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1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis 

Kosmētiķis Trešais) profesionālās kvalifikācijas līmenis (3.PKL) 
(atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 
(4.LKI)) 

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības 

Profesijas specializācijas: 
Nav. 

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: 
Nav 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums 

Kosmētiķis ir sertificēta ārstniecības persona, kura risina sejas ādas un ķermeņa  estētiskās 
problēmas, izmantojot dažādas manuālās un aparātu tehnikas, sniedz citus  kosmētiska rakstura 
pakalpojums vizuālā izskata, fiziskās formas un pašsajūtas  uzlabošanā.  
Kosmētiķis personīgi atbild par savas profesionālās darbības rezultātiem, pieļautajām kļūdām, 
morālo un ētisko rīcību. 

Kosmētiķa pienākumi un uzdevumi: 
3.1.Darba vides un darba vietas sagatavošana: 

– nodrošināt aprīkojumu, medicīnas ierīces, instrumentus, veļu un citus  materiālus un 
palīgmateriālus; 

– nodrošināt profesionālos kosmētikas līdzekļus; 
– sagatavot kosmētiķa darba vietu; 
– nodrošināt telpu atbilstību drošības un higiēnas prasībām; 
– nodrošināt instrumentu un aprīkojuma atbilstību drošības un higiēnas prasībām; 
– nodrošināt medicīnas ierīču atbilstību drošības un higiēnas prasībām. 

3.2. Kosmētisko procedūru plāna veidošana: 
– novērtēt sejas ādas tipu un stāvokļus; 
– noteikt sejas ādas bojājumus, estētiskos defektus; 
– novērtēt ķermeņa stāvokli; 
– izvēlēties atbilstošu kosmētisko procedūru; 
– izveidot kosmētisko procedūru plānu; 
– konsultēt klientu par turpmākām kosmētiskām procedūrām. 

3.3. Kosmētiskās procedūras veikšana: 
– attīrīt ādu, pielietojot manuālās metodes; 
– veikt ādas eksfoliāciju, pielietojot manuālās un aparātu metodes; 
– veikt ķīmiskā pīlinga procedūru; 
– veikt ādas dziļo tīrīšanu; 
– veikt sejas ādas un ķermeņa procedūras, izmantojot medicīnas ierīces; 
– pielietot maskas sejai un ķermenim; 
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– veikt sejas ādas un ķermeņa kosmētiskās  masāžas; 
– veikt uzacu un skropstu ķīmisko krāsošanu; 
– veikt uzacu korekciju; 
– veikt ausu ļipiņu caurduršanu. 

3.4. Liekā apmatojuma noņemšana: 
– sagatavot darba vietu liekā apmatojuma noņemšanai; 
– novērtēt klienta vispārējo un ādas lokālo atbilstību liekā apmatojuma noņemšanai; 
– sagatavot apstrādājamo zonu liekā apmatojuma noņemšanai; 
– veikt liekā apmatojuma noņemšanu, pielietojot kosmētiskos līdzekļus; 
– veikt liekā apmatojuma noņemšanu, pielietojot medicīnas ierīces; 
– veikt ādas apstrādi pēc liekā apmatojuma noņemšanas. 

3.5. Roku un kāju kopšana: 
– sagatavot darba vietu klasiskajam higiēniskajam manikīram un pedikīram; 
– izvērtēt ādas un nagu stāvokli; 
– veikt klasisko higiēnisko manikīru un pedikīru; 
– uzklāt nagu laku; 
– veikt plaukstu un pēdu ādas kopšanu. 

3.6. Grima (make-up) veidošana: 
– sagatavot darba vietu grima uzklāšanai; 
– sagatavot ādu grima uzklāšanai; 
– izvēlēties personas stilam atbilstošu krāsu paleti; 
– uzklāt grima bāzi; 
– uzklāt grimu, uzlabojot sejas vizuālo izskatu; 
– ieteikt ādas un krāsu tipam atbilstošu dekoratīvo kosmētiku ikdienas lietošanai. 

3.7. Profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu ievērošana: 
– ievērot darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības; 
– ievērot vides aizsardzības prasības; 
– sazināties valsts valodā; 
– sazināties vismaz divās svešvalodās; 
– pielietot matemātikas pamatprincipus profesionālajā darbībā; 
– lietot informācijas tehnoloģijas dokumentu sagatavošanai; 
– veidot komunikāciju, ievērojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus; 
– ievērot darba tiesiskās attiecības; 
– ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus; 
– veikt profesionālos pienākumus atbilstoši uzņēmuma darba organizācijas principiem; 
– pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes. 

3.8. Paaugstinātas sarežģītības kosmētisko procedūru (advanced, angļu val.) veikšana*: 
– veikt mezoterapijas kosmētisko procedūru uz visām ķermeņa daļām; 
– veikt biorevitalizācijas procedūru; 
– veikt permanentā grima procedūru; 
– veikt pīrsinga procedūru uz atsevišķām ķermeņa daļām. 

 

*Papildpienākums. 



3 
 

4. Profesionālās darbības pam
atuzdevum

u un pienākum
u izpildei nepieciešam

ās prasm
es un attieksm

es,  
PR

O
FE

SIO
N

Ā
L

Ā
S zināšanas un kom

petences 
N

r. 
p.k. 

U
zdevum

i 
Prasm

es un attieksm
es 

Profesionālās zināšanas 
K

om
petences (kvalifikācijas līm

enis) 

4.1. 
N

odrošināt aprīkojum
u, 

m
edicīnas  ierīces, 

instrum
entus, veļu un citus  

m
ateriālus un 

palīgm
ateriālus. 

Izvēlēties m
edicīnas ierīces un aprīkojum

u. 
Izpratnes līm

enī: 
V

eļas un palīgm
ateriālu veidi. 

M
edicīnas  ierīču m

arķējum
s. 

Lietošanas līm
enī: 

Ergonom
ikas nosacījum

i darba vides 
iekārtošanā. 
M

ateriālo resursu plānošanas, 
aprēķināšanas, pielietošanas 
paņēm

ieni. 
M

edicīnas ierīču, aprīkojum
a un 

instrum
entu veidi, pielietojum

s. 

Spēja  patstāvīgi izvēlēties m
edicīnas 

ierīces, aprīkojum
u, veļu un 

palīgm
ateriālus, racionāli un savlaicīgi 

plānot m
ateriālo resursu pasūtīšanu. 

4. LK
I 

Izvēlēties veļu un palīgm
ateriālus. 

Plānot m
ateriālo resursu savlaicīgu 

pasūtīšanu. 

4.2. 
N

odrošināt profesionālās 
kosm

ētikas līdzekļus. 
O

rientēties profesionālās kosm
ētikas tirgū. 

Izpratnes līm
enī:  

K
osm

ētisko līdzekļu veidi. 
K

osm
ētisko līdzekļu sastāvdaļas un to 

iedarbība. 
O

rganiskās un neorganiskās ķīm
ijas 

pam
atprincipi. 

O
rganisko savienojum

u funkcionālo 
grupu īpašības un vielu klases. 
K

osm
ētisko līdzekļu m

arķējum
s. 

Lietošanas līm
enī:  

K
osm

ētikas tirgus izpētes m
etodes. 

K
osm

ētisko līdzekļu, palīglīdzekļu 
uzglabāšanas prasības. 

Spēja nodrošināt profesionālās 
kosm

ētikas līdzekļus sejas ādas un 
ķerm

eņa kosm
ētiskajām

 procedūrām
. 

 4.LK
I 

U
zglabāt kosm

ētikas līdzekļus, 
palīglīdzekļus atbilstoši uzglabāšanas 
prasībām

. 

Lasīt kosm
ētikas līdzekļu sastāvu un 

pielietošanas anotācijas. 

Izvēlēties profesionālās kosm
ētikas 

līdzekļus. 

4.3. 
Sagatavot kosm

ētiķa darba 
vietu. 

Saklāt kušeti/kosm
ētisko krēslu. 

Izpratnes līm
enī: 

Procedūru protokoli. 

Lietošanas līm
enī: 

K
osm

ētikas līdzekļu, palīglīdzekļu 
kom

plektēšana. 
M

ateriālu, palīgm
ateriālu 

kom
plektēšana. 

Estētisks kosm
ētiskā kabineta 

iekārtojum
s. 

Spēja sagatavot darba vietu kosm
ētiskās 

procedūras veikšanai. 
 4.LK

I 

Sagatavot darba virsm
u/galdiņu 

procedūras veikšanai. 
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 4.4. 

N
odrošināt telpu atbilstību 

drošības un higiēnas 
prasībām

. 

Iekārtot darba telpu atbilstoši 
norm

atīvajiem
 aktiem

. 
Izpratnes līm

enī: 
Infekciju slim

ību izraisītāji, 
izplatīšanās ceļi, riski, profilakse. 
Skaistum

kopšanas nozares aktuālie 
norm

atīvie akti. 

Lietošanas līm
enī: 

H
igiēnas prasības kosm

ētiskajam
 

kabinetam
. 

A
septikas un antiseptikas pasākum

u 
kopum

s, to nozīm
e m

ikrobioloģiski 
drošas vides radīšanai. 

Spēja nodrošināt un  uzturēt augstu 
drošības un higiēnas līm

eni darba vietā. 
 4.LK

I 

Izvēlēties dezinfekcijas līdzekļus virsm
ām

. 

U
zglabāt dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši 

prasībām
. 

Izstrādāt kosm
ētisko instrum

entu, 
m

edicīnas  ierīču un aprīkojum
a 

dezinfekcijas plānu. 

U
zturēt telpu higiēnas un drošības līm

enī 
atbilstoši norm

atīvo aktu prasībām
. 

Izstrādāt telpu uzkopšanas plānu. 

4.5. 
N

odrošināt instrum
entu un 

aprīkojum
a atbilstību 

drošības un higiēnas 
prasībām

. 

Izvēlēties dezinfekcijas līdzekļus  
procedūrās izm

antojam
o instrum

entu 
dezinfekcijai. 

Lietošanas līm
enī: 

D
ezinfekcijas līdzekļu veidi, sastāvs, 

iedarbība, pielietošana. 
Instrum

entu tīrīšana, dezinfekcija, 
uzglabāšana. 

Spēja nodrošināt un uzturēt speciālista un 
klienta aizsardzību un drošību, atbildīgi 
pielietojot m

edicīnas ierīces, 
instrum

entus un aprīkojum
u. 

 4.LK
I 

V
eikt instrum

entu dezinfekciju. 

4.6. 
N

odrošināt m
edicīnas 

ierīču atbilstību drošības 
un higiēnas prasībām

. 

Ievērot m
edicīnas ierīču lietošanas 

instrukcijas. 
Lietošanas līm

enī: 
M

edicīnas ierīču lietošanas un 
uzglabāšanas instrukcijas. 
A

ktuālie norm
atīvie akti par m

edicīnas 
ierīcēm

. 

 
  

U
zglabāt m

edicīnas ierīces un 
instrum

entus atbilstoši norm
atīvo aktu 

prasībām
. 

4.7. 
N

ovērtēt sejas ādas tipu un 
stāvokļus. 

Pielietot lam
pu-lupu un citas diagnostikas 

ierīces. 
Izpratnes līm

enī:  
Ā

das hidratācija. 
Ā

das apasiņošana. 
Ā

das novecošana, pazīm
es. 

Ā
das fototipi, raksturojum

s. 
Šūna, audi, to uzbūve, funkcijas. 
Ā

das anatom
ija, fizioloģija, funkcijas 

A
nam

nēzes ievākšanas m
etodika. 

Lietošanas līm
enī: 

D
iagnostikas ierīču veidi, pielietošana. 

Ā
das pam

attipi, raksturojum
s, 

Spēja precīzi noteikt sejas ādas tipu un 
stāvokļus. 

 4.LK
I 

N
oteikt precīzi sejas ādas tipu. 

N
oteikt precīzi sejas ādas stāvokļus. 
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noteikšana. 

4.8. 
N

oteikt sejas ādas 
bojājum

us, estētiskos 
defektus. 

A
tpazīt sejas ādas bojājum

us,  veidojum
us, 

estētiskos defektus. 
Izpratnes līm

enī: 
Pigm

entācijas traucējum
i. 

Ā
das veidojum

i, izsitum
i, slim

ības. 

Lietošanas līm
enī: 

Ā
das  testēšanas m

etodes. 
Pozitīvas saskarsm

es paņēm
ieni. 

Spēja pielietot diagnostikas m
etodes 

sejas ādas bojājum
u un citu estētisko 

defektu noteikšanai. 

4.LK
I 

Izm
antot palpācijas diagnostikas m

etodes. 

Iztaujāt klientu toleranti par sejas ādas 
estētiskajām

 nepilnībām
. 

4.9. 
N

ovērtēt ķerm
eņa stāvokli. 

N
oteikt konstitucionālo tipu. 

Izpratnes līm
enī: 

Ķ
erm

eņa konstitūcijas tipi, 
raksturojum

s.  
C

elulīts, pazīm
es, veidi. 

Lietošanas līm
enī: 

Ķ
erm

eņa m
asas indekss. 

N
orm

āls, palielināts ķerm
eņa svars. 

A
ptaukošanās veidi. 

C
elulīta stadijas. 

Strijas. 
C

ilvēka stāja, novirzes. 
M

uskuļu tonuss, noteikšana. 
A

ntropom
etriskie m

ērījum
i. 

Spēja 
noteikt 

un 
novērtēt 

ķerm
eņa 

konstitucionālo tipu,  m
uskuļu tonusu, 

celulīta 
pazīm

es 
un 

stadijas, 
stāju 

un 
estētiskos defektus. 

4.LK
I 

N
oteikt m

uskuļu tonusu. 

N
oteikt celulīta pazīm

es. 

N
ovērtēt stāju. 

V
eikt antropom

etriskos m
ērījum

us. 
Spēja veikt antropom

etriskos m
ērījum

us, 
aprēķināt ķerm

eņa m
asas indeksu. 

4.LK
I 

N
oteikt estētiskos defektus. 

A
prēķināt ķerm

eņa m
asas indeksu. 

A
tpazīt ķerm

eņa bojājum
us, veidojum

us, 
estētiskos defektus. 

4.10. 
Izvēlēties atbilstošu 
kosm

ētisko procedūru. 
Ievākt kosm

ētiskajām
 procedūrām

 
nepieciešam

o anam
nēzi, toleranti izjautājot 

klientu. 

Izpratnes līm
enī: 

Profesionālie kosm
ētikas līdzekļi 

lietošanai m
ājas apstākļos. 

Personas datu aizsardzība. 
Zāļu līdzekļu darbības likum

sakarības. 
U

zturvielu grupas, to enerģētiskā 
vērtība. 
V

eselīga uztura un fizisko aktivitāšu 
program

m
a figūras korekcijai. 

Spēja izveidot kosm
ētiskās procedūras 

plānu, ievācot klienta anam
nēzi, 

saglabājot konfidencialitāti un ievērojot 
personas datu aizsardzības prasības. 

4.LK
I 

A
izpildīt klienta karti. 

4.11. 
Izveidot kosm

ētisko 
procedūru plānu. 

N
oteikt kosm

ētiskās procedūras m
ērķi. 

Ievērot kosm
ētisko m

anipulāciju secību 
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Sniegt ieteikum
us turpm

ākai sejas ādas un 
ķerm

eņa kopšanas procedūrām
. 

A
r uzturu saistītās slim

ības un 
traucējum

i. 
Pam

atuzturvielas, balastvielas. 
V

itam
īni. 

V
ielm

aiņas traucējum
i. 

Endogēno un eksogēno faktoru ietekm
e 

uz palielinātu svaru. 

Lietošanas līm
enī:  

K
lienta kartes aizpildīšanas m

etodika. 
A

nam
nēzes ievākšanas paņēm

ieni. 

4.12. 
K

onsultēt klientu par 
turpm

ākām
 sejas ādas un 

ķerm
eņa kopšanas 

procedūrām
. 

K
onsultēt par kosm

ētisko līdzekļu izvēli 
un pielietošanu. 

Izpratnes līm
enī: 

K
osm

ētiskie līdzekļi pielietošanai 
kosm

ētiskajā kabinetā un m
ājas 

apstākļos. 
D

zīves veids un tā ietekm
e uz ķerm

eņa 
estētiku. 
V

eselības aprūpes speciālisti, to 
darbības sfēras un sadarbības iespējas. 
Estētisko procedūru veidi, to veikšanas 
secība, indikācijas, kontrindikācijas. 

Spēja ieteikt kosm
ētiskos līdzekļus, 

procedūras sejas ādas un ķerm
eņa 

kopšanai kosm
ētiskajā kabinetā un m

ājas 
apstākļos, atbilstoši klienta sejas ādas 
tipam

 un stāvokļiem
. 

4.LK
I 

Sniegt ieteikum
us par veselīga uztura un 

fizisko aktivitāšu lom
u ādas veselībā un 

izskatā. 

R
ekom

endēt citus m
edicīnas speciālistus 

ādas estētisko problēm
u risināšanā. 

Spēja ieteikt citus m
edicīnas un  

veselības aprūpes speciālistus klienta 
estētisko problēm

u risināšanā. 

4.LK
I 

Sniegt ieteikum
us par turpm

ākām
 sejas 

ādas un ķerm
eņa kopšanas procedūrām

. 

4.13. 
A

ttīrīt sejas un ķerm
eņa 

ādu, pielietojot m
anuālās 

m
etodes. 

V
eikt lūpu, acu attīrīšanu. 

Izpratnes līm
enī: 

A
cu, lūpu ādas īpatnības. 

K
osm

ētiskie līdzekļi acu, lūpu ādas 
attīrīšanai, veidi, sastāvs, iedarbība. 
K

osm
ētiskie līdzekļi sejas un ķerm

eņa 
ādas attīrīšanai, veidi, sastāvs, 
iedarbība. 

Lietošanas līm
enī: 

A
cu, lūpu ādas attīrīšanas m

etodes 
Sejas un ķerm

eņa ādas attīrīšanas 
m

etodes. 

Spēja rūpīgi m
anuāli attīrīt ādu, 

pielietojot ādas tipam
 un stāvokļiem

 
atbilstošus attīrošos kosm

ētikas 
līdzekļus. 

4.LK
I 

V
eikt sejas un ķerm

eņa ādas attīrīšanu, 
pielietojot atbilstošus attīrošos kosm

ētikas 
līdzekļus. 

4.14. 
V

eikt ādas eksfoliāciju, 
pielietojot m

anuālās un 
aparātu m

etodes. 

Izvēlēties ādas tipam
 un stāvokļiem

 
atbilstošu eksfoliācijas līdzekli. 

Izpratnes līm
enī: 

Ā
das eksfoliācijas m

etodes, iedarbības 
principi. 
Ā

das eksfoliācijas indikācijas, 
kontrindikācijas. 

Spēja rūpīgi veikt ādas eksfoliāciju, 
pielietojot ādas tipam

 un stāvokļiem
 

atbilstošus eksfoliācijas  līdzekļus, 
m

anuālās un aparātu m
etodes. 

4.LK
I 

V
eikt ādas eksfoliāciju, pielietojot 
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atbilstošu m
anuālo m

etodi. 
Lietošanas līm

enī: 
K

osm
ētiskie līdzekļi un m

edicīnas 
ierīces ādas eksfoliācijai, to 
pielietošana. 

V
eikt ādas eksfoliāciju, pielietojot 

atbilstošu aparātu m
etodi. 

4.15. 
V

eikt ķīm
iskā pīlinga 

procedūru. 
Izvēlēties ādas tipam

 un stāvokļiem
 

atbilstošu ķīm
isko pīlingu. 

Izpratnes līm
enī: 

Ķ
īm

isko pīlingu veidi, klasifikācija. 
Ķ

īm
isko pīlingu fizikāli ķīm

iskie 
param

etri. 
Ķ

īm
isko pīlingu indikācijas, 

kontrindikācijas. 
Ķ

īm
isko pīlingu procedūru protokoli. 

Lietošanas līm
enī: 

D
rošības pasākum

i ķīm
iskā pīlinga 

procedūrā. 
Ā

das kopšana pirm
s un pēc ķīm

iskā 
pīlinga. 
Ķ

īm
isko pīlingu uzglabāšana. 

Spēja izvēlēties un pielietot ķīm
isko 

pīlingu atbilstoši indikācijām
, ievērojot 

procedūras protokolu un drošības 
prasības. 

4.LK
I 

Pielietot izvēlēto ķīm
isko pīlingu. 

Sniegt rekom
endācijas ādas kopšanai 

pirm
s un pēc ķīm

iskā pīlinga procedūras. 
Spēja rekom

endēt ādas kopšanu pirm
s un 

pēc ķīm
iskā pīlinga procedūras. 

4.LK
I 

4.16. 
V

eikt ādas dziļo tīrīšanu. 
Izvēlēties piem

ērotu m
etodi ādas 

sagatavošanai dziļajai tīrīšanai. 
Izpratnes līm

enī: 
Indikācijas, kontrindikācijas ādas dziļai 
tīrīšanai. 
Ā

das elem
enti:kom

edoni, pustulas, 
m

ilium
i. 

Parastās pinnes (acne vulgaris), tās 
veidi, klasifikācija, etioloģija, 
patoģenēze, klīnika. 
Parasto piņņu ārstēšanas m

etodes. 

Lietošanas līm
enī: 

Ā
das elem

entu (kom
edonu, pustulu, 

m
ilium

u) tīrīšanas secība un tehnika. 
Ā

das sagatavošanas m
etodes dziļai 

tīrīšanai. 
Ā

das apstrāde pēc dziļās tīrīšanas. 
K

osm
ētisko līdzekļu un m

edicīnas 
ierīču pielietošana pēc  ādas dziļās 
tīrīšanas. 
Ā

das kopšana pēc dziļās tīrīšanas. 

Spēja izvēlēties un pielietot atbilstošu  
ādas dziļās tīrīšanas m

etodi, veicot to 
m

anuāli un pielietojot m
edicīnas ierīces. 

4.LK
I 

V
eikt ādas sagatavošanu dziļajai 

m
ehāniskai tīrīšanai. 

V
eikt ādas dziļo tīrīšanu m

anuāli. 

V
eikt ādas dziļo tīrīšanu, pielietojot 

palīglīdzekļus. 

V
eikt ādas apstrādi pēc dziļās tīrīšanas. 

Pielietot atbilstošus kosm
ētiskos līdzekļus 

un/vai m
edicīnas ierīces pēc ādas dziļās 

tīrīšanas. 

Sniegt rekom
endācijas ādas kopšanai pēc 

dziļās tīrīšanas. 

 

Spēja rekom
endēt ādas kopšanu pēc 

dziļās tīrīšanas. 
4.LK

I 
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 4.17. 

V
eikt sejas ādas un 

ķerm
eņa kopšanas 

procedūras, izm
antojot 

m
edicīnas ierīces. 

Izvēlēties atbilstošu  m
edicīnas ierīci 

procedūras veikšanai. 
Izpratnes līm

enī: 
M

atērijas veidi, atom
a uzbūve, 

elektriskā strāva, iegūšanas veidi, 
m

ērvienības. 
O

m
a likum

s. 
Fizikālie faktori, to iedarbība. 
Indikācijas, kontrindikācijas ierīču 
pielietošanai. 
Ierīču fizikālie param

etri. 

Lietošanas līm
enī: 

Fizikālo m
etožu pielietojum

s 
kosm

etoloģijā. 
M

edicīnas ierīču lietošanas 
instrukcijas.  
M

edicīnas ierīču pielietošanas drošības 
tehnika. 
K

osm
ētiskie līdzekļi, palīglīdzekļi, 

palīgm
ateriāli pielietošana procedūrās 

ar m
edicīnas ierīcēm

. 

Spēja izprast svarīgāko fizikālo faktoru 
iedarbību, kom

petenti izvēlēties un veikt 
sejas ādas un ķerm

eņa kopšanas 
procedūras, izm

antojot m
edicīnas ierīces, 

ievērojot speciālista un klienta drošību. 

4.LK
I 

Pārbaudīt izvēlētās  m
edicīnas ierīces 

gatavību darbam
. 

Izvēlēties palīglīdzekļus, kosm
ētiskos 

līdzekļus, palīgm
ateriālus procedūras 

veikšanai ar m
edicīnas ierīci. 

Pielietot palīglīdzekļus, kosm
ētiskos 

līdzekļus, palīgm
ateriālus procedūrai ar 

m
edicīnas ierīci. 

Pielietot m
edicīnas ierīces dažāda veida 

procedūrās. 

4.18. 
Pielietot m

askas sejas ādai 
un ķerm

enim
. 

Izvēlēties m
asku atbilstoši ādas tipam

 un 
stāvokļiem

. 
Izpratnes līm

enī: 
M

askas, to veidi, iedarbība. 
Indikācijas, kontrindikācijas m

asku 
pielietošanai. 

Lietošanas līm
enī: 

M
asku uzklāšanas tehnika. 

M
asku noņem

šanas tehnika. 
M

asku aktīvās sastāvdaļas, iedarbība, 
pielietojum

s. 

Spēja izvēlēties, sagatavot, racionāli un 
rūpīgi pielietot atbilstošas m

askas sejas 
ādai un ķerm

enim
. 

4.LK
I 

Sagatavot m
asku atbilstoši ražotāja 

instrukcijai. 

U
zklāt m

asku atbilstoši tās veidam
. 

N
oņem

t m
asku atbilstoši tās veidam

. 

4.19. 
V

eikt sejas ādas un 
ķerm

eņa kosm
ētiskās 

m
asāžas. 

Izvēlēties m
asāžas veidu atbilstoši ādas 

tipam
 un stāvokļiem

. 
Izpratnes līm

enī: 
Ķ

erm
eņa uzbūve un funkcijas. 

B
alsta un kustību orgānu sistēm

a. 
Sirds un asinsrites sistēm

a. 
Lim

fātiskā sistēm
a.  

Elpošanas orgānu sistēm
a. 

N
ervu sistēm

a. 
G

rem
ošanas orgānu sistēm

a. 

Spēja veikt dažāda veida sejas ādas un 
ķerm

eņa kosm
ētiskās m

asāžas, ievērojot 
stāju un pareizu roku pozīciju. 

4.LK
I 

Izvēlēties m
asāžas līdzekli atbilstoši 

m
asāžas veidam

. 

V
eikt dažāda veida sejas ādas un ķerm

eņa 
kosm

ētiskās m
asāžas. 

Spēja pareizi un secīgi izpildīt m
asāžas 

paņēm
ienus. 

4.LK
I 
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Ieņem
t un uzturēt pareizu roku pozīciju un 

ķerm
eņa stāju kosm

ētiskās m
asāžās laikā. 

Izvadorgānu sistēm
a. 

R
eproduktīvā sistēm

a. 
Endokrīnā sistēm

a. 
M

etabolism
s. 

V
ielu un enerģijas m

aiņas procesi 
organism

ā. 
A

ugu un ēteriskās eļļas, to 
raksturojum

s, iedarbība. Indikācijas un 
kontrindikācijas. 
Sejas un ķerm

eņa m
uskuļi, darbības 

m
ehānism

s. 
M

asāžas veidi, iedarbība. 
Indikācijas, kontrindikācijas. 

Lietošanas līm
enī:  

Pareiza roku pozīcija un ķerm
eņa stāja 

m
asāžas laikā. 

K
lasiskās kosm

ētiskās m
asāžās 

paņēm
ieni: glaudīšana, berzēšāna, 

m
aidzīšana, piesitieni, vibrācija. To 

izpildīšanas secība, tehnika. 
M

asāžas palīglīdzekļu veidi, 
pielietošana, kopšana, uzglabāšana 
(akm

eņi, otiņas, kristāli, pindas). 

4.20. 
V

eikt uzacu un skropstu 
ķīm

isko krāsošanu. 
V

eikt alerģijas testu. 
Izpratnes līm

enī: 
A

lerģijas, to veidi, izpausm
es. 

K
ontrindikācijas uzacu, skropstu 

krāsošanai. 

Lietošanas līm
enī: 

Ķ
īm

iskās krāsas, to veidi, sastāvs, 
pielietošana, toņi. 
Palīglīdzekļi, palīgm

ateriāli, to veidi, 
pielietošana uzacu un skropstu 
krāsošanai. 
Ķ

īm
iskās krāsas ekspozīcijas ilgum

s 
uzacīm

 un skropstām
. 

A
cu zonas kopšana pēc krāsošanas. 

Spēja veikt uzacu un skropstu ķīm
isko 

krāsošanu un uzacu korekciju. 
4.LK

I 

Izvēlēties atbilstošu krāsu. 

Sagatavot ādu uzacu un skropstu 
krāsošanai. 

V
eikt uzacu, skropstu krāsošanu. 

V
eikt uzacu, skropstu krāsas noņem

šanu. 

V
eikt ādas apstrādi pēc uzacu, skropstu 

krāsošanas. 

4.21. 
V

eikt uzacu korekciju. 
V

eikt uzacu m
ērījum

us. 
Izpratnes līm

enī: 
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Izvēlēties atbilstošu uzacu korekcijas 
m

etodi. 

K
ontrindikācijas uzacu korekcijai. 

Sejas form
as. 

U
zacu form

as. 

Lietošanas līm
enī: 

U
zacu korekcijas m

etodes. 
U

zacu m
ērījum

u m
etodika. 

V
eidot uzacu form

u atbilstoši sejas 
ovālam

. 

V
eikt ādas apstrādi pēc uzacu  korekcijas. 

4.22. 
V

eikt ausu ļipiņu 
caurduršanu. 

Sagatavot ierīci ausu ļipiņas caurduršanai. 
Izpratnes līm

enī: 
A

uss anatom
ija. 

A
kupunktūras punkti. 

K
ontrindikācijas ausu ļipiņas 

caurduršanai. 
K

osm
ētiskās procedūras tiesiskie 

aspekti. 

Lietošanas līm
enī:  

A
uss ļipiņas caurduršanas punktu 

noteikšanas m
etodika. 

A
usu ļipiņu caurduršanas ierīces veidi, 

uzbūve, pielietošana, kopšana, 
uzglabāšana. 
A

uss ļipiņu aksesuāri. 
A

septika ausu caurduršanai. 
Ierobežojum

i, ādas  apstrāde un 
kopšana pēc ausu ļipiņas caurduršanas. 

Spēja veikt sagatavošanas darbus ausu 
ļipiņu caurduršanai. 

4.LK
I 

Sagatavot klientu ausu ļipiņas 
caurduršanai. 

Iezīm
ēt ausu ļipiņas caurduršanas vietu. 

V
eikt ausu ļipiņas caurduršanu. 

Spēja veikt ausu ļipiņu caurduršanu un 
sniegt rekom

endācijas par ausu ļipiņu 
kopšanu pēc caurduršanas. 

4.LK
I 

V
eikt ādas apstrādi pēc ausu ļipiņas 

caurduršanas. 

Sniegt rekom
endācijas par ausu ļipiņu 

kopšanu pēc caurduršanas procedūras. 

4.23. 
Sagatavot darba vietu liekā 
apm

atojum
a    

noņem
šanai. 

Sagatavot kosm
ētiskos līdzekļus liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Izpratnes līm
enī: 

Palīgm
ateriālu, palīglīdzekļu veidi. 

Lietošanas līm
enī: 

K
osm

ētiskie līdzekļi liekā apm
atojum

a 
noņem

šanai, veidi, to sagatavošana 
ražotāja instrukcijām

. 
Liekā apm

atojum
a noņem

šanas 
m

etodes. 
Liekā apm

atojum
a noņem

šanas 
m

edicīnas ierīces, to veidi, 
sagatavošana ražotāja lietošanas 
instrukcijai. 

Spēja novērtēt klienta ādas vispārējo un 
lokālo atbilstību liekā apm

atojum
a 

noņem
šanai un sagatavot atbilstošus 

līdzekļus, palīglīdzekļus un m
edicīnas 

ierīces. 

4.lK
I 

Sagatavot m
edicīnas ierīces liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Sagatavot palīglīdzekļus un 
palīgm

ateriālus liekā apm
atojum

a 
noņem

šanai. 
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 4.24. 

N
ovērtēt klienta ādas 

vispārējo un lokālo 
atbilstību liekā 
apm

atojum
a noņem

šanai. 

Ievākt anam
nēzi liekā apm

atojum
a 

noņem
šanas procedūras veikšanai. 

Izpratnes līm
enī: 

K
ontrindikācijas liekā apm

atojum
a 

noņem
šanai. 

M
ati, to veidi, uzbūve, augšanas fāzes. 

 
 

N
ovērtēt ādas lokālo atbilstību liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

4.25. 
Sagatavot apstrādājam

o 
zonu liekā apm

atojum
a 

noņem
šanai. 

Izvēlēties kosm
ētisko līdzekli ādas 

attīrīšanai. 
Izpratnes līm

enī: 
K

osm
ētiskie līdzekļi ādas apstrādei 

pirm
s liekā apm

atojum
a noņem

šanas, 
veidi, sastāvs, iedarbība. 

Lietošanas līm
enī: 

K
osm

ētisko līdzekļu pielietošana ādas 
apstrādei pirm

s liekā apm
atojum

a 
noņem

šanas. 

Spēja veikt liekā apm
atojum

a 
noņem

šanu uz visām
 ķerm

eņa daļām
, 

racionāli pielietojot kosm
ētiskos 

līdzekļus, m
edicīnas ierīces un 

palīglīdzekļus, ievērojot speciālista un 
klienta drošības noteikum

us. 

4.LK
I 

Pielietot kosm
ētisko līdzekli ādas 

attīrīšanai. 

4.26. 
V

eikt liekā apm
atojum

a 
noņem

šanu, pielietojot 
kosm

ētiskos līdzekļus. 

Izvēlēties kosm
ētiskos līdzekļus liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Izpratnes līm
enī: 

K
osm

ētiskie līdzekļi liekā apm
atojum

a 
noņem

šanai, veidi, sastāvs, iedarbība. 
Indikācijas, kontrindikācijas. 

Lietošanas līm
enī: 

Liekā apm
atojum

a noņem
šanas 

m
etodika. 

Pielietot kosm
ētiskos līdzekļus liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

4.27. 
V

eikt liekā apm
atojum

a 
noņem

šanu, pielietojot 
m

edicīnas ierīces. 

Izvēlēties atbilstošu m
edicīnas ierīci liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Izpratnes līm
enī: 

Fizikālo faktoru pielietojum
s liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Indikācijas, kontrindikācijas liekā 
apm

atojum
a noņem

šanai. 

Lietošanas līm
enī: 

M
edicīnas ierīču lietošanas 

instrukcijas. 
M

edicīnas ierīču pielietošanas drošības 
tehnika. 

Pārbaudīt m
edicīnas ierīces gatavību 

darbam
. 

Izvēlēties palīglīdzekļus, kosm
ētiskos 

līdzekļus, palīgm
ateriālus liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

Pielietot palīglīdzekļus, kosm
ētiskos 

līdzekļus, palīgm
ateriālus liekā 

apm
atojum

a noņem
šanai. 

4.28. 
V

eikt ādas apstrādi pēc 
liekā apm

atojum
a 

noņem
šanas. 

Izvēlēties kosm
ētiskos līdzekļus ādas 

apstrādei pēc liekā apm
atojum

a 
noņem

šanas. 

Izpratnes līm
enī: 

K
osm

ētiskie līdzekļi pēc liekā 
apm

atojum
a noņem

šanas, veidi, 

Spēja veikt ādas apstrādi pēc liekā 
apm

atojum
a noņem

šanas un sniegt 
rekom

endācijas ādas kopšanai pēc liekā 

4.LK
I 
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Pielietot kosm
ētiskos līdzekļus ādas 

apstrādei pēc liekā apm
atojum

a 
noņem

šanas. 

sastāvs. 

Lietošanas līm
enī: 

K
osm

ētisko līdzekļu pielietošana pēc 
liekā apm

atojum
a noņem

šanas. 
Ierobežojum

i ādas kopšanai pēc liekā 
apm

atojum
a noņem

šanas. 

apm
atojum

a noņem
šanas. 

Sniegt rekom
endācijas ādas kopšanai pēc 

liekā apm
atojum

a noņem
šanas. 

4.29. 
Sagatavot darba vietu 
klasiskajam

 higiēniskajam
 

m
anikīram

 un pedikīram
. 

Sagatavot izvēlētajai m
etodikai atbilstošus 

nagu kopšanas līdzekļus. 
Izpratnes līm

enĪ: 
M

anikīrs, pedikīrs, veidi, priekšrocības. 
Palīglīdzekļu un palīgm

ateriālu veidi 
m

anikīra un pedikīra veikšanai. 

Lietošanas līm
enī: 

Instrum
enti m

anikīra un pedikīra 
veikšanai, to sagatavošana darbam

 un 
kopšana. 

Spēja izvērtēt ādas un nagu stāvokli un 
izvēlēties atbilstošus līdzekļus, 
palīglīdzekļus un instrum

entus m
anikīra 

un pedikīra veikšanai. 

4.LK
I 

Sagatavot izvēlētajai m
etodikai atbilstošas 

ierīces roku un kāju ādas kopšanai. 

Sagatavot palīglīdzekļus un 
palīgm

ateriālus roku un kāju ādas 
kopšanai. 

4.30. 
Izvērtēt ādas un nagu 
stāvokli. 

A
tpazīt nagu form

as un struktūras 
īpatnības. 

Izpratnes līm
enī: 

N
agu uzbūve, funkcijas, form

a. 
N

agu slim
ības. 

Slim
ību ierosinātāji un izplatīšanās 

ceļi. 
N

agu krāsas izm
aiņas pie som

atiskām
 

saslim
šanām

, ārējo faktoru iedarbības 
rezultātā. 
Plaukstu un pēdu ādas slim

ības, to 
ierosinātāji un izplatīšanās ceļi. 
K

ārpas, varžacis. 
Pēdu un plaukstu ādas traum

atisko 
bojājum

u veidi, rašanās cēloņi. 

 
 

A
tpazīt nagu krāsas izm

aiņas. 

A
tpazīt nagu traum

atiskos bojājum
us. 

A
tpazīt nagu slim

ības. 

A
tpazīt roku un kāju ādas traum

atiskās 
izm

aiņas. 

A
tpazīt slim

ību izraisītus roku un kāju 
ādas bojājum

us. 

4.31. 
V

eikt klasisko higiēnisko 
m

anikīru un pedikīru. 
Sagatavot plaukstu un pēdu ādu atbilstoši 
izvēlētajam

 m
anikīra veidam

. 
Izpratnes līm

enī: 
K

ontrindikācijas m
anikīram

 un 
pedikīram

. 
K

osm
ētiskie līdzekļi roku un kāju nagu 

sagatavošanai m
anikīram

 un 
pedikīram

, to sastāvs, iedarbība. 

Lietošanas līm
enī: 

M
anikīra un pedikīra veikšanas secība. 

Spēja veikt klasisko higiēnisko m
anikīru 

un pedikīru, pielietojot kosm
ētiskos 

līdzekļus un palīglīdzekļus, ievērojot 
speciālista un klienta drošības prasības. 

4.LK
I 

Sagatavot roku un kāju nagus m
anikīram

. 

V
eidot nagu form

u. 

V
eikt kutikulu apstrādi un/vai noņem

šanu. 
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V
eikt ienadžu apstrādi un/vai noņem

šanu. 
R

oku nagu form
as veidošanas 

pam
atprincipi. 

K
utikulu apstrādes veidi m

anikīram
 un 

pedikīram
, izpildes tehnika. 

Ienadžu apstrādes veidi m
anikīram

 un 
pedikīram

, izpildes tehnika. 

4.32. 
U

zklāt nagu laku. 
Sagatavot nagus lakas uzklāšanai. 

Izpratnes līm
enī: 

Līdzekļi nagu lakošanai, to veidi, 
sastāvs,  uzglabāšana.  
N

agu lakas bāzes veidi, sastāvs. 
N

agu laku toņi, to izvēle, m
odes 

tendences. 
N

agu lakas nostiprinošie līdzekļi, to 
veidi. 
Palīglīdzekļi nagu lakošanai, to veidi. 

Lietošanas līm
enī: 

N
agu lakošanas tehnika. 

N
agu lakas nostiprinošo līdzekļu 

uzklāšanas tehnika. 
Palīglīdzekļu pielietošana nagu 
lakošanai. 

 
 

U
zklāt nagu lakas bāzi. 

Izvēlēties nagu laku. 

U
zklāt nagu laku. 

U
zklāt nagu lakas nostiprinošu līdzekli. 

4.33. 
V

eikt plaukstu un pēdu 
ādas kopšanu. 

V
eikt plaukstu un pēdu ādas eksfoliāciju. 

Izpratnes līm
enī: 

Eksfoliācijas līdzekļi plaukstu un pēdu 
ādai, veidi, sastāvs. 
Siltum

a terapija, fizioloģiskā iedarbība, 
indikācijas, kontrindikācijas. 
Parafīna veidi, sastāvs. 
Plaukstu un pēdu anatom

iskā uzbūve, 
pēdu velves un kaulu deform

ācijas, 
profilakse. 
Pēdu refleksogēnās zonas. 
Plaukstu un pēdu m

asāžas 
kontrindikācijas. 
M

askas plaukstu un pēdu ādas 
kopšanai, veidi, sastāvs. 
N

oslēdzošie ādu kopjošie līdzekļu 
veidi, sastāvs. 
Pēdu un plaukstu ādas kopšana m

ājas 
apstākļos. 

Spēja veikt plaukstu un pēdu ādas 
kopjošas procedūras. 

4.LK
I 

V
eikt parafīna aplikāciju. 

V
eikt plaukstu un pēdu m

asāžu. 

U
zklāt m

asku plaukstām
 un pēdām

. 

U
zklāt noslēdzošo ādu kopjošo līdzekli. 

Sniegt rekom
endācijas plaukstu un pēdu 

kopšanai ikdienā. 
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Lietošanas līm
enī: 

Eksfoliācijas līdzekļu pielietošana. 
Parafīna pielietošana. 
Plaukstu un pēdu m

asāžas tehnika. 
M

asku pielietošana plaukstu un pēdu 
ādas kopšanai. 
N

oslēdzošo ādu kopjošo līdzekļu 
pielietošana. 

4.34. 
Sagatavot darba vietu 
grim

a uzklāšanai. 
Sagatavot dekoratīvās kosm

ētikas 
līdzekļus. 

Lietošanas līm
enī: 

D
arba vietas un apgaism

ojum
a 

nosacījum
i grim

a veidošanai. 
D

ekoratīvās kosm
ētikas līdzekļi, to 

veidi, sastāvs, uzglabāšana. 
Palīgm

ateriālu pielietošana. 
Palīglīdzekļu tīrīšana, kopšana un 
uzglabāšana. 

Spēja novērtēt klienta vizuālo tēlu un 
sagatavot ādu grim

a uzklāšanai, 
izvēloties atbilstošus kosm

ētikas 
līdzekļus un palīglīdzekļus. 

4.LK
I 

Sagatavot palīgm
ateriālus dekoratīvās 

kosm
ētikas uzklāšanai. 

4.35. 
Sagatavot ādu grim

a 
uzklāšanai. 

Izvēlēties atbilstošus attīrošos kosm
ētiskos 

līdzekļus ādai pirm
s grim

a uzklāšanas. 
Izpratnes līm

enī: 
Pam

atnosacījum
i veiksm

īga grim
a 

uzklāšanai. 

Lietošanas līm
enī: 

A
cu, lūpu, sejas ādas attīrīšanas 

līdzekļi pirm
s grim

a uzklāšanas. 
A

cu, lūpu, sejas ādas kopšanas līdzekļi 
pirm

s grim
a uzklāšanas. 

Pielietot attīrošos kosm
ētiskos līdzekļus 

ādai pirm
s grim

a uzklāšanas. 

Izvēlēties ādas kopšanas līdzekli. 

U
zklāt ādas kopšanas līdzekli. 

4.36. 
Izvēlēties personas stilam

 
atbilstošu krāsu paleti. 

N
oteikt klienta krāsu tipu. 

Izpratnes līm
enī: 

K
rāsu m

ācība. 
K

rāsu tipi. 
K

rāsu tipu paletes. 
Ģ

ērbšanās stili. 

Lietošanas līm
enī: 

K
rāsu testu veikšana. 

V
eikt krāsu testus. 

Izvēlēties atbilstošu  krāsu paleti. 

4.37. 
U

zklāt grim
a bāzi. 

N
oteikt sejas ādas estētiskos defektus. 

Izpratnes līm
enī: 

Estētiskie ādas defekti, to m
askēšanas 

iespējas un līdzekļi. 

Spēja izveidot dienas un vakara grim
u, 

uzlabojot sejas vizuālo izskatu un 
koptēlu. 

4.LK
I 

Izvēlēties atbilstošus korekcijas līdzekļus. 
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V
eikt sejas ādas estētisko defektu 

m
askēšanu. 

G
rim

a bāzes, sastāvs. 

Lietošanas līm
enī: 

G
rim

a bāzes pielietošana. 
Izvēlēties atbilstošu grim

a bāzi. 

U
zklāt grim

a bāzi. 

4.38. 
U

zklāt grim
u, uzlabojot 

sejas vizuālo izskatu. 
Izvēlēties atbilstošu grim

u veidu. 
Izpratnes līm

enī: 
G

rim
a veidi, to īpatnības. 

Lietošanas līm
enī: 

Sejas form
as, acu, lūpu m

odelēšanas 
tehnikas. 

 
 

V
eikt grim

a uzklāšanu. 

4.39. 
Ieteikt ādas un krāsu tipam

 
atbilstošu dekoratīvo 
kosm

ētiku ikdienas 
lietošanai. 

K
onsultēt par dekoratīvās kosm

ētikas 
līdzekļiem

 ādas estētisko defektu 
m

askēšana. 

Lietošanas līm
enī: 

D
ekoratīvā kosm

ētika m
ājas lietošanai, 

tās pielietojum
s. 

D
ekoratīvās kosm

ētikas līdzekļu veidi 
dažādiem

 ādas tipiem
 un stāvokļiem

. 
Sejas ādas estētisko defektu m

askējošie 
līdzekļi ikdienai. 
Ikdienas grim

a pam
atprincipi. 

Spēja konsultēt klientu par dekoratīvās 
kosm

ētikas līdzekļu lietošanu ikdienā un 
sejas estētisko defektu m

askēšanā. 

4.LK
I 

Sniegt padom
us par dekoratīvās 

kosm
ētikas pareizu un secīgu uzklāšanas 

tehniku. 

4.40. 
V

eikt m
ezoterapijas 

kosm
ētisko procedūru uz 

visām
 ķerm

eņa daļām
.** 

Inform
ēt klientu par m

ezoterapijas 
procedūras gaitu un blaknēm

. 
Izpratnes līm

enī: 
K

osm
ētiskās m

ezoterapijas m
etode, 

pielietošana m
edicīnā un 

skaistum
kopšanā, indikācijas, 

kontrindikācijas. 
M

ezoterapijas kosm
ētiskie līdzekļi, to 

sastāvs, iedarbība. 
A

lerģijas, to veidi, izpausm
es 

m
ezoterapijas kosm

ētiskajiem
 

līdzekļiem
. 

A
septika m

ezoterapijas kosm
ētiskai 

procedūrai. 

Lietošanas līm
enī: 

A
bpusējās vienošanās būtība un 

vienošanās noslēgšana. 
Palīglīdzekļu, palīgm

ateriālu 

Spēja izvēlēties atbilstošu m
etodiku un 

veikt m
ezoterapijas kosm

ētisko 
procedūru, ievērojot speciālista un 
klienta drošības noteikum

us.  

5.LK
I 

Izvēlēties atbilstošu m
etodi ādas estētiskai 

problēm
ai un vispārējam

 veselības 
stāvokliem

. 

Sagatavot m
ezoterapijas līdzekļus 

procedūras veikšanai. 

Sagatavot m
edicīnas ierīces m

ezoterapijas 
procedūras veikšanai. 

Sagatavot palīgm
ateriālus un 

palīglīdzekļus m
ezoterapijas procedūras 

veikšanai. 
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Sagatavot klientu m
ezoterapijas 

procedūras veikšanai. 

izm
antošana m

ezoterapijas procedūrā. 
M

edicīnas ierīces m
ezoterapijas 

kosm
ētiskās procedūras veikšanai, 

veidi, uzbūve, kopšana un uzglabāšana. 
M

edicīnas ierīču lietošana kosm
ētiskās 

m
ezoterapijas procedūrā. 

Ierobežojum
i, ādas apstrāde un 

kopšana pēc kosm
ētiskās m

ezoterapijas 
procedūras. 

V
eikt  m

ezoterapijas alerģijas testu. 
Spēja veikt kosm

ētiskās m
ikroinjekcijas 

(m
ezoterapija, biorevitalizācija), 

uzlabojot sejas un ķerm
eņa ādas 

struktūru, elasticitāti, aizkavējot 
novecošanās procesus un m

azinot 
atsevišķus  estētiskos defektus. 

5.LK
I 

V
eikt m

ezoterapijas procedūru. 

V
eikt ādas apstrādi pēc m

ezoterapijas 
procedūras. 

Sniegt rekom
endācijas par apstrādātās 

zonas kopšanu pēc m
ezoterapijas 

procedūras. 

4.41. 
V

eikt biorevitalizācijas 
procedūru.** 

Inform
ēt klientu par biorevitalizācijas 

procedūras gaitu un blaknēm
. 

Izpratnes līm
enī: 

K
osm

ētiskās biorevitalizācijas m
etode, 

pielietošana m
edicīnā un 

skaistum
kopšanā, indikācijas, 

kontrindikācijas. 
B

iorevitalizācijas kosm
ētiskie līdzekļi, 

to sastāvs, iedarbība. 

Lietošanas līm
enī: 

A
bpusējās vienošanās būtība un 

izstrāde. 
Palīglīdzekļu, palīgm

ateriālu 
izm

antošana biorevitalizācijas 
procedūrā. 
M

edicīnas ierīces biorevitalizācijas 
procedūras veikšanai, veidi, uzbūve, 
kopšana un uzglabāšana. 
M

edicīnas ierīču lietošana 
biorevitalizācijas procedūrā. 
Ierobežojum

i, ādas apstrāde un 
kopšana pēc biorevitalizācijas 
procedūras. 
A

septika biorevitalizācijas kosm
ētiskai 

procedūrai. 
A

nestēzijas līdzekļi ādai un to veidi, 

Spēja izvēlēties atbilstošu m
etodiku un 

veikt biorevitalizācijas procedūru, 
ievērojot speciālista un klienta drošības 
noteikum

us. 
Izvēlēties atbilstošu biorevitalizācijas 
m

etodi ādas estētiskai problēm
ai un 

vispārējam
 veselības stāvoklim

. 

Sagatavot biorevitalizācijas līdzekļus 
procedūras veikšanai. 

Sagatavot m
edicīnas ierīces 

biorevitalizācijas procedūras veikšanai. 

Sagatavot palīgm
ateriālus un 

palīglīdzekļus biorevitalizācijas procedūras 
veikšanai. 

Sagatavot klientu biorevitalizācijas 
procedūras veikšanai. 

V
eikt biorevitalizācijas procedūru. 

V
eikt ādas apstrādi pēc biorevitalizācijas 

procedūras. 
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Sniegt rekom
endācijas par apstrādātās 

zonas kopšanu pēc biorevitalizācijas 
procedūras. 

lietošana. 

4.42. 
V

eikt perm
anentā grim

a 
procedūru.** 

Inform
ēt klientu par procedūras gaitu un 

blaknēm
. 

Izpratnes līm
enī: 

A
lerģijas, to veidi, izpausm

es 
perm

anentā grim
a krāsu pigm

entiem
. 

Lietošanas līm
enī: 

A
bpusējā vienošanās parm

anentā grim
a 

veikšanai, būtība un izstrāde. 
K

oloristika. 
U

zacu, acu, lūpu m
ērījum

u m
etodika 

un izpildīšana. 
Perm

anentā grim
a krāsu pigm

enti, to 
veidi, pielietošana, uzglabāšana. 
Perm

anentā grim
a m

etodi regulējošie 
aktuālie norm

atīvie akti. 
Perm

anentā grim
a ierīce procedūras 

veikšanai, veidi, uzbūve, kopšana un 
uzglabāšana. 
Palīglīdzekļu un palīgm

ateriālu veidi, 
izm

antošana perm
anentā grim

a 
procedūrā. 
K

lienta sagatavošana perm
anentā 

grim
a veikšanai. 

Perm
anentā grim

a anestēzijas līdzekļi 
ādai un to veidi, lietošana. 
Ierobežojum

i, ādas apstrāde un 
kopšana pēc perm

anentā grim
a 

procedūras. 

Spēja veikt perm
anento grim

u sejas 
vizuālā izskata uzlabošanai un sejas un 
ķerm

eņa ādas estētisko defektu 
korekcijai, ievērojot speciālista un 
klienta drošības noteikum

us. 

5.LK
I 

V
eikt form

as un krāsu testu. 

V
eikt alerģijas testu perm

anentā grim
a 

veikšanai. 

Sagatvot perm
anentā grim

a ierīci 
procedūras veikšanai. 

Sagatavot palīglīdzekļus un 
palīgm

ateriālus perm
anentā grim

a 
procedūras veikšanai. 

Sagatavot klientu perm
anentā grim

a 
procedūras veikšanai. 

V
eikt vietējo anestēziju ar aplikācijas 

m
etodi. 

V
eikt perm

anentā grim
a procedūru. 

V
eikt ādas apstrādi pēc perm

anentā grim
a 

procedūras. 

Sniegt rekom
endācijas par apstrādātās 

zonas kopšanu pēc perm
anentā grim

a 
procedūras. 

Spēja sniegt rekom
endācijas ādas 

kopšanā pēc perm
anentā grim

a 
veikšanas. 

5.LK
I 

4.43. 
V

eikt pīrsinga procedūru 
uz atsevišķām

 ķerm
eņa 

daļām
.** 

Sagatavot ierīci pīrsinga veikšanai. 
Priekšstata līm

enī: 
Pīrsinga vēsture. 

Izpratnes līm
enī: 

Pīrsingu veidi, to ietekm
e uz cilvēka 

organism
u. 

Spēja veikt atsevišķu sejas un ķerm
eņa 

daļu caurduršanu, ievietojot pīrsinga 
aksesuārus, ievērojot speciālista un 
klienta drošības noteikum

us. 

5.LK
I 

Sagatavot klientu pīrsinga veikšanai. 

Iezīm
ēt caurduršanas vietu. 
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V
eikt pīrsinga procedūru. 

K
ontrindikācijas pīrsinga procedūras 

veikšanai. 
K

om
plikācijas pēc pīrsinga veikšanas. 

Lietošanas līm
enī: 

A
septika un antiseptika pīrsinga 

procedūrā. 
C

aurduršanas ierīces veidi, uzbūve, 
pielietošana, kopšana, uzglabāšana. 
Pīrsinga aksesuāri. 
C

aurduršanas tehnika. 

V
eikt ādas apstrādi pēc pīrsinga 

procedūras. 

Sniegt rekom
endācijas par caurdurtās 

zonas kopšanu. 
Spēja sniegt rekom

endācijas par 
caurdurtās zonas kopšanu. 

5.LK
I 

 ** A
pgūstam

as tālākizglītības/profesionālās pilnveides program
m

ās pēc kosm
ētiķa profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. 
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5. Profesionālās darbības pam
atuzdevum

u un pienākum
u izpildei nepieciešam

ās prasm
es un attieksm

es,  
V

ISPĀ
R

Ē
JĀ

S zināšanas un kom
petences 

N
r. 

p.k. 
U

zdevum
i 

Prasm
es un attieksm

es 
V

ispārējās zināšanas 
K

om
petences (kvalifikācijas līm

enis) 

5.1. 
Ievērot darba drošības un 
aizsardzības, 
ugunsdrošības un 
elektrodrošības prasības. 

N
ovērtēt darba riska faktoru ietekm

i uz 
veselību. 

Priekšstata līm
enī: 

D
arba aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības norm
atīvie akti. 

D
arba aizsardzības sistēm

as 
organizācija. 

Izpratnes līm
enī: 

Ilgtspējīgas attīstības būtība. 
D

rošības zīm
es. 

Elektrodrošība un ugunsdrošība. 
D

arba apstākļi un cilvēka veselība kā 
dzīves kvalitātes nosacījum

s. 

Lietošanas līm
enī: 

D
arba vides riska faktori un novēršanas 

m
etodes. 

Ergonom
ikas principi. 

D
roši darba paņēm

ieni. 
Individuālo aizsardzības līdzekļu 
lietošana. 

Spēja organizēt darba vietu un darbu, 
ievērojot darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un elektrodrošības 
noteikum

us. 

4.LK
I 

O
rganizēt savu darba vietu un darbu, 

atbilstoši darba aizsardzības un drošības 
prasībām

. 

Ievērot ugunsdrošības noteikum
us. 

Identificēt iespējam
os ugunsdrošības 

noteikum
u pārkāpum

us. 

Patstāvīgi rīkoties ugunsgrēka gadījum
ā, 

precīzi ievērojot uzņēm
um

ā noteikto 
kārtību. 

Lietot drošus un ergonom
iskus darba 

paņēm
ienus. 

Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Sniegt pirm
o un neatliekam

o m
edicīnisko 

palīdzību dažādās klīniskās situācijās. 
Spēja sniegt pirm

o un neatliekam
o 

m
edicīnisko palīdzību dažādās klīniskās 

situācijās un rīkoties ārkārtas situācijās. 

5.LK
I 

R
īkoties ārkārtas situācijās. 

5.2. 
Ievērot vides aizsardzības 
prasības. 

Ievērot vides aizsardzības norm
atīvo aktu 

prasības. 
Priekšstata līm

enī: 
V

ides aizsardzības norm
atīvie akti. 

Izpratnes līm
enī: 

B
īstam

o atkritum
u veidi. 

B
īstam

o atkritum
u utilizācija. 

Lietošanas līm
enī: 

B
īstam

o atkritum
u uzglabāšana un 

nodošana utilizācijai. 

Spēja ievērot vides aizsardzības prasības, 
veicot profesionālos darba pienākum

us. 
4.LK

I 

Šķirot izlietotos m
ateriālus. 

U
zglabāt bīstam

os atkritum
us. 

N
odot utilizācijai bīstam

os atkritum
us 
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atbilstoši norm
atīvo aktu prasībām

. 

5.3. 
Sazināties valsts valodā. 

V
eidot sarunu ar klientu valsts valodā. 

Izpratnes līm
enī: 

V
alsts valodas gram

atikas un valodas 
funkcijas. 
V

erbālās m
ijiedarbības veidi.  

V
alodas stili un intonācijas iezīm

es. 

Lietošanas līm
enī: 

V
alsts valodas vārdu krājum

s. 
V

alodas un kom
unikācijas 

daudzveidība dažādos kontekstos. 
V

alsts valoda. 

Spēja sazināties m
utiski un rakstiski 

valsts valodā. 
4.LK

I 

Lietot profesionālo term
inoloģiju valsts 

valodā. 

5.4. 
Sazināties vism

az divās 
svešvalodās. 

Sazināties m
utiski un rakstiski vism

az 
divās svešvalodās. 

Izpratnes līm
enī: 

G
ram

atikas un valodas funkcija. 

Lietošanas līm
enī: 

Svešvalodas, vārdu krājum
s. 

Starpkultūru m
ijiedarbība. 

Spēja sazināties un lietot profesionālo 
term

inoloģiju divās svešvalodās. 
 4.LK

I 

Lietot profesionālo term
inoloģiju 

svešvalodās. 

5.5. 
Pielietot m

atem
ātikas 

pam
atprincipus 

profesionālajā darbībā. 

Pielietot m
atem

ātiskās prasm
es, aprēķinot 

nepieciešam
o m

ateriālu daudzum
u 

kosm
ētisko procedūru veikšanai. 

Lietošanas līm
enī: 

M
atem

ātiskie aprēķini. 
M

ērvienības. 
M

atem
ātiskā term

inoloģija. 
M

atem
ātiskās aprēķina m

etodes un 
palīglīdzekļi. 

Spēja piem
ērot m

atem
ātisko dom

āšanu 
profesionālo darba uzdevum

u veikšanai. 
 4.LK

I 

M
odelēt plānotā darba risinājum

a gaitu. 

V
eidot sakarības, veicot profesionālos 

darba uzdevum
us. 

5.6. 
Lietot inform

ācijas 
tehnoloģijas dokum

entu 
sagatavošanai. 

Sagatavot profesionālo dokum
entāciju, 

izm
antojot lietojum

program
m

as. 
 Priekšstata līm

enī: 
N

orm
atīvie akti inform

ācijas 
tehnoloģiju jom

ā. 

Izpratnes līm
enī: 

D
atora un biroja tehnikas darbības 

principi. 
Inform

ācijas sistēm
u drošība. 

Lietošanas līm
enī: 

Lietojum
program

m
as dokum

entu 
sagatavošanā. 

Spēja pārliecinoši un droši lietot 
inform

ācijas un kom
unikāciju 

tehnoloģijas darba uzdevum
a veikšanai. 

 4.LK
I 

Patstāvīgi atrast nepieciešam
o inform

āciju 
interneta resursos un datu nesējos. 

Sazināties izm
antojot kom

unikāciju 
tehnoloģijas. 

Ievērot inform
āciju tehnoloģiju drošības 

un personas datu aizsardzības prasības. 
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 5.7. 

V
eidot kom

unikāciju, 
ievērojot pozitīvas 
saskarsm

es paņēm
ienus. 

Izteikties skaidri un saprotam
i, inform

ējot 
klientus par veiktajām

 procedūrām
 un 

sniedzot rekom
endācijas. 

 Izpratnes līm
enī: 

M
edicīnas un veselības aprūpes 

darbinieku kom
petences. 

Sociālo attiecību dažādība. 
Saskarsm

es psiholoģijas pam
ati. 

Lietošanas līm
enī: 

Pozitīvās saskarsm
es paņēm

ieni. 
Lietišķā kom

unikācija. 
N

everbālā kom
unikācija. 

K
onfliktu novēršanas paņēm

ieni. 
Jautājum

u uzdošanas tehnikas. 
A

rgum
entēšanas paņēm

ieni. 
Sadarbības veicināšanas principi. 

Spēja veidot pozitīvu kom
unikāciju ar 

klientiem
, darba devējiem

, kolēģiem
 un 

sadarbības partneriem
. 

 4.LK
I 

U
zklausīt klienta vēlm

es. 

U
zdot jautājum

us klientam
. 

A
rgum

entēt savu viedokli. 

Elastīgi risināt konfliktus un citas 
nestandarta situācijas. 

Sadarboties ar citiem
 m

edicīnas  un 
veselības aprūpes speciālistiem

 estētisko 
problēm

u risināšanā. 

5.8. 
Ievērot darba tiesiskās 
attiecības. 

Ievērot darba devēja un darbinieka 
pienākum

us un tiesības. 
Priekšstata līm

enī: 
Latvijas R

epublikas Satversm
ē 

ietvertās norm
as tiesiskas un 

pilsoniskas sabiedrības kontekstā. 
Indivīda tiesības, pienākum

i un 
atbildība. 

Izpratnes līm
enī: 

D
arba tiesiskās attiecības. 

D
arba tiesību pam

atjautājum
i. 

Lietošanas līm
enī: 

Sabiedrību vienojošas vērtības. 
Sabiedrības sociālā un politiskā 
struktūra. 

Spēja nodibināt un ievērot darba tiesiskās 
attiecības. 

 4.LK
I 

Ievērot nozari reglam
entējošos norm

atīvos 
aktus un organizācijas iekšējās kārtības 
noteikum

us. 

Ievērot darba higiēnas prasības. 

A
pzināties savu atbildību pilsoniskas 

sabiedrības kontekstā. 

A
pzinīgi veikt darbu atbilstoši am

ata 
aprakstam

. 

5.9. 
Ievērot profesionālās un 
vispārējās ētikas principus. 

Ievērot privātum
u un konfidencialitāti 

attiecībās ar klientu. 
Izpratnes līm

enī: 
Ētikas jēdziens. 
K

osm
ētiķa profesionālās ētikas 

specifika. 
Lojalitātes jēdziens. 

Lietošanas līm
enī: 

B
iznesa ētika. 

Lojalitāte dažādās saskarsm
es 

Spēja veikt profesionālos uzdevum
us, 

ievērojot profesionālās un vispārējās 
ētikas un uzņēm

um
a darba organizācijas 

principus. 

4.LK
I 

N
odrošināt kom

ercinform
ācijas 

aizsardzību. 

Ievērot profesionālās kom
petences 

robežas. 
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Ievērot lojalitāti pret darba devēju, 
kolēģiem

, sadarbības partneriem
 un 

konkurentiem
. 

situācijās. 

5.10. 
V

eikt profesionālos 
pienākum

us atbilstoši 
uzņēm

um
a darba 

organizācijas principiem
. 

Ievērot vadības norādījum
us un noteiktos 

term
iņus. 

Izpratnes līm
enī: 

R
esursu plānošanas paņēm

ieni. 
O

rganizācijas struktūra. 

Lietošanas līm
enī: 

D
arba organizācijas plānošanas 

paņēm
ieni.Ideju ģenerēšanas 

paņēm
ieni. 

 
 

R
acionāli plānot resursu izm

antošanu. 

A
rgum

entēti definēt prioritātes, plānojot 
savu darbību. 

Personīgi iesaistīties jaunu ideju radīšanā, 
izrādot iniciatīvu. 

5.11. 
Pastāvīgi pilnveidot 
profesionālās zināšanas un 
prasm

es. 

N
ovērtēt savu profesionālo pieredzi un 

savas karjeras izaugsm
es iespējas. 

Izpratnes līm
enī: 

Profesionālās pilnveides iespējas. 

Lietošanas līm
enī: 

Pašvērtējum
a principi. 

Profesionālās inform
ācijas avoti. 

M
ācīšanās stratēģijas. 

N
orm

atīvie akti par ārstniecības 
personu profesionālo pilnveidi. 

Spēja plānot un pieņem
t lēm

um
us savas 

profesionālās karjeras veidošanā. 
4.LK

I 

A
trast personīgai profesionālai izaugsm

ei 
nepieciešam

o inform
āciju. 

A
pgūt  nozares un profesijas paaugstinātas 

sarežģītības kom
petences un jaunākās 

tehnoloģijas. 

Piedalīties kvalifikācijas pilnveidošanas 
pasākum

os. 
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Vispārīga informācija 

Profesijas standarta 
iesniedzējs 

Latvijas darba devēju konfederācija. 

Profesijas standarta izstrādes darba grupa:  

– Baiba Ivanova – eksperte, kosmētiķe, pašnodarbinātā persona, Latvijas 
Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas biedre; 

– Dace Brante – eksperte, skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā), 
pašnodarbinātā persona, Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas valdes 
locekle. 

– Ināra Stepanova – eksperte, dermatologs, venerologs, ārsts – kosmetologs, SIA 
“Lāzerklīnika” vadītāja, Latvijas ārstu – kosmetologu asociācijas prezidente, 
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas valdes locekle. 

– Renāte Reinsone – eksperte, kosmētiķe, SIA “GA Invest” valdes locekle, 
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas valdes locekle. 

– Sintija Strautiņa – Strēle – eksperte, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārste, 
kosmētiķe, masiere, pašnodarbinātā persona, Latvijas Kosmētiķu un 
Kosmetologu asociācijas biedre. 

– Nellija Janaus – moderatore, Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas 
prezidente, atbildīgā sekretāre. 

– Inese Lismane – moderatores asistente, kosmētiķe, pašnodarbinātā persona, 
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas biedre.  

Metodiskais atbalsts:  

– Tatjana Daņilova - Valsts izglītības satura centrs, projekts "Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai", vecākā eksperte satura izstrādes jautājumos. 

Profesijas standarta 
ekspertu darba grupa 

- Madara Lūka – Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta 
vecākā referente; 

- Kristīne Kļaviņa – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas 
nodaļas vadītāja; 

- Iveta Strode – LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras 
vadītāja, docente; 

- Nellija Janaus – Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas 
prezidente, valdes priekšsēdētāja, atbildīgā sekretāre; 

- Līga Saleniece – Latvijas Darba Devēju konfederācijas Profesijas 
standartu izstrādes projektu vadītāja; 

- Rita Jaurēna – VISC Profesionālās izglītības departamenta Izglītības 
satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente. 

Profesijas standarta 
NEP atzinums 

06.06.2018. 

Profesijas standarta 
saskaņošana PINTSA 

13.06.2018.  

Profesijas standarta 
iepriekš saskaņotās 
redakcijas 

17.06.2009. 

 


