielietoto nevēlamā apmatojuma likvidēšanas veidiem 
un darbības principiem.
2. Pārzinās matiņu likvidēšanas tehnikas, dažādu vasku veidu pielietojumu, vaksācijas indikācijas, kontrindikācijas un komplikācijas.
3. Sanitārijas un higiēnas prasības kosmētiskajā kabinetā vaksācijas procedūras laikā.
Prasmes: 1. Veikt kvalitatīvu vaksāciju ar šķidro, cieto un filmveida vasku.
2. Pratīs izvērtēt apstrādājamās zonas ādas stāvokli un piemērot atbilstošu vaksācijas tehniku.
3. Spēs analizēt literatūru par populārākajām matiņu likvidācijas metodēm.
4. Pratīs konsultēt klientu par kosmētisko līdzekļu pielietojumu ādas kopšanai pirms un pēc vaksācijas.
5. Spēs ievērot sanitārijas un higiēnas prasības kosmētiskajā kabinetā vaksācijas procedūras laikā.
Kompetence: 1. Veikt kvalitatīvu vaksāciju ar šķidro, cieto un filmveida vasku.
2. Pratīs izvērtēt apstrādājamās zonas ādas stāvokli un piemērot atbilstošu vaksācijas tehniku.
3. Spēs analizēt literatūru par populārākajām matiņu likvidācijas metodēm.
4. Pratīs konsultēt klientu par kosmētisko līdzekļu pielietojumu ādas kopšanai pirms un pēc vaksācijas.
5. Spēs ievērot sanitārijas un higiēnas prasības kosmētiskajā kabinetā vaksācijas procedūras laikā.

Ādas anatomija un funkcijas

Sejas masāžas 3 4,5 3 5 E Mērķis: apgūt prasmes patstāvīgi veikt Žake, franču plastiskās vibrācijas, limfodrenāžas, klasisko sejas un dekoltē masāžu.
Uzdevumi: 1.Sniegt zināšanas par masāžas fizioloģisko iedarbību uz organismu un tā sistēmām, indikācijām un kontrindikācijām. 
2.Veidot izpratni par sejas masāžu veidiem, paņēmieniem un shēmām, to pielietošanas izvēli un panākamos efektus
3. Attīstīt prasmes pielietot Žake, franču plastiskās vibrācijas, limfodrenāžas, klasisko sejas un dekoltē masāžu.
Zināšanas: 1. Izpratne par ādas tipiem un stāvokļiem, sejas  muskuļu fizioloģiskajām īpatnībām un masāžas iedarbību
2. Pārzina higiēnas prasības kosmētiskajā kabinetā
3. Izprot un pielieto zināšanas par  sejas un dekolte masāžas veidiem, indikācijām un kontrindikācijas. 
4. Ir priekšstats un izpratne par citiem sejas masāžu veidiem.
5. Zina normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības kosmētiskajiem kabinetiem.
Prasmes: Veikt piecu veidu sejas masāžas, integrēt tās paņēmienus citās kosmētiskajās procedūrās. 
Kompetence: 1. Spēj patstāvīgi veikt Žake, franču plastiskās vibrācijas, limfodrenāžas, klasiskās sejas masāžas un dekoltē masāžu, 
ievērojot klienta specifiskās vajadzības, īpatnības un psihoemocionālo stāvokli, atbilstoši sejas tipam un stāvoklim.
2. Spēja analizēt un izvērtēt klienta anamnēzes datus izmantošanai kosmētiskajām masāžām.
3. Spēja apzināti un mērķtiecīgi veidot savu profesijas standartam atbilstošu speciālista tēlu.
4. Spēja izprast saskarsmes lomu profesionālajā klientu apkalpošanas procesā, veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar 
klientiem, darba devējiem un kolēģiem.

Anatomijā un fizioloģijā
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Sejas kosmētiskās 
procedūras 

5 7,5 4 6 E Mērķis: Veidot profesionālo kompetenci sejas ādas veselības, un ādas stāvokļa diagnostikā, analīzē,  plaša spektra sejas kosmētisko 
procedūru izvēlē un veikšanā , klientu konsultēšanā
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par sejas kosmētiskajām/ārstnieciskajām manuālām un aparāttehnoloģiju 
procedūrām un manipulācijām, to integrēšanu un savienojamību;
2. Pārzināt profesionālo kosmētiku  un to pielietot atkarībā no klienta ādas tipa un stāvokļa/veselības, indikācijām un kontrindikācijām
3. Veidot prasmes klienta  apkalpošanā un konsultēšanā par jaunākiem kosmētikas līdzekļiem, kosmetoloģijas tehnoloģijām un metodēm 
sejas ādas  diagnostikā un kopšanā.
4. Veidot prasmes un kompetenci kosmētiskās /ārstnieciskās procedūras izvēlē un manipulāciju integrēšanu pamatprocedūrā atbilstoši tās 
mērķim;
5. Pilnveidot prasmes veikt nozares literatūras izpēti un analīzi, prezentēt
Zināšanas: 1. Izpratnes līmenī spēs izskaidrot un pielietot daudzpusīgas ādas diagnostikas metodes, ādas analīzes rezultātus;
2. Izskaidrot kosmētiskās procedūras, līdzekļu un aparatūras izvēli, to integrēt un savienot ar citām estētiskajām/ ārstnieciskajām 
procedūrām un manipulācijām;
3. Pārzinās ķīmiskā pīlinga sastāvu un tajā esošo skābju iedarbību uz ādu.
4. Izskaidrot klienta konsultēšanas un klienta līdzestības nozīmi ādas stāvokļa uzlabošanā
5. Pārzinās un spēs izskaidrot dažādu profesionālo  kosmētiku  pielietojamību un efektivitāti konkrēta ādas stāvokļa uzlabošanā
Prasmes: 1. Sagatavot darba vidi atbilstoši procedūras mērķim, protokolam un higiēnas prasībām
2. Veikt un izvēlēties kosmētiskās procedūras atbilstoši klienta ādas vajadzībām;
3. Integrēt dažādas manipulācijas, kosmētiskos līdzekļus un  aparatūru kosmētiskajā procedūrā, vadoties pēc procedūras mērķa
4. Pratīs sagatavot ādu ķīmiskajiem pīlingiem, piemērot atbilstošu ķīmiskā pīlinga veidu, veikt virspusējos un vidējos pīlingus, vadīt 
pēcpīlinga ādas kopšanu. 
5. Pratīs savietot ķīmisko pīlingu procedūras ar citām kosmetoloģiskajām procedūrām labāka estētiskā efekta iegūšanai
6. Konsultēt klientus par ādas veselības profilaksi
Kompetence: 1. Veidot profesionālu saskarsmi ar klientu, ievērojot darba ētikas principus
2. Specifisku estētisko /ārstniecisko procedūru un manipulāciju organizēšanā
3. Kosmētiskās produkcijas, metožu, tehniku un manipulāciju izvēlē un integrēšana procedūrā pēc izvirzītā mērķa
4. Citu speciālistu iesaistīšana veselības profilaksē un estētisko defektu/stāvokļu terapijā
5. Klienta izglītošana un konsultēšana par profilaktiskiem un terapeitiskiem ādas stāvokļa uzlabošanas pasākumiem, principiem
6. Veikt pētniecisku darbu skaistumkopšanas nozarē

Anatomija, fizioloģija, 
dermatoloģija, 
materiālmācība, klasiskās 
sejas masāžas
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Salona vadība I
Salona vadība II

2
1

3
1,5

1;2
5

1;2
5

I Mērķis:
1. Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par skaistumkopšanas salona, privātprakses vai franšīzes darbības 
pamatprincipiem, higiēnas prasībām, darba drošību, telpu aprīkojumu un interjeru, kosmētikas pārdošanu, mārketinga un menedžmenta 
pamatprincipiem.
2. Veidot studentiem izpratni par to, kas tiek sagaidīts kvalifikācijas prakses laikā, kādi ir tās mērķi, uzbūves struktūra un uzdevumi.
3. Iepazīstināt ar studiju mācību plānu pa semestriem, veidot izpratni, kā attīstās studiju gaita, kurā mācību gadā un semestrī, kas ir 
sagaidāms no mācību procesa.
4. Informēt par prakses iespējām caur Erasmus+ mobilitāti.
5. Prast veidot salona budžetu, pakalpojumu cenas, izprast ētikas kodeksu, strādājot ar klientu un mārketinga rīku nozīmi, piesaistot jaunus 
klientus un noturot jau esošos.
Uzdevumi:
1. Iegūt zināšanas salona/privātprakses vai franšīzes atvēršanā
2. Novērtēt  riskus un izvēlēties atbilstošāko uzņēmējdarbības vai nodarbinātības veidu, strādājot skaistumkopšanas nozarē.
3. Apgūt prasmes, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām un iegūtajām praktiskajām iemaņām, noteikt savas profesionālās darbības 
kompetences vadlīnijas kā skaistumkopšanas speciālistam estētiskajā kosmetoloģijā
4. Izprast prakses uzdevumus, tās struktūru, prasības un patstāvīgi veikt prakses uzdevumus.

Zināšanas: iegūs teorētiskās zināšanas izpratnes līmenī par dažādiem nodarbinātības veidiem, uzņēmējdarbības virzieniem, nozares 
konkurenci, pakalpojumu cenu veidošanas politiku 
Prasmes: pamatojoties uz teorētiskajam zināšanām un praktiskajām iemaņām, prasmes klientam pārdot atbilstošu pakalpojumu un 
produktu. Spēja uzsākt savu uzņēmējdarbību, izprast skaistumkopšanas salona vadības pamatprincipus un darbības mehānismu, gūstot 
peļņu un nodarbinot citus skaistumkopšanas speciālistus no nozares.
Kompetence: Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: izvērtēt riskus un ieguvumus atverot savu privātpraksi, salonu, vai franšīzi, kā arī 
vadīt savu komandu, veiksmīgi nodarboties ar produktu pārdošanu.

Nav nepieciešamas

SPA masāžas 2 3 4 4 I Mērķis: Sekmēt topošo skaistumkopšanas speciālistu izpratni par SPA filozofiju un mūsdienu attīstības tendencēm, kā arī nodrošināt 
praktisku iemaņu apguvi SPA masāžās un procedūrās.
Uzdevumi:
1. Gūt priekšstatu par SPA konceptu, vēsturi un attīstību.
2. Gūt pamatzināšanas par mūsdienu SPA veidiem un pamatprincipiem.
3. Gūt izpratni par SPA masāžu iedarbības mehānismiem, holistisko pieeju.
4. Apgūt prasmes un iemaņas veikt aroma masāžas procedūru.
Zināšanas: 
1. Priekšstats par SPA konceptu, holistisko pieeju. 
2. Spēja nosaukt SPA veidus, populārākās SPA procedūras.
3. Spēja izskaidrot aroma masāžas indikācijas, kontrindikācijas un iedarbības mehānismus.
4. Spēja aprakstīt SPA speciālista darba etiķeti saskarsmē ar klientu.
Prasmes: 
1. Spēja sagatavot darba vidi un nepieciešamos palīglīdzekļus (masāžas eļļu maisījumus) aroma masāžas veikšanai.
2. Spēja novērtēt klienta veselības stāvokli, noteikt iespējamās indikācijas un kontrindikācijas aroma masāžas procedūrai. 
3. Spēja veikt aroma masāžas procedūru.
4. Spēja novērtēt aroma masāžas procedūras rezultātu.
Kompetence: 
1. Spēja kompleksi novērtēt klienta veselības stāvokli un piemērot aroma masāžas procedūras atbilstošus risinājumus.
2. Spēja informēt un izglītot klientu par aroma masāžas pielietošanas iespējām veselības atjaunošanā un profilaksē, sniegt praktiskus 
ieteikumus mājas aprūpei.

Anatomija. Fizioloģija. 
Klasiskā masāža. 
Aromterapija.
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Izvēles studiju kursi
Brīvās izvēles kursi 2 3 5 6 I Krioterapija 1  KP

Mērķis: Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un
praktisko pieredzi fizikālās terapijas – krioterapijas pielietojumam skaistumkopšanā un veselīga ķermeņa tonusa uzturēšanā.
Attīstīt praktisku pieredzi darbam ar šķidro slāpekli, izveidot izpratni par krioterapijas izmantošanas iespējām kombinācijās ar citām 
kosmetoloģiskajām procedūrām. Kā arī apgūt kriodestrukcijas pamatus.
Uzdevumi:
1. Sniegt pamatzināšanas par dažādu zemo temperatūru iedarbību uz ķermeni. Apskatīt dažādus tehnoloģiskos risinājumus.
2. Krioterapijas lokālo un vispārējo ietekmi uz ķermeni.
3. Kriodestrukcija, labdabīgie ādas veidojumi.
4. Izskaidrot vispārējās ķermeņa krioterapijas, lokālās krio-masāžas un kriodestrukcijas gaitu, drošības noteikumus darbā ar šķidro slāpekli 
un procedūru rezultātiem. 
5. Radīt izpratni par krioterapijas iedarbību kombinācijās ar citām procedūrām.
6. Nodrošināt praksi kriomasāžā un kriodestrukcijā ar mērķi, pārliecinoši un droši izmantot šķidro slāpekli tālākajā patstāvīgajā darbā.
Zināšanas:
1. Darba drošības prasības darbam ar šķidro slāpekli.
2. Izpratne par aukstuma iedarbību uz cilvēka organismu.
3. Lokālās un vispārējās ķermeņa krioprocedūras ietekmi uz ķermeni. Indikācijām un kontrindikācijām tās pielietošanai.
4. Zināšanas par terapijas kombinācijas iespējām ar citām sejas un ķermeņa procedūrām.
Prasmes:
1. Stingri ievērojot darba drošības noteikumus, strādāt ar šķidro slāpekli. 
2. Pielietot dažādu tehniku atbilstoši lokalizācijai un vēlamā mērķa sasniegšanai. Novērtēt iedarbības intensitāti. 
3. Atbilstoši kompetencei, veikt kriodestrukciju labdabīgiem ādas veidojumiem.
4. Pielietot iegūtās zināšanas un iemaņas turpmākajās izglītības programmas studijās sejas un ķermeņa kopšanas procedūrās.
Kompetences: 
1. Spēja izvērtēt krioterapijas un kriodestrukcijas pielietojumu, kā pastāvīgu procedūru vai kombinācijās ar citām sejas procedūrām.
2. Spēja konsultēt klientu par vispārējā ķermeņa krioterapijas iedarbību uz ķermeni, novērtējot klienta veselības stāvokli.

Anatomija un fizioloģija

Vai Sejas refleksoterapija
Mērķis: sniegt studentiem teorētiskās zināšanas refleksoterapijā un praktiskās iemaņas sejas refleksoterapijas procedūrās, lai pilnveidotu 
studentu profesionālo kapacitāti.
Uzdevumi:
1. Gūt priekšstatu par refleksoterapijas vēsturi, attīstību, galvenajiem veidiem un pamatprincipiem.
2. Gūt pamatzināšanas par sejas refleksoterapijas pamata virzieniem, indikācijām un kontrindikācijām.
3. Gūt izpratni par sejas refleksoterapijas iedarbības mehānismiem, holistisko pieeju.
4. Apgūt prasmes un iemaņas veikt sejas refleksoterapijas procedūru.
Zināšanas: 
1. Priekšstats par refleksoterapijas kā holistiskas terapijas veidiem un pamatprincipiem veselības atjaunošanā. 
2. Spēja nosaukt sejas refleksoterapijas indikācijas un kontrindikācijas, sejas refleksu izvietojumu un iedarbību.
3. Spēja izskaidrot sejas refleksoterapijas iedarbības mehānismus.
4. Spēja aprakstīt sejas refleksoterapijas speciālista darba etiķeti saskarsmē ar klientu.
Prasmes: 
1. Spēja sagatavot darba vidi un nepieciešamos palīglīdzekļus sejas refleksoterapijas procedūras veikšanai.
2. Spēja novērtēt klienta veselības stāvokli un noteikt iespējamās indikācijas un kontrindikācijas sejas refleksoterapijas procedūrai. 
3. Spēja veikt sejas refleksoterapijas procedūru.
4. Spēja novērtēt sejas refleksoterapijas procedūras rezultātu.
Kompetence: 
1. Spēja kompleksi novērtēt klienta veselības stāvokli un piemērot sejas refleksoterapijas  procedūras atbilstošus risinājumus.
2. Spēja informēt un izglītot klientu par sejas refleksoterapijas pielietošanas iespējām veselības atjaunošanā un profilaksē, sniegt praktiskus 
ieteikumus  mājas aprūpei.

Anatomija, fizioloģija, 
neiroloģija, dermatoloģija, 
sejas klasiskā masāža, 
holistiskā medicīna, 
saskarsmes psiholoģija, ētika.
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Vai 
Litoterapija 1 KP
Mērķis: Iepazīstināt topošos skaistumkopšanas speciālistus ar dabā sastopamajiem minerāliem, to īpašībām  un izmantošanas veidiem 
skaistumkopšanā un veselības uzlabošanā.
Uzdevumi: 1. Gūt priekšstatu par minerālu daudzveidību, to fizikāli ķīmiskajām īpašībām, kā arī fizioloģisko un psihoemocionālo ietekmi 
uz cilvēka organismu.
2. Iepazīt minerālu izmantošanas veidus un metodes skaistumkopšanā, veselības uzlabošanā un profilaksē.
3. Praktiski apgūt karsto akmeņu  masāžu visam ķermenim.
Zināšanas: 1. Izskaidrot litoterapijas būtību un minerālu fizikālo, psihoemocionālo iedarbību uz cilvēka organismu atbilstoši holistiskas 
principam.
2. Nosaukt minerālu izmantošanas veidus un metodes skaistumkopšanā, veselības stiprināšanā un enerģijas līdzsvarošanā.
3. Uzskaitīt indikācijas un kontrindikācijas karsto akmeņu masāžas veikšanai.
Prasmes: 1. Sagatavot darba vidi un nepieciešamos palīglīdzekļus karsto akmeņu masāžai.
2. Novērtēt pacienta veselības stāvokli un noteikt indikācijas/ kontrindikācijas karsto akmeņu masāžas veikšanai.
3. Veikt pilna ķermeņa karsto akmeņu masāžu.
4. Novērtēt masāžas rezultātu un sniegt ieteikumus klienta mājas aprūpei.
Kompetence: 1. Spēja informēt un izglītot klientu par litoterapijas metodēm un minerālu izmantošanas veidiem veselības atjaunošanā un 
profilaksē.
2. Spēja kompleksi analizēt klienta veselības stāvokli (problēmu) un īstenot atbilstošu risinājumu, balstoties uz zināšanām/ prasmēm 
litoterapijā.

Anatomija, Fizioloģija, 
Klasiskā masāža

vai
Skropstu pieaudzēšana 1 KP
Mērķis: Sniegt studentiem zināšanas par mākslīgo skropstu tehnikām un materiāliem, prasmes veikt mākslīgo skropstu pieaudzēšanu un 
kompetenci materiālu un tehnikas izvēlē
Uzdevumi: 1. Sniegt zināšanas par skropstu pieaudzēšanas tehniku, kontrindikācijām, darba drošības noteikumiem, higiēnu un materiāliem
2. Veidot priekšstatu un izpratni par skropstu pieaudzēšanu un tajā izmantojamajiem materiāliem.
3. Veidot prasmes veikt skropstu pieaudzēšanu un skropstu noņemšanu.
Zināšanas: 1. Lietošanas līmenī mākslīgo skropstu pieaudzēšanai izmantojamos materiālus, kontrindikācijas. 
2. Izpratne par higiēnas un darba drošības pamatprincipiem procedūras laikā
3. Priekšstats un izpratne par citām skropstu pieaudzēšanas metodēm. 
Prasmes: 1. Izvēlēties skropstu materiālus atbilstoši klienta acu formai, skropstu īpatnībām.
2. Sagatavot skropstas pirms skropstu uzlikšanas.
3. Uzlikt un noņemt mākslīgās skropstas atbilstoši procedūras protokolam.
Kompetence: Patstāvīgi uzlikt vai noņemt mākslīgās skropstas, ievērojot klienta specifiskās vajadzības, īpatnības, psihoemocionālo stāvokli 
un procedūras protokolu.

Dermatoloģija, Stilistika
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vai
Sejas un ķermeņa kosmētiskie risinājumi virtuālā vidē (2KP)
Mērķis:
Zināšanu, prasmju un kompetenču apguve klienta apmācībā  sejas un ķermeņa kopšanas rituālos atbilstoši kosmētiskajām un estētiskajām 
problēmām klatienē un virtuālā vidē
Uzdevumi:
1. Sniegt teorētiskās zināšanas par manuālām/palpatorām un vizuālām diagnostikas metodēm sejas un kermeņa kosmētisko stāvokļu 
noteikšanā klientam 
2. Sniegt teorētiska szināšanas un praktiskas iemaņas piemērotu kosmētisko līdzekļu izvēlē klientam sejas un ķermeņa ādas kopšanai 
ikdienā
3. Sniegt teorētiskas zināšanas par ikdienas sejas un ķermeņa ādas kopšanas rituāla pamatprincipiem un to praktisku apmācību 
4. Apgūt prasmes apmācīt klientus dažādu manuālas pašamasāzas, mehānisku un elektrisku instrumentu asistētu metožu sejas un ķermeņa 
problēmzonu manipulāciju iemaņās

Zināšanas 
 Sejas ādas tipi, stāvokļi, kosmētiskie  defekti, to diagnostikas metodes;
Ķermeņa estētiskie stāvokļi, konstitucionālie tipi un to manuālās un vizuālās diagnostikas;
Selektīvās un masu produkcijas kosmētikisko līdzekļu klasifikācija, pielietošanas specifika;
Kosmētisko pašmasāžu un instrumentu asistētu masāžu veidi, iedarbība uz organismu un orgānu sistēmām, pielietošanas specifika
Prasmes: 
Klienta konsultēšanā  par estētisko stāokļu un defektu diagnostiku klātienē un attālināti
Klienta izglītošanā un apmācībā par ādas kopšanas pamatprincipiem ikdienā 
Klienta pmācībā dažādu pašmasāžu un instrumentu asistētu metožu pielietošanā gan sejas, gan ķermeņa estētisko problēmu risināšanāa
Kompetences: 
Ārstniecības jomas normatīvo aktu un ētikas prasību ievērošanā;
Klienta ādas estētiskā stāvokļa un problēmu diagnostikā  un izglītošanā par ādas kopšanas pamatprincipiem ikdienā;
Spēja izvērtēt indikācijas, kontrindikācijas dažādu pašmasāžu vai atsevišķu masāžas tehniku apmācībai un pielietošanai klientam;
Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
Spēja atrast un piemērot uz zinātniskās un nozares  literatūras un pētījumiem balstītu informāciju konsultējot un apmācot klientu par 
kosmetoloģiskajām manipulācijām ikdienas sejas un ķermeņa ādas kopšanas ieradumos

Vēlamās: Anatomija, 
Fizioloģija, Dermatoloģija, 
Sejas un ķermeņa 
kosmētiskās procedūras
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VAI
Cilvēka potenciāls. Enerģija. Prāts. Ķermenis
STUDIJU  KURSA  MĒRĶIS:
Izpratne par ilgtspējīgu personīgo un profesionālo izaugsmi, par individuālās veiktspējas un sniegumu uzlabošanas iespējām.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI:
Sniegt zināšanas par uztura mikro un makro elementiem un to ietekmi uz veselību.
Sniegt zināšanas par miega ietekmi uz veselību kopumā, kā arī uz apetīti un veiktspēju.
Sniegt zināšanas par kustībām un fizisko aktivitāšu nozīmi, ergonomiku un elpošanu.
Veicināt to praktisko iemaņu attīstību, kas pilnveido cilvēka potenciālu.
Personiskās izaugsmes mērķu noteikšana. Darbu plānošanas un prioritāšu noteikšanas principi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
 
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:
Zināšanas 
Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti demonstrēs pamazināšanas un izpratni par uztura, kustību, citu aktivitāšu un dzīvesveida 
ietekmi uz pašsajūtu, veselību un veiktspēju, nozīmi cilvēka potenciāla attīstībā.
Prasmes
Studenti būs apguvuši tādas prasmes kā pareizi plānot savu uzturu un dienas režīmu, kā organizēt un izmantot dažādas fiziskās un garīgās 
aktivitātes, lai veicinātu savu profesionālo izaugsmi.
Kompetences
Studenti būs apguvuši tādu vispārējo un profesionālo kompetenci kā nepārtraukti, pareizi un līdzsvaroti pilnveidot savu fizisko veselību, 
uzturēt darba spējas un celt savu produktivitāti, spēs veicināt savu izaugsmi.

25/25


