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SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA (KOSMETOLOĢIJĀ) 

PROFESIJAS STANDARTS 
 

1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis 

Skaistumkopšanas 
speciālists 
kosmetoloģijā 

Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis (5.PKL) 

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības 

Profesijas specializācijas: 
NAV 

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā 
profesijas saistīto profesiju kompetence, kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms 
ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par 
ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās 
medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un 
praktisko zināšanu apjomu”. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums 
Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona1, kura strādā 
skaistumkopšanas privātpraksē un/vai skaistumkopšanas salonā un/vai ārstniecības iestādē un 
sniedz plaša spektra kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas pakalpojumus veselības aprūpes 
jomā, kas aptver ādas stāvokļa  (norma/patoloģija) novērtēšanu kā arī sejas, galvas, ķermeņa 
ādas estētiskās aprūpes kosmetoloģijas procedūras un/vai manipulācijas; konsultē personas2 
savas profesionālās darbības ietvarā; sadarbojas ar citiem veselības aprūpes speciālistiem 
personai droša pakalpojuma veikšanai. 
 
Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā pienākumi un uzdevumi: 

1. Personas kopējā organisma veselības atbilstības novērtēšana kosmetoloģisko procedūru 
īstenošanai: 
1.1. veikt cilvēka organisma kopējo normālā un/vai patoloģiskā stāvokļa novērtēšanu;  
1.2. atpazīt cilvēka biežākās ādas (t.sk. onkoloģijas) un infekcijas slimības pēc tai 
raksturīgajām pazīmēm; 
1.3. ievērot aseptikas un antiseptikas principus;  
1.4. ievērot infekciju kontroles un profilakses pasākumus. 

                                                 
1 Ārstniecības persona profesionālo darbību veic ārstniecības iestādē vai kabinetā, kas reģistrēts Veselības 
inspekcijā. 
2 Ārstniecības personu profesijās lieto vārdu “pacients — persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus 
vai vēršas pēc tiem”, bet ņemot vērā skaistumkopšanas jomas specifiku profesijas standartā tiek lietots vārds 
“persona”. 



2. Kosmetoloģiskās aprūpes plānu sastādīšana: 
2.1. ievākt personas anamnēzi;  
2.2. nodrošināt kosmetoloģiskās aprūpes procesu (plānot, sastādīt un veikt);  
2.3. novērtēt personas ādas stāvokļa atbilstību izvēlētās procedūras veikšanai;  
2.4. aizpildīt kosmetoloģiskās aprūpes dokumentāciju. 

3. Kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas procedūru un manipulāciju veikšana: 
 3.1. izmantot kosmetoloģiskās un estētiskās medicīnas tehnoloģijas; 
3.2. veikt neinvazīvas estētiskās un medicīniskās kosmetoloģijas aprūpes procedūras  

sejas, ķermeņa un/vai galvas ādas aprūpei;  
3.3. veikt paaugstināta riska (invazīvas) kosmetoloģiskās manipulācijas bez  

ķirurģiskas iejaukšanās; 
3.4. veikt intrakutānas un subkutānas  injekcijas mezoterapijas, biorevitalizācijas, 

mikropigmentācijas, pīrsinga u.c. kosmetoloģisko procedūru īstenošanai; 
3.5. izglītot personu par sejas, ķermeņa un/vai galvas ādas aprūpi mājas apstākļos; 
3.6. nodrošināt drošu un komfortablu darba vietu (kosmetoloģisko kabinetu). 

4. Sabiedrības veselības un slimību profilakses veicināšana saskaņā ar personas drošības 
pamatprincipiem: 
 4.1. veicināt sabiedrības veselību un slimību profilaksi; 

            4.2. uzsākt un organizēt neatliekamās palīdzības sniegšanu klienta dzīvībai bīstamos 
stāvokļos un  situācijās līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības atbraukšanai;  

4.3. sniegt personas veselībai drošu kosmetoloģisko pakalpojumu; 
4.4. uzraudzīt kosmetoloģijas un medicīnas ierīču ekspluatācijas drošību; 
4.5. izglītot sabiedrību drošu kosmetoloģisko pakalpojumu jautājumos. 

5. Profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu ievērošana: 
            5.1. ievērot profesionālo ētiku tiešajā darbā un  komunikācijā ar personu; 
            5.2. lietot latviešu valodu; 

5.3. lietot vismaz divas profesionālās svešvalodas; 
5.4. pielietot matemātikas pamatprincipus profesionālajā darbībā;  
5.5. lietot drošas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālās jomas 
darbības nepieciešamībai; 
5.6. pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju; 
5.7. rīkoties atbilstoši sabiedrības interesēm un darba tiesisko attiecību normām; 
5.8. nodrošināt veselības aprūpes organizācijas principu ievērošanu un kosmetoloģisko 
pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas un kompetenču sadalījumu, profesionālās darbības 
juridiskos aspektos un nozarei saistošos normatīvos aktus; 
5.9. organizēt savu darbu, vadīt citu komandas locekļu darbu un  strādāt komandā; 
5.10. ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības un darba drošības 
normatīvo aktu prasības un katastrofu pārvaldības principus. 
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4.1. Personas kopējā organism
a veselības atbilstības novērtēšana kosm

etoloģisko procedūru īstenošanai: 

4.1.1. 
Veikt cilvēka organism

a 
kopējo norm

ālā un/vai 
patoloģiskā stāvokļa 
novērtēšanu. 

N
oteikt cilvēka organism

a kopējo 
norm

ālo un/vai patoloģisko 
stāvokli. 

Izpratnes līm
enī: 

C
ilvēka ķerm

eņa uzbūve, orgānu 
un to sistēm

u anatom
ija un 

fizioloģiskās funkcijas. 
C

ilvēka organism
s un tā 

funkcijas, norm
ālie un 

patoloģiskie stāvokļi.  
C

ilvēka bioķīm
iskā vide, šūnu 

uzbūve un funkcijas, gēnu 
iedzim

tība un organism
a 

dažādības. 
C

ilvēka ķerm
eņa 

konstitucionālie tipi. 
C

ilvēka stājas diagnostikas 
m

etodes. 

Spēja īstenot cilvēka organism
a 

kopējo norm
ālā un/vai patoloģiskā 

stāvokļa novērtēšanu. 
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4.1.2.  
A

tpazīt cilvēka biežākās 
ādas (t.sk. onkoloģijas) 
un infekcijas slim

ības 
pēc tai raksturīgajām

 
pazīm

ēm
. 

Identificēt dažādas slim
ības pēc 

tai raksturīgajām
 pazīm

ēm
. 

Identificēt ārstēšanas 
nepieciešam

ību, kura ir ārpus 
prasm

ju un kom
petenču robežas 

un personu
3 nosūtīt pie atbilstoša 

Izpratnes līm
enī: 

Ā
das slim

ību un patoloģisko 
stāvokļu klīniskā aina, 
raksturīgās sūdzības.  
 

 
A

nam
nēzes dati. 

 
Spēja atpazīt cilvēka 

biežākās ādas (t.sk.onkoloģijas) 
slim

ības pēc tai raksturīgajām
 

pazīm
ēm

 un orientēties 
iespējam

ās slim
ības 

kom
plikācijās, blakussaslim

šanās 
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3 ārstniecības personu profesijās lieto vārdu “pacients —

 persona, kas saņem
 veselības aprūpes pakalpojum

us vai vēršas pēc tiem
”, bet ņem

ot vērā skaistum
kopšanas jom

as 



speciālista. 
 

Biežāk sastopam
o ādas slim

ību 
kopīgās raksturīgās klīniskās 
pazīm

es.  
 

Ā
das slim

ību diferenciālās 
diagnozes.  

 

Ā
rstēšanas m

etodes, šo m
etožu 

pielietojum
s, indikācijas un 

kontrindikācijas, priekšrocības 
un trūkum

i. 
 Iespējam

ās diferenciālās 
diagnozes.  
 Lietošanas līm

enī: 
D

ažādu infekciju slim
ību 

ierosinātāju patoģenēze. 
Epidēm

iskais process un 
infekciju saslim

šanas.  

un iespējam
ajās 

diferenciāldiagnozēs. 
 Spēja personu nosūtīt pie 
atbilstoša speciālista. 

 

4.1.3. 
Ievērot aseptikas un 
antiseptikas principus. 

Izprast aseptikas un antiseptikas 
principus dažādās klīniskās 
prakses situācijās.  
V

eikt roku m
azgāšanu un 

dezinfekciju pirm
s un pēc 

pakalpojum
u sniegšanas, un pēc 

nepieciešam
ības, pakalpojum

a 
laikā. 
 

Lietošanas līm
enī: 

A
septikas un antiseptikas 

principi, to pielietošanas 
m

etodes. 
Infekciju slim

ību etioloģija, 
attīstības m

ehānism
i cilvēka 

organism
ā, klīniskās izpausm

es, 
ārstēšana un epidem

ioloģija. 
 

Spēja ievērot aseptikas un 
antiseptikas principus.  
Spēja veikt roku m

azgāšanu un 
dezinfekciju pirm

s un pēc 
pakalpojum

u sniegšanas, un pēc 
nepieciešam

ības, pakalpojum
a 

laikā. 
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specifiku profesijas standartā tiek lietots vārds “persona”. 



 
Infekciju izplatības 
ierobežošana.  
Infekciju slim

ību nozīm
e 

sabiedrības veselības un indivīda 
dzīves kvalitātes kontekstā. 

4.1.4. 
Ievērot infekciju 
kontroles un profilakses 
pasākum

us. 

Izprast infekciju kontroles un 
profilakses pasākum

us. 
Lietošanas līm

enī: 

Infekciju slim
ību profilakse 

(specifiskā un nespecfisikā). 

Spēja ievērot infekciju kontroles 
un profilakses pasākum

us 
īstenojot kosm

etoloģiskās aprūpes 
procesus. 
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4.2. K
osm

etoloģiskās aprūpes plānu sastādīšana: 

4.2.1. 
Ievākt personas 
anam

nēzi. 
N

oskaidrot un novērtēt personas 
anam

nēzi, dzīvesveida un uztura 
paradum

us. 
 V

eikt anam
nēzē iegūto datu 

savstarpējo saikņu analīzi, 
uzdodot m

ērķtiecīgus  
jautājum

us un izm
antojot 

pieejam
o dokum

entēto 
inform

āciju un inform
ācijas 

avotus.  
N

oskaidrot personas vispārējo 
veselības stāvokli, sūdzības un 
vēlm

es. 
Izveidot strukturētu anam

nēzi.  
Interpretēt iegūtos anam

nēzes 
rezultātus. 
 

Izpratnes līm
enī: 

D
zīves veids un uztura 

paradum
i, tā ietekm

e uz cilvēka 
veselību un ādas stāvokli. 
V

ispārējo slim
ību un ar 

iedzim
tību saistīto saslim

šanu, 
m

edikam
entu u.c faktoru 

ietekm
e uz personas veselību un 

ādas stāvokli.  
Lietošanas līm

enī: 
Personas anam

nēzes veidošanas 
struktūra un tajā iekļaujam

ā 
inform

ācija.  
Ievāktās anam

nēzes rezultātu 
klīnisko izpausm

ju atbilstība 
norm

ai un pataloģijai atpazīšana. 
Personas datu aizsardzība. 

Spēja ievākt personas anam
nēzi. 

Spēja interpretēt iegūtos 
anam

nēzes rezultātus. 
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4.2.2. 
N

odrošināt 
kosm

etoloģiskās 
aprūpes procesu (plānot, 
sastādīt un veikt). 

Plānot, organizēt un veikt 
personas kosm

etoloģisko aprūpi, 
pam

atojoties uz personas 
veselības stāvokļa novērtēšanu. 
 

Izpratnes līm
enī: 

V
ispārējā m

edicīna un cilvēka 
organism

a funkcijas un 
regulācijas m

ehānism
i. 

V
eselības stāvokļa attīstības, 

novērtēšanas un diagnostikas 
m

ehānism
i. 

Lietošanas līm
enī:  

K
osm

etoloģiskās un estētiskās 
m

edicīnas m
etodes. 

N
einvzaīvās, invazīvās un 

paaugstināta riska procedūras.  
K

osm
etoloģisko un estētiskās 

m
edicīnas m

etožu pielietojum
s. 

Indikācijas un kontrindikācijas, 
kom

plikācijas. 
D

ažādu kosm
etoloģisko un 

estētiskās m
edicīnas  m

etožu 
priekšrocības un trūkum

i.  

 
Spēja patstāvīgi izvēlēties 

personas veselības stāvoklim
 

atbilstošu procedūru. 
 

 
 

Spēja plānot, sastādīt, 
organizēt un veikt 
kosm

etoloģiskās aprūpes procesu, 
izvēloties piem

ērotāko 
kosm

etoloģiskās terapijas m
etodi.  
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4.2.3.  
N

ovērtēt personas ādas 
stāvokļa atbilstību 
izvēlētās procedūras 
veikšanai. 

A
tpazīt norm

ālas ādas stāvokļus 
un fizioloģiskos procesus. 
A

tpazīt ādas un biežākās 
sastopam

ās organism
a slim

ības 
pēc tai raksturīgajām

 pazīm
ēm

. 
A

tpazīt ādas bojājum
us, 

veidojum
us, estētiskos defektus.  

Izpratnes līm
enī: 

Ā
das hidratācija. 

 Ā
das apasiņošana. 

 Ā
das novecošana, pazīm

es. 
 Ā

das fototipi, raksturojum
s. 

 Pigm
entācijas traucējum

i. 
 

Spēja novērtēt personas ādas 
stāvokļa atbilstību izvēlētās 
procedūras veikšanai. 
Spēja form

ulēt atbilstošu ādas tipa 
un stāvokļa diagnozi, definējot 
pam

atdiagnozi, kom
plikācijas, 

blakusslim
ības, pataloģiskos 

procesus. 

 



Form
ulēt atbilstošu ādas tipa un 

stāvokļa diagnozi, definējot 
pam

atdiagnozi, kom
plikācijas, 

blakusslim
ības, pataloģiskos 

procesus. 
N

oteikt izvēlētās sejas un /vai 
ķerm

eņa procedūras m
ērķi. 

Ā
das slim

ības, bojājum
i 

iedalījum
s, raksturojum

s 
(som

ātiskās un infekcijas 
slim

ības).  
 Šūna un audi, to uzbūve, 
funkcijas. 
 Ā

das un tās derivātu uzbūve un 
funkcijas, ādas un nagu 
slim

ības). 
 Ā

das uzbūve, fizioloģija,  
funkcijas. 
 Lietošanas līm

enī: 
 

Ā
das, zem

ādas saistaudu 
konstitucionālās īpatnības. 
 

 
Ā

das un tās derivātu anatom
iskā 

uzbūve un fizioloģiskās 
funkcijas/norises, patoloģisko 
procesu raksturojum

s. 
  

Ā
das tipu un stāvokļu 

novērtēšanas m
etodes.  

 Ā
das patoloģisko stāvokļu 

novērtēšanas m
etodes. 

 Ā
das jaunveidojum

u 
novērtēšanas m

etodes. 
 

  
 



 
Ā

das, zem
ādas saistaudu 

konstitucionālo īpatnību 
novērtēšanas m

etodes. 
 

 
D

iagnostikas m
etodes 

kosm
etoloģijā un estētiskajā 

m
edicīnā. 

 K
osm

etoloģisko procedūru 
indikācijas/kontrindikācijas. 

4.2.4. 
A

izpildīt 
dokum

entāciju. 
V

eikt strukturētus ierakstus 
diagnostikas kartēs. 
A

izpildīt m
edicīnisko 

dokum
entāciju saskaņā ar 

m
edicīnisko dokum

entu 
lietvedības kārtību.  
 

Izpratnes līm
enī: 

Personas datu aizsardzība. 
Lietošanas līm

enī: 
M

edicīniskās dokum
entācijas 

lietvedības kārtība.  
D

iagnostikas kartes aizpildīšanas 
m

etodika.  

Spēja aizpildīt personu 
diagnostikas kartes un m

edicīnas 
dokum

entus saskaņā ar 
m

edicīnisko dokum
entu 

lietvedības kārtību. 
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4.3. K
osm

etoloģijas un estētiskās m
edicīnas procedūru un m

anipulāciju veikšana: 

4.3.1. 
Izm

antot 
kosm

etoloģiskās un 
estētiskās m

edicīnas 
tehnoloģijas. 

Pielietot kosm
etoloģiskās un 

estētiskās m
edicīnas tehnoloģijas 

(t.sk.elektroporācija, 
radiofrekvence, augstas 
frekvences ultraskaņa, 
m

ikrostrāvu terapija, gaism
as 

terapija, tostarp, IPL, neablatīvie 
lāzeri, u.c.)  drošā veidā sejas, 
ķerm

eņa un/vai galvas ādas 
kosm

etoloģiskās aprūpes 
vajadzībām

.  

Izpratnes līm
enī: 

Fizikālie faktori, to darbība un 
param

etri. 
Fizikālās terapijas m

etodes. 
Siltum

a, gaism
as un 

elektroprocedūru izm
antošanas 

drošība. 
  

Spēja plānot un veikt drošu 
kosm

etoloģisko un estētiskās 
m

edicīnas tehnoloģiju 
izm

antošanu atbilstoši 
kosm

etoloģiskās aprūpes plānam
.  

Spēja izm
antot inovatīvas 

tehnoloģijas un m
etodes sejas, 

ķerm
eņa un/vai galvas ādas 

aprūpes terapijā. 
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Izm
antot atzītas/apstiprinātas 

inovatīvas tehnoloģijas un 
m

etodes sejas, ķerm
eņa un/vai 

galvas ādas aprūpes terapijā. 

 

Lietošanas līm
enī: 

Fizikālo faktoru pielietošana un 
iedarbība. 
Tehnoloģiju izm

antošanas 
drošība. 
K

osm
etoloģisko un estētiskās 

m
edicīnas tehnoloģiju 

izm
antošanas indikācijas un 

kontrindikācijas. 
Personas sagatavošana drošai 
estētiskās m

edicīnas un 
kosm

etoloģisko tehnoloģiju 
izm

antošanai. 

 

4.3.2. 
Veikt neinvazīvas 
estētiskās un 
m

edicīniskās 
kosm

etoloģijas aprūpes 
procedūras sejas, 
ķerm

eņa un/vai galvas 
ādas aprūpei. 
 

Plānot un veikt plaša spektra sejas 
ādas, ķerm

eņa un/vai galvas ādas 
neinvazīvās estētiskās un 
m

edicīniskās kosm
etoloģijas 

aprūpes procedūras (t.sk. ķīm
iskie 

pīlingi, ādas tīrīšanas, zem
ādu un 

ādas lim
fātisko sistēm

u 
ietekm

ējošās kosm
etoloģiskās 

procedūras, klim
atoterapeitiskās 

procedūras, m
asāžas u.c.), 

dažādiem
 ādas tipiem

, stāvokļiem
 

un klīniskām
 izpausm

ēm
. 

Sagatavot individuālos 
kosm

ētiskos līdzekļus. 
 

Izpratnes līm
enī: 

Plaša spektra kosm
etoloģisko un 

estētiskās m
edicīnas m

anuālo 
procedūru tehnika, indikācijas, 
kontrindikācijas. 
Plaša spektra kosm

etoloģisko 
līdzekļu klasifikācija un to 
sastāvdaļas. 
Lietošanas līm

enī: 
Sejas, ķerm

eņa un/vai galvas 
ādas estētiskās kopšanas 
pam

atprincipi un procedūras 
(t.sk. roku un kāju aprūpe, liekā 
apm

atojum
a likvidēšanas 

Spēja veikt plaša spektra sejas 
ādas, ķerm

eņa un/vai galvas ādas 
neinvazīvās estētiskās un 
m

edicīniskās kosm
etoloģijas 

aprūpes procedūras sejas, 
ķerm

eņa un/vai galvas ādas 
aprūpei. 
Spēja sagatavot individuālus 
kosm

ētiskos līdzekļus. 
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tehnikas, dekoratīvās kosm
ētikas 

izklāšanas pam
atprincipi, u.c.).  

Izm
antojam

o m
etožu pareiza 

izvēle. 
V

isu ādas slāņu ietekm
ējošās 

neinvazīvas kosm
etoloģiskās 

m
etodes. 

Zem
ādu un ādas lim

fātisko 
sistēm

u ietekm
ējošās 

kosm
etoloģiskās procedūras. 

K
osm

etoloģisko līdzekļu 
klasifikācija, sastāvdaļas un to 
savstarpējo m

ijiedarbību. 
K

osm
ētikas ķīm

ija. 
H

olistiskās m
edicīnas (t.sk. 

ārstniecības augu un ēterisko 
eļļu) pielietošanas iespējas 
veselības aprūpē.  
K

lim
atoterapeitiskās veselības 

aprūpes m
etodes. 

M
asāžas form

as un m
etodes. 

4.3.3. 
Veikt paaugstināta riska 
(invazīvas) 
kosm

etoloģiskās 
m

anipulācijas bez 
ķirurģiskas iejaukšanās. 

V
eikt plaša spektra augsta 

inficēšanās riska 
skaistum

kopšanas pakalpojum
us 

ar ādas m
ērķtiecīgu pārduršanu.  

Pielietot lokālus ādas 
anestezējošus m

edikam
entus 

Izpratnes līm
enī: 

Ķ
īm

isko vielu ietekm
e un 

m
ijiedarbība ar dzīvu organism

u. 
A

septikas un antiseptikas 
pasākum

u kopum
s. 

Spēja veikt plaša spektra augsta 
inficēšanās riska 
skaistum

kopšanas pakalpojum
us, 

ar ādas m
ērķtiecīgu pārduršanu.   

Spēja pielietot lokālus ādas 
anestezējošus m

edikam
entus 

5 LK
I 

 



pirm
s paaugstināta riska 

invazīvajām
 m

anipulācijām
. 

V
eikt kosm

ētisko līdzekļu 
sagatavošanu ievadīšanai zem

ādā. 
V

eikt tetovēšanas procedūras. 
 

O
rganiskās un neorganiskās 

ķīm
ijas pam

atprincipi. 
M

edicīnas ierīču prasības. 
A

lerģijas, to veidi un izpausm
es. 

Tetovējum
u izpildes tehnikas. 

Tetovēšanas ierīces. 
Lietošanas līm

enī: 
Invazīvo m

anipulāciju un 
procedūru tehnika. 
M

edicīnas ierīču, aprīkojum
a un 

instrum
entu veidi, pielietojum

s. 
Ā

das caurduršanas ierīču veidi 
un lietošanas iespējas. 
Paugstināta riska procedūru 
indikācijas, kontrindikācijas, to 
izvēles un pielietošanas 
pam

atprincipi. 

pirm
s paaugstināta riska 

invazīvajām
 m

anipulācijām
. 

Spēja veikt drošas 
kosm

etoloģiskās invazīvās 
m

anipulācijas. 
Spēja veikt tetovēšanas 
procedūras . 

  

4.3.4. 
V

eikt intrakutānas un 
subkutānas  injekcijas 
m

ezoterapijas, 
biorevitalizācijas, 
m

ikropigm
entācijas, 

pīrsinga u.c. 
kosm

etoloģisko 
procedūru īstenošanai. 

V
eikt intrakutānas un/vai 

subkutānas injekcijas.  

 

Izpratnes līm
enī: 

O
rganiskās un neorganiskās 

ķīm
ijas pam

atprincipi. 
M

edicīnas ierīču prasības. 
Lietošanas līm

enī: 
Invazīvo m

anipulāciju un 
procedūru tehnika un tajās 
izm

antojam
ie m

ateriāli.  

Spēja veikt intrakutānas un/vai 
subkutānas injekcijas 
m

ezoterapijas, biorevitalizācijas, 
m

ikropigm
entācijas, pīrsinga u.c. 

kosm
etoloģisko procedūru 

īstenošanai. 
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M
edicīnas ierīču, aprīkojum

a un 
instrum

entu veidi, pielietojum
s. 

Lokāla ādas anestēzija. 

4.3.5. 
Izglītot personu par 
sejas, ķerm

eņa un/vai 
galvas ādas aprūpi 
m

ājas apstākļos. 

Izskaidrot  sejas, ķerm
eņa un/vai 

galvas ādas aprūpes 
pam

atprincipus m
ājas kopšanas 

apstākļos. 
Sniegt nepieciešam

o inform
āciju 

par kosm
etoloģisko aprūpi m

ājās.   
N

oteikt īsterm
iņa un ilgterm

iņa 
kosm

etoloģiskās aprūpes m
ērķus.  

Lietošanas līm
enī: 

K
osm

ētikas un ārstniecības 
līdzekļu, palīglīdzekļu 
kom

plektēšana un m
ijiedarbība. 

K
om

unikācijas prasm
es.  

Spēja izglītot personas par 
sejas/ķerm

eņa un galvas ādas 
aprūpi m

ājas apstākļos. 
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4.3.6. 
N

odrošināt drošu un 
kom

fortablu darba vietu 
(kosm

etoloģisko 
kabinetu). 

Izstrādāt kosm
ētisko instrum

entu, 
m

edicīnas ierīču un aprīkojum
a 

dezinfekcijas plānu. 
Izvelēties dezinfekcijas līdzekļus 
virsm

ām
 un instrum

entiem
.  

    

Izpratnes līm
enī: 

Infekciju slim
ību izraisītāji, 

izplatīšanās ceļi, riski, 
profilakse.  
Skaistum

kopšanas nozares 
aktuālie norm

atīvie akti. 
Epidem

ioloģiskās drošības 
likum

s. 
Lietošanas līm

enī: 
K

osm
etoloģiskā kabineta 

aprīkojum
s, tā iespējas.  

D
arba drošības prasības.  

H
igiēnas prasības 

skaistum
kopšanas pakalpojum

u 
sniedzējiem

.  

Spēja nodrošināt drošu un 
kom

fortablu darba vietu 
(kosm

etoloģisko kabinetu) 
atbilstoši epidem

ioloģiskās 
drošības, darba drošības likum

u 
un higiēnas prasībām

 
kosm

etoloģiskajā kabinetā. 

 

 



Tetovēšanas,pīrsinga un 
m

ikropigm
entācijas 

pakalpojum
u sniegšanai 

noteiktās m
inim

ālās higiēnas 
prasības. 

Instrum
entu tīrīšana, 

dezinfekcija, sterilizācija, 
uzglabāšana, utilizācija. 
Telpu uzkopšanas kārtība un 
veidi. 
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi, to pielietojum

s.  
Personīgā higiēna. 
Ergonom

ijas pam
atprincipi. 

Personas drošības pam
atprincipi. 

N
oteikum

i par higiēniskā un 
pretepidēm

iskā režīm
a 

pam
atprasībām

 ārstniecības 
iestādē. 
N

orm
atīvie akti ārstniecības 

jom
ā. 

  

4.4. Sabiedrības veselības un slim
ību profilakses veicināšana saskaņā ar personu drošības pam

atprincipiem
: 

4.4.1. 
Veicināt sabiedrības 
veselību un slim

ību 
Piedalīties sabiedrības veselības 
veicināšanas un biežāk sastopam

o 
Lietošanas līm

enī: 
Spēja piedalīties, atbalstīt un veikt 
pasākum

us sabiedrības veselības 
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profilaksi. 
novēršam

o slim
ību profilakses 

pasākum
os.  

 

Sabiedrības veselības pam
ati. 

Biežāk sastopam
o novēršam

o 
slim

ību prim
ārā un sekundārā 

profilakse. 
V

eselīga dzīvesveida 
pam

atnostādnes. 

veicināšanā un slim
ību attīstīšanās 

vai progresēšanas risku 
m

azināšanā vai novēršanā.  

 

4.4.2. 
U

zsākt un organizēt 
neatliekam

ās palīdzības 
sniegšanu personas 
dzīvībai bīstam

os 
stāvokļos un situācijās 
līdz neatliekam

ās 
palīdzības atbraukšanai. 

A
tpazīt akūtus stāvokļus. 

O
rganizēt atbilstošu m

edicīniskās 
palīdzības procesu. 
Veikt neatliekam

os pasākum
us 

dzīvībai bīstam
os stāvokļos, 

atbilstoši savas kom
petences 

ietvaram
.  

V
eikt kardiopulm

onālo 
reanim

āciju, neatliekam
os 

pasākum
us dzīvībai bīstam

os 
stāvokļos, tai skaitā pirm

o 
palīdzību asfiksijas gadījum

ā, 
traum

as personu aprūpi, 
im

obilizācijas principus traum
u 

gadījum
ā.  

Pielietot neatliekam
ās palīdzības 

algoritm
us visu vecum

u personu 
grupām

.  

Izm
antot atbilstošus 

m
edikam

entus m
edicīniskās 

palīdzības sniegšanai līdz 

Izpratnes līm
enī:  

A
kūtie stāvokļi m

edicīnā.  
N

eatliekam
ie psihiatriskie 

stāvokļi. 
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzība veselībai un dzīvībai 
kritiskās situācijās.  
Lietošanas līm

enī:  
N

eatliekam
o stāvokļu pazīm

es, 
to risināšana dažādās personu 
grupās. 
K

ardiopulm
onālā reanim

ācija. 
Šoku veidi un kom

as. 
Toksisko vielu elim

inācijas 
m

etodes.  
D

ekontam
inācijas pasākum

i.  
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzībā lietojam

ie 
m

edikam
enti. 

Farm
akodinam

ika/farm
akokinēti

ka 

Spēja atpazīt akūtus stāvokļus 
m

edicīnā un organizēt  
m

edicīniskās palīdzības 
sniegšanu.  
Spēja veikt kardiopulm

onālo 
reanim

āciju.  
Spēja uzsākt neatliekam

ās 
palīdzības sniegšanu personas 
dzīvībai bīstam

os stāvokļos un 
situācijās līdz neatliekam

ās 
palīdzības atbraukšanai.  
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neatliekam
ās palīdzības 

speciālistu atbraukšanai 
Sirds ritm

a traucējum
i/aritm

ijas.  
Elpošanas nepietiekam

ība.  
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzība dažādu etioloģiju šoku 
gadījum

ā. 
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzība akūtu sāpju gadījum

ā.  
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzība dažādu etiolģiju 
asiņošanas,  
N

eatliekam
ā m

edicīniskā 
palīdzība politraum

u gadījum
ā.  

D
ezinfekcijas, aseptikas un 

antiseptikas pasākum
i. 

4.4.3. 
Sniegt personas 
veselībai drošu 
kosm

etoloģisko 
pakalpojum

u. 

N
oteikt riskus m

azinošus 
pasākum

us kosm
etoloģiskā 

procesa ietvaros.  
 

Izpratnes līm
enī: 

R
isku vadīšana. 

Lietošanas līm
enī:  

K
osm

etoloģiskās procedūras 
drošības nodrošināšanas 
pam

atprincipi. 
A

r profesiju saistītie specifiskie 
riski un to m

azinošie pasākum
i 

personu drošības 
paaugstināšanai. 

Spēja organizēt pasākum
u 

kom
pleksu, lai kosm

etoloģiskās 
aprūpes ietvaros nodrošinātu 
personas drošību.  
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4.4.4. 
U

zraudzīt 
kosm

etoloģijas un 
m

edicīnas ierīču 

V
eikt kosm

etoloģisko un 
m

edicīnas tehnoloģiju 
pielietošanu drošā veidā. 

Izpratnes līm
enī: 

Spēja veikt kosm
etoloģiskās 

aprūpes procesu pielietojot 
5 LK
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ekspluatācijas drošību. 
  

Pārbaudīt izvēlētās m
edicīnas 

ierīces gatavību darbam
. 

Lietot m
edicīnas ierīces. 

V
eikt m

edicīnas ierīču 
ekspluatāciju un tehnisko 
uzraudzību. 

Indikācijas, kontrindikācijas 
ierīču pielietošanai. 
Lietošanas līm

enī: 
Fizikālo m

etožu pielietojum
s 

kosm
etoloģijā. 

M
edicīnas ierīču lietošanas 

instrukcijas. 

kosm
etoloģijas un m

edicīnas 
ierīces drošā veidā. 

4.4.5. 
Izglītot sabiedrību drošu 
kosm

etoloģisko 
pakalpojum

u 
jautājum

os. 

Plānot un īstenot sabiedrības 
izglītošanu kosm

etoloģijā un citās 
saistošajās jom

ās. 
Izvērtēt izglītošanas procesu.  
V

eikt izglītojošā darba 
dokum

entēšanu (piem
.ievadīt 

sniegto inform
āciju diagnostikas 

kartēs). 

 

Izpratnes līm
enī: 

Izglītošanas (pedagoģijas) 
pam

atprincipi. 
Lietošanas līm

enī: 
U

z pierādījum
iem

 balstītas 
estētiskās m

edicīnas un 
kosm

etoloģiskās aprūpes  
pam

atprincipi.  
O

rientēšanās estētiskās 
m

edicīnas un kosm
etoloģiskās 

aprūpes kom
petenču sadalījum

ā. 

 

Spēja izglītot personas, kolēģus, 
sabiedrību par drošu 
kosm

etoloģiskās aprūpes 
pakalpojum

a saņem
šanu. 
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5. D
arba uzdevum

u veikšanai nepieciešam
ās prasm

es un attieksm
es,  

zināšanas un V
ISPĀ

R
Ē

JĀ
S kom

petences 
N

r 
p.k. 

U
zdevum

i 
Prasm

es un attieksm
es 

Zināšanas 
K

om
petences (kvalifikācijas līm

enis) 

5.Profesionālās darbības vispārējo pam
atprincipu ievērošana: 

 

5.5.1. 
Ievērot profesionālo 
ētiku tiešajā darbā un  
kom

unikācijā ar 
personu. 

D
arboties atbilstoši profesionālās 

ētikas norm
ām

 un likum
došanai. 

Lietošanas līm
enī: 

LR
 norm

atīvajos aktos un 
starptautiskos dokum

entos 
ietvertie profesionālās ētikas 
principi, personu un ārstniecības 
personu tiesības un pienākum

i. 
Profesionālā ētika un bioētika. 
C

ilvēktiesības. 
Profesionālās darbības 
norm

atīvais regulējum
s. 

Vardarbības atpazīšana. 
D

zim
um

u līdztiesības. 
Pacientu tiesības. 

Spēja realizēt kosm
etoloģiskās  

aprūpes procesu, ievērojot ētikas 
pam

atprincipus profesionālajā 
darbībā. 
Spēja ievērot privātum

u un 
konfidencialitāti attiecībās ar 
klientu kosm

etoloģiskās  aprūpes 
procesā. 
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Ievērot ētikas pam
atprincipus. 

Ievērot privātum
u un 

konfidencialitāti attiecībās ar 
klientu un prasm

i ievērot 
profesionālās kom

petences robežas. 
  

5.5.2. 
Lietot latviešu valodu. 

Sazināties m
utvārdos un rakstveidā 

dažādās profesionālās situācijās un 
vidēs. 
K

om
unicēt atbilstoši 

m
ērķauditorijai un situācijas 

prasībām
. 

Lietot nozares/sektora profesionālo 

Izpratnes līm
enī: 

Verbālā un neverbālā saziņa. 
Lietošanas līm

enī: 
Plašs vārdu krājum

s. 
Valodas kultūra. 
N

ozares/sektora leksika un 

Spēja brīvi sazināties valsts 
valodā m

utvārdos un rakstveidā, 
ievērojot literārās valodas norm

as 
un lietojot profesionālo 
term

inoloģiju darba pienākum
u 

veikšanai. 
Spēja konstruktīvi diskutēt un 
argum

entēti prezentēt savu 
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leksiku latviešu valodā. 
Publiskot prezentācijas m

ateriālus 
un uzstāties dažādās 
m

ērķauditorijās. 
Brīvi un konstruktīvi diskutēt. 

profesionālā term
inoloģija. 

Efektīvas prezentācijas 
vadīšanas m

āksla.  
K

ritiskā dom
āšana un 

konstruktīva dialoga veidošana. 

nostāju, nodrošinot korektas, 
saprotam

as un literārās valodas 
norm

ām
 atbilstošas inform

ācijas 
sniegšanu. 

5.5.3. 
Lietot vism

az divas 
profesionālās 
svešvalodas. 

Lietot svešvalodas m
utvārdu un 

rakstveida kom
unikācijā   dažādās 

profesionālās situācijās un vidēs. 
Lietot profesionālo leksiku 
profesionālajā saziņā. 
Patstāvīgi pilnveidot svešvalodas/-u 
zināšanas un profesionālo leksiku. 

Izpratnes līm
enī: 

K
ultūras daudzveidības 

koncepcija. 
Lietošanas līm

enī: 
Plašs profesionālās leksikas 
krājum

s.  

Spēja lietot svešvalodas m
utvārdu 

un rakstveida kom
unikācijā un 

profesionālo term
inoloģiju divās 

svešvalodās darba pienākum
u 

veikšanai. 
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5.5.4. 
Pielietot m

atem
ātikas 

pam
atprincipus 

profesionālajā 
darbībā. 

Piem
ērot m

atem
ātiskus aprēķinus 

procedūras pašizm
aksu, cenu un 

nepieciešam
o m

ateriālu 
aprēķināšanai.  
 

Lietošanas līm
enī 

M
atem

ātiskie aprēķini 
M

ērvienības. 
A

prēķināšanas m
etodes. 

Spēja piem
ērot m

atem
ātiskus 

aprēķinus procedūras pašizm
aksu, 

cenu un nepieciešam
o m

ateriālu 
aprēķināšanai.  
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5.5.5. 
Lietot drošas 
inform

ācijas un 
kom

unikācijas 
tehnoloģijas 
profesionālās jom

as 
darbības 
nepieciešam

ībai. 

Izm
antot digitālās vides datu, 

inform
ācijas un satura (digitālais 

saturs) ieguvei pārlūkošanas, 
m

eklēšanas un atlases rīkus. 
Prasm

īgi apstrādāt inform
āciju, 

datus un saturu  digitālā vidē. 
Izplatīt digitālu saturu, izm

antojot 
piem

ērotus digitālās kom
unikācijas 

līdzekļus un m
ijiedarbības 

Izpratnes līm
enī: 

N
orm

atīvie akti inform
ācijas un 

kom
unikācijas tehnoloģiju jom

ā. 
D

igitālā vide, riski un draudi 
digitālajā vidē. 
D

igitālā identitāte. 
Īpašum

a aizsardzība. 
 

Spēja pārvaldīt digitālās vides 
datus, inform

āciju un saturu 
atbilstoši profesionālās darbības 
specifikai, izm

antojot dažādus 
digitālos rīkus un tehnoloģijas. 
 

 



tehnoloģijas. 
R

īkoties saskaņā ar tiesību 
norm

ām
, kas attiecinām

as uz 
digitālo tehnoloģiju, īpašum

a 
tiesību un datu izm

antošanu. 
Izm

antot dažādus digitālo ierīču un 
satura, personas datu un privātum

a 
aizsardzības paņēm

ienus digitālajā 
vidē. 

Lietošanas līm
enī: 

Lietojum
program

m
as atbilstoši 

darba uzdevum
am

. 
D

igitālie rīki un tehnoloģijas. 
D

igitālās kom
unikācijas līdzekļi. 

Inform
ācijas un kom

unikācijas 
sistēm

u drošība. 
D

atu drošība. 

5.5.6. 
Pilnveidot savu 
profesionālo 
kvalifikāciju. 

N
ovērtēt savu profesionālo pieredzi 

un profesionālās kom
petences 

līm
eni. 

M
ērķtiecīgi plānot profesionālo 

kom
petenču pilnveidi. 

Sekot līdzi profesionālās darbības 
un profesionālās jom

as teorijas un 
prakses attīstībai. 
O

rganizēt m
ācīšanās un m

ācīšanas 
procesus.  
A

rgum
entēti diskutēt, pam

atojoties 
nozares pētījum

os. 
Pilnveidot pētniecības prasm

es. 

Izpratnes līm
enī: 

Faktu, teoriju un profesionālās 
darbības procesu 
likum

sakarības. 
Pētniecības m

etodoloģija. 
 Lietošanas līm

enī: 
Pašnovērtējum

a m
ehānism

i. 
M

ācību, karjeras un darba gaitas 
plānošana. 
Pētniecības m

etodes.  
M

ācīšanās stratēģijas. 
K

arjeras attīstības novērtēšanas  
principi. 
 

Spēja novērtēt  un m
ērķtiecīgi 

plānot profesionālo kom
petenču 

pilnveidi. 
Spēja efektīvi  pārvaldīt savu 
m

ācīšanos un karjeru. 
Spēja izteikt un saprast dažādus 
viedokļus, pārvaldot / izvērtējot 
sociālo m

ijiedarbību. 
Spēja sniegt ieguldījum

u jaunu 
zināšanu radīšanā m

ērķtiecīgas 
pētnieciskās darbības rezultātā. 

5 LK
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5.5.7. 
R

īkoties atbilstoši 
sabiedrības interesēm

 
un darba tiesisko 
attiecību norm

ām
. 

Iesaistīties kopīgu vai sabiedrības 
interešu jautājum

u risināšanā, 
tostarp sabiedrības ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā. 

Izpratnes līm
enī: 

D
arba tiesību sistēm

a un tās 
pam

atprincipi. 
LR

 Satversm
ē ietvertās norm

as 

Spēja analizēt inform
āciju saistībā 

ar nestandarta darba situācijām
, 

izvērtējot iesaistīto pušu atbildību, 
tiesības un pienākum

us. 

 



R
isināt nestandarta darba situācijas. 

N
odrošināt darba tiesību prasību 

ievērošanu. 
Ievērot darba likum

u un citu 
norm

atīvo regulējum
u, kas regulē 

darba tiesiskās attiecības.  
Ievērot darba devēju un darbinieku 
savstarpējās tiesiskās attiecības. 

tiesiskas un pilsoniskas 
sabiedrības kontekstā. 
D

arba likum
s. 

Lietošanas līm
enī: 

D
arba tiesību norm

atīvie akti . 
C

ilvēktiesību norm
atīvie akti. 

D
arba devēju , darbinieku 

tiesības, pienākum
i un atbildība. 

Spēja pieņem
t atbildīgus lēm

um
us 

un piem
ērot norm

as 
profesionālajā darbībā saskaņā ar 
darba tiesību norm

atīvā 
regulējum

a prasībām
. 

 

5.5.8. 
N

odrošināt veselības 
aprūpes organizācijas 
principu ievērošanu 
un kosm

etoloģisko 
pakalpojum

u 
sniedzēju 
kvalifikācijas un 
kom

petenču 
sadalījum

u, 
profesionālās darbības 
juridiskos aspektos un 
nozarei saistošos 
norm

atīvos aktus. 

O
rientēties galvenajos veselības 

aprūpes un kosm
etoloģisko 

pakalpojum
u sniedzēju 

kvalifikācijas un kom
petenču 

sadalījum
os un ievērot tos. 

O
rientēties dažādās veselības 

aprūpes saistītajās organizācijās.  
O

rientēties Eiropā un Latvijā spēkā 
esošajos reglam

entējošajos 
norm

atīvajos aktos. 
O

rganizēt savu darbi atbilstoši LR
 

likum
došanai. 

Izpratnes līm
enī: 

Veselības organizācijas sistēm
a 

un finansēšanas principi. 
Starptautiskie un LR

 noteiktie 
norm

atīvie akti.  
Profesionālās darbības 
norm

atīvais regulējum
s. 

 

Spēja izprast veselības aprūpes 
kārtību. 
Spēja izprast veselības aprūpes un 
kosm

etoloģisko pakalpojum
u 

sniedzēju kom
petenču sadalījum

u 
un ievērot savas darbības 
kom

petences, pam
atojoties uz  

starptautisko un LR
 noteikto 

norm
atīvo regulējum

u. 
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5.5.9. 
O

rganizēt savu darbu, 
vadīt citu kom

andas 
locekļu darbu un  
strādāt kom

andā. 
 

Ievērot starptautiskos un LR
 

noteiktos norm
atīvos aktus, kas 

saistīti ar uzņēm
ējdarbību. 

Plānot, organizēt, koordinēt, vadīt 
uzņēm

um
a darba procesus. 

Lietošanas līm
enī: 

Starptautiskie un LR
 noteiktie 

norm
atīvie akti, kas saistīti ar 

uzņēm
ējdarbību. 

K
om

ercdarbības veidi. 

Spēja veikt uzņēm
ējdarbību 

ievērojot m
ārketinga, personāla 

un finanšu vadību, vadības 
inform

ācijas sistēm
as, atbilstoši 

uzņēm
ējdarbības principiem

. 
Spēja strādā ar produktu (preci / 
pakalpojum

u), izskaidrot tā 

5 LK
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Strādāt individuāli un darbojoties 
kom

andā. 
Iegūt un analizēt inform

āciju. 
N

ovērtēt un pieņem
t lēm

um
us. 

Strādāt ar pakalpojum
a/produkta 

virzību tirgū-pārdošana. 

 

U
zņēm

ējdarbības pam
atprincipi. 

Ekonom
ikas darbības principi.  

K
om

ercdarbības pam
ati. 

Efektīvas uzņēm
um

a vadības 
principi un m

ehānism
s. 

Personu vajadzību un 
m

otivācijas izpratne, veidot 
ilgtspējīgas attiecības ar 
personām

. 
Efektīvs personu apkalpošanas 
process, pielietojot dažādas 
pārdošanas m

etodes. 
Laika m

enedžm
enta/ pārvaldības 

pam
atprincipi. 

īpatnības, aktualitāti, veidojošus 
elem

entus, nepieciešam
os 

resursus un izm
antot tos produkta 

un piedāvājum
a veidošanā; 

pārdošanas prasm
e. 

5.10. 
Ievērot 
elektrodrošības, 
ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības un 
darba drošības 
norm

atīvo aktu 
prasības un katastrofu 
pārvaldības principus. 

O
rganizēt darba vietu atbilstoši 

darba aizsardzības un vides 
aizsardzības prasībām

. 
Skaidrot atsevišķiem

 darba procesa 
posm

iem
 atbilstošas prasības 

standarta situācijās. 
U

zraudzīt noteikto prasību 
ievērošanu. 
N

ovērtēt darba vides riska faktoru 
ietekm

i uz veselību. 
Izm

antot videi draudzīgas darba 
m

etodes, nodrošinot efektīvu 
atkritum

u šķirošanu un utilizēšanu. 

Izpratnes līm
enī: 

D
arba aizsardzības sistēm

a. 
C

ivilās aizsardzības sistēm
a.  

Vides aizsardzības sistēm
a. 

A
N

O
 ilgtspējīgas attīstības 

m
ērķi. 

Lietošanas līm
enī: 

D
arba aizsardzības noteikum

i. 
Vides aizsardzības noteikum

i.   
U

gunsdrošības noteikum
i. 

Spēja piem
ērot nozares 

profesionālo darbību 
reglam

entējošo norm
atīvo akti 

prasības  un uzraudzīt to izpildi. 
Spēja ievērot un uzraudzīt darba 
drošības, vides aizsardzības, 
elektrodrošības, ugunsdrošības, 
higiēnas un kvalitātes prasības. 
Spēja ievērot civilās aizsardzības 
prasības atbilstoši civilās 
aizsardzības plāniem

 un  
norm

atīvajiem
 aktiem

. 
Spēja atbildīgi rīkoties ārkārtas 

5 LK
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R
īkoties atbilstoši ugunsdrošības, 

elektrodrošības, darba aizsardzības 
un vides aizsardzības prasībām

. 
R

īkoties uzņēm
um

a un valsts 
m

ēroga ārkārtas situācijā atbilstoši 
noteiktajiem

 civilās aizsardzības 
plāniem

 
A

tbildīgi rīkoties ārkārtas situācijā 
un izņēm

um
a stāvokļa laikā, 

ievērojot valsts noteikto 
regulējum

u. 
R

īkoties atbilstoši “zaļās 
dom

āšanas” un ilgtspējīgas 
attīstības principiem

. 
Piem

ērot “zaļās dom
āšanas” 

principus gan ikdienas aktivitātēs, 
gan profesionālajā darbībā. 
A

pzināties savu atbildību 
ilgtspējīgas attīstības m

ērķu 
sasniegšanā. 

Elektrodrošības noteikum
i. 

C
ivilās aizsardzības noteikum

i. 
R

īcība ugunsgrēka gadījum
ā. 

R
īcība darba vides risku 

iestāšanās gadījum
ā. 

“Zaļās dom
āšanas” principi. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiskie 
principi.  
Ā

rkārtējās situācijas un 
izņēm

um
a stāvokļa norm

atīvais 
regulējum

s. 
Latvijas ilgtspējības attīstības 
stratēģija. 

situācijā un izņēm
um

a stāvokļa 
laikā, ievērojot valsts noteikto 
regulējum

u un apzinoties savu 
atbildību nacionālās drošības 
saglabāšanā. 
Spēja  rīkoties atbilstoši “zaļās 
dom

āšanas” un ilgtspējīgas 
attīstības principiem

, sniedzot 
atbalstu šo jautājum

u izpratnē. 

 



Vispārīga informācija 

Profesijas standarta 
iesniedzējs 

Biedrība “Latvijas Skaistumkopšanas Speciālistu asociācija” 

Profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

- Agnese Ruskule - Dr. med. eksperte, Zinātņu doktore: ārste, 
dermatoveneroloģijas rezidente; 

- Arnita Melkamjana - eksperte, SIA ”Good Life Clinic” vadītāja, finanšu 
direktore, sertificēta skaistumkopšanas speciāliste (kosmetoloģijā); 

- Baiba Jansone - eksperte, sertificēts skaistumkopšanas speciālists 
(kosmetoloģijā), pašnodarbināta persona, Latvijas Skaistumkopšanas 
speciālistu asociācijas valdes locekle; 

- Benita Feldmane - eksperte, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo 
Organizāciju Savienības Valdes locekle, Sertifikācijas padomes 
priekšsēdētāja; 

- Ilze Briža – vadītāja, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas 
valdes locekle, Mg.paed. sertificēta skaistumkopšanas speciāliste 
(kosmetoloģijā); 

- Ilze Jēkabsone - eksperte, ārsts, dermatologs – venerologs; 
- Inguna Kaļķe - eksperte, Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas direktore; 
- Inguta Grinberga – eksperte, sertificēta kosmētiķe, LU P. Stradiņa medicīnas 

koledžas Ārstniecības katedras studiju metodiķe, Mg.paed., studiju 
programmas “Estētiskā kosmetoloģija” vadītāja; 

- Sabīne Ulberte - moderatore, sertificēta skaistumkopšanas speciāliste 
kosmetoloģijā, pašnodarbināta persona, Latvijas Skaistumkopšanas 
speciālistu asociācijas prezidente.         

 

Profesijas standarta 
ekspertu darba grupa 

- Kristīne Kļaviņa – Veselības ministrija Nozaru cilvēkresursu attīstības 
nodaļas vadītāja; 

- Dace Roga – Veselības ministrija Nozaru cilvēkresursu attīstības nodaļas 
vecākā eksperte; 

- Linda Spārniņa – Ekonomikas ministrija Nozaru politikas departaments, 
vecākā eksperte; 

- Zane Paidere –Latvijas koledžu asociācijas eksperts, Starptautiskās 
Kosmetoloģijas koledžas lektore; 

- Ilze Briža – Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes 
locekle, sertificēta skaistumkopšanas speciāliste, eksperte/iesniedzējs; 

- Renāte Reinsone – Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas 
prezidente, eksperte; 

- Inese Paudere – Valsts izglītības satura centrs Profesionālās izglītības 
departaments Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa, vecākā 
referente 

Profesijas standarta 
NEP atzinums 

Veselības Ministrija 29.12.2021. 

Profesijas standarta 
saskaņošana PINTSA 

10.08.2022. 

Profesijas standarta 
iepriekš saskaņotās 
redakcijas 

2010. gada.18.augusts 

 


