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1. Ievads 
 

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Darba 
devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu - īsteno projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" 
ietvaros (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). 

Projekta  mērķis ir profesionālās  izglītības  kvalitātes  un efektivitātes  uzlabošana atbilstoši 
tautsaimniecības  nozaru attīstības  vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, 
izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot 
pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās 
izglītības iegūto prasmju atzīšanu. 

Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku un 
formulēto darba uzdevumu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros. 

Nozares izpētes rezultāti sastāv no divām daļām – nozares apraksta profesionālās izglītības 
vajadzībām (šis dokuments) un nozares profesionālās kvalifikāciju struktūras. Primārais šajā izpētē ir 
nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra un tās rezultāti, jo tas ir pamats, lai varētu izstrādāt 
vai aktualizēt profesiju standartus un izstrādāt atbilstošas profesionālās izglītības programmas 
ar moduļu pieeju. Ar nozares aprakstu tiek iegūts visaptverošs nozari raksturojošs informācijas 
kopums, ko var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās profesijas izvēli. 
Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkņi, lai 
iegūtu papildus informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru. 

Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra veidota, izmantojot šādus informācijas avotus un 
datu analīzes metodes: 

1. Esošie profesiju standarti un mācību/studiju programmas (informācijas analīze). 

2. Publiskā informācija par nozarē nepieciešamajām nākotnes profesijām (informācijas 
analīze). 

3. Nozares uzņēmumu pārstāvju viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē 
(anketēšana, intervijas). 

4. Ekspertu viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu diskusijas, 
intervijas). 

5. Nozares ekspertu padomes viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu 
diskusijas). 

Darba mērķis ir izstrādāt praksē esošo nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru un identificēt 
Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā neiekļautas, bet nozarei būtiskas profesijas. 

Lai sasniegtu mērķi, tika īstenoti tālāk minētie uzdevumi. 

1. Apzinātas profesijas pētāmajā nozarē, sagatavojot pārstāvēto nozares profesiju sarakstu 
(nozares pamatdarbībā iesaistītās un nozares atbalsta profesijas). 

2. Sagrupētas nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas pamatprofesijās, specializācijās un 
saistītajās profesijās. 

3. Izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas 
Nacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos. 

4. Pamatojoties uz izstrādātajiem nozaru profesiju zināšanu, prasmju un kompetenču 
aprakstiem, nozares profesijas attiecinātas pret Eiropas kvalifikāciju ievadstruktūras (EKI) 
atbilstošajiem līmeņiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu 
Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1.pielikuma 2.tabulu „EKI līmenim 
atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti”. 
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5. Katrai kvalifikācijas struktūrā ietvertajai pamatprofesijai izstrādāts īss apraksts, uzskaitot 
profesionālās darbības raksturīgākos elementus. 

Nozares kvalifikāciju struktūras dokumenta izstrādē izmantotas tālāk minētās kvantitatīvās un 
kvalitatīvās metodes. 

- Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, lai apkopotu Latvijas Republikas 
Profesiju klasifikatorā iekļautās profesijas, profesijas, kurām ir izstrādāti profesiju standarti, 
kā arī profesijas, kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas.  

- Nozares uzņēmumu anketēšana, lai iegūtu kvantitatīvu un viegli apkopojamu informāciju 
par nozarē esošajām profesijām.  

- Nozares ekspertu fokusgrupas diskusijas – strukturētas intervijas nozares ekspertu grupā, 
kuru laikā apspriesti sagatavotie kvalifikāciju struktūras darba materiāli un definēti virzieni 
kvalifikāciju struktūras papildināšanai un pilnveidošanai. 

- Nozares ekspertu novērtējums (Peer review) – attiecīgās nozares ekspertu vērtējums par 
nozares profesiju izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem, lai nodrošinātu pilnīgāku situācijas 
izpratni un vērtējumu. 

Darba ierobežojumi 

- Nozares kvalifikāciju struktūra izstrādāta, izmantojot Nacionālās programmas projekta 
„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo 
partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes metodiku, to pielāgojot tik tālu, cik tas 
nepieciešams nozares profesiju izklāsta un nozares specifikas vajadzībām. 

- Nozares kvalifikāciju struktūra sagatavota, izmantojot Latvijas Republikas Profesiju 
klasifikatoru, izstrādātos nozaru profesiju standartus, informāciju par profesijām, kurās tiek 
īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas, nozares uzņēmumu aptaujas 
ietvaros iegūto informāciju par nozarē pārstāvētajām profesijām, kā arī nozares ekspertu 
viedokli, nozares saistīto profesiju kartes darba materiālu skaņojot ar nozares ekspertu 
padomes pārstāvjiem. 

- Nozares kvalifikāciju struktūras sagatavošanai ir izmantoti nozares uzņēmumu aptaujā 
iegūtie dati, paļaujoties uz respondentu viedokli un sniegto ziņu patiesumu un neveicot datu 
patiesuma pārbaudi. 

- Nozares uzņēmumu aptaujā iegūtie dati, t.sk. dati par nozares profesijām atspoguļo 
situāciju konkrētā brīdī, līdz ar to nav garantijas, ka iegūtais rezultāts būs tāds pats, 
atkārtojot uzņēmumu aptauju pēc noteikta laika perioda (ceturkšņa, gada utt.). 

- Nozares kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar noteikto darba uzdevumu un 
Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības 
kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes 
metodiku, neveicot nepieciešamā nodarbināto skaita prognozēšanu pa nozares profesijām, 
kā arī neveicot salīdzinājumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas darbaspēka 
pieprasījuma prognozēm. 

- Apkopojot informāciju par profesijām, kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās 
izglītības programmas, izmantots Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā uz 
kvalifikāciju struktūras izstrādes brīdi pieejamais Akreditēto profesionālās izglītības 
programmu reģistrs un nodibinājuma „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” 
mājas lapā pieejamā informācija par akreditētajām profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmām, atlasot programmas, kurām 2012.gada janvārī nav beidzies 
akreditācijas termiņš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā fiksētā 
izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, kvalifikāciju struktūrā pie 
attiecīgās izglītības programmas fiksēts mainītais izglītības iestādes nosaukums vai 
reorganizētās izglītības iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai izglītības programma tiek 
realizēta attiecīgajā izglītības iestādē. 

- Nozares kvalifikāciju struktūra atspoguļo vēlamo nākotnes nozares profesionālo kvalifikāciju 
struktūru, nevis esošo situāciju nozarē. 
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Nozares saistītajā profesiju kartē izmantotie apzīmējumi: 

Profesija  Nozares pamatprofesija 

 Saistītā profesija 

Profesija  Specializācija 
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2. Nozares profesionālo kvalifikācijas 
līmeņu karte 

K
v

a
l.

 

lī
m

e
n

is
 

Prasmes vispārējs 
raksturojums 

Izglītības īstenošana 

Pamatprofesija Specializācija Programmas 
veids 

Ilgums 
klātienē 

(aptuvens) 

Profesijas 
standarta 

reģistrācijas 
numurs 

5 

Noteiktas nozares 
speciālista augstākā 
kvalifikācija, kas dod 
iespēju plānot un veikt 
arī zinātniskās 
pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē 

Otrā līmeņa 
profesionālā 
augstākās 
izglītības 
programma 

Līdz 5 
gadiem pēc 
vidējās 
izglītības 

- - - 

       

4 

Teorētiskā un praktiskā 
sagatavotība, kas dod 
iespēju veikt sarežģītu 
izpildītāja darbu, kā arī 
organizēt un vadīt citu 
cilvēku darbu 

Pirmā līmeņa 
profesionāla 
augstākās 
izglītības 
programma 

2-3 gadi pēc 
vidējās 
izglītības 

PS 0203 

Skaistumkopšanas 
speciālists 
(kosmetoloģijā) 

-  

       

3 

Paaugstināta 
teorētiskā sagatavotība 
un profesionālā 
meistarība, kas dod 
iespēju veikt noteiktus 
izpildītāja pienākumus, 
kuros ietilps arī zināma 
darba plānošana un 
organizēšana 

Profesionālā 
vidējās 
izglītības 
programma 

3-4 gadu 
pēc 
pamatizglītī
bas 

PS 0050 Kosmētiķis - 

PS 0415 
(Frizūru 
modelētājs) 

Frizieris stilists  

PS 0124 Vizuālā tēla stilists  

PS 0454 
(SPA 
meistars) 

SPA speciālists  

- 
Pirtniecības 
speciālists 

 

       

2 

Teorētiskā un praktiskā 
sagatavotība, kas dod 
iespēju patstāvīgi veikt 
kvalificētu izpildītāja 
darbu 

Arodizglītības 
programma 

Līdz 3 
gadiem 
atkarībā no 
profesijas 

PS 0042 
Manikīra un 
pedikīra speciālists 

 

PS 0043 Frizieris  

PS 0084 Vizāžists  

PS 0056  Grimētājs 

- Pirtnieks  
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K
v

a
l.

 

lī
m

e
n

is
 

Prasmes vispārējs 
raksturojums 

Izglītības īstenošana 

Pamatprofesija Specializācija Programmas 
veids 

Ilgums 
klātienē 

(aptuvens) 

Profesijas 
standarta 

reģistrācijas 
numurs 

1 

Teorētiskā un praktiskā 
sagatavotība, kas dod 
iespēju veikt 
vienkāršus uzdevumu 
noteiktā praktiskās 
darbības sfērā 

Profesionālās 
pamatizglī-
tības 
programma 

Līdz 3 
gadiem pēc 
pamatizglītī
bas (arī ar 
nepilnu 
pamatizglī-
tību) 

- - - 

 



   
 

 Nozares kvalifikāciju struktūra 8 
 

3. Nozares saistīto profesiju karte 

 

 

Kvalifikācijas 

līmenis

Uzņēmumu vadītājs

Skaistumkopšanas nozares 

uzņēmumu vadītājs

Skaistumkopšanas 

speciālists 

(kosmetoloģijā)

Kosmētiķis Frizieris stilists
Vizuālā tēla 

stilists
SPA speciālists

Pirtniecības 

speciālists

Manikīra un 

pedikīra speciālists
Frizieris Vizāžists Pirtnieks

Grimētājs

Ar nozari saistītās citu nozaru 

profesijas

1.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

5.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

4.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

3.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

2.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

Skaistumkopšanas nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem
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4. Nozares profesiju raksturojums 

Nozares profesijas 
Pamatprofesija 
/ Specializācija 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

EKI 
atbilstošais 

līmenis
1
 

Profesijas standarts 
Izglītības programma(s) un izglītības 

iestāde(s) 
Ekspertu piezīmes 

Skaistumkopšanas 
speciālists 
(kosmetoloģijā) 

Pamatprofesija 4.kval.līmenis 5.EKI līmenis 

Skaistumkopšanas 
speciālists 
(kosmetoloģijā) 

Reģistrācijas numurs 
PS 0203, apstiprināts 
2010.gada 
18.augustā 

Skaistumkopšanas speciālists 
(kosmetoloģijā) 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas 
koledža  

SIA "Kosmetoloģijas koledža" 

- 

Kosmētiķis
2
 Pamatprofesija 3.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Kosmētiķis 

Reģistrācijas numurs 
PS 0050, apstiprināts 
2009.gada 17.jūnijā 

Kosmētiķis 

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas 
skola 

Mācību centrs Kolonna 

Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola 

Kosmetoloģijas un masāžas skola 
"MASTERCLASS" 

- 

Frizieris stilists Pamatprofesija 3.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Profesijas standarts 
attiecīgajā 
kvalifikācijas līmenī 
izstrādāts profesijai: 

Frizūru modelētājs 

Reģistrācijas numurs 
PS 0415, apstiprināts 
2008.gada 
20.augustā  

Attiecīgajā kvalifikācijas līmenī tiek 
īstenotas izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju: 

Frizieris modelētājs 

Mācību centrs "RIMAN": 

Frizūru modelētājs 

Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola 

3. kvalifikācijas līmenī ir 
izstrādāts profesijas 
standarts profesijai 
„Frizūru modelētājs”, un ir 
akreditētas izglītības 
programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju 
„Frizieris modelētājs” un 
„Frizūru modelētājs”. 

Saskaņā ar ekspertu 
vērtējumu 3. kvalifikācijas 

                                                      
 
 
1
 Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, Pašvērtējuma ziņojums,  Rīga, 2011, 

pieejams: http://www.nki-latvija.lv/wp-content/uploads/2011/06/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf 
2
 “Kosmētiķa” profesiju iespējams apgūt 4  akreditētās izglītības programmās šādās izglītības iestādēs: Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola (uzņemšana ar vispārējo vidējo izglītību); 

Mācību centrs Kolonna  (uzņemšana ar profesionālo vidējo medicīnisko izglītību);  Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola (uzņemšana ar vispārējo vidējo izglītību), Kosmetoloģijas un 
masāžas skola "MASTERCLASS"(uzņemšana ar vispārējo vidējo izglītību). 
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Nozares profesijas 
Pamatprofesija 
/ Specializācija 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

EKI 
atbilstošais 

līmenis
1
 

Profesijas standarts 
Izglītības programma(s) un izglītības 

iestāde(s) 
Ekspertu piezīmes 

līmenī nepieciešams 
izveidot  profesiju 
„Frizieris stilists.” 

Vizuālā tēla stilists Pamatprofesija 3.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Vizuālā tēla stilists 

Reģistrācijas numurs 
PS 0124, apstiprināts 
2002.gada 14. 
novembrī 

Vizuālā tēla stilists 

Starptautiskā komerciālā profesionālā 
vidusskola 

Birutas Mageles starptautiskā stilistu skola 

Liepājas mākslas vidusskola 

Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola 

Imidža skola - studija "Unastyle" 

- 

SPA speciālists Pamatprofesija 3.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Profesijas standarts 
attiecīgajā 
kvalifikācijas līmenī 
izstrādāts profesijai: 

SPA meistars 

Reģistrācijas numurs 
PS 0454, apstiprināts 
2010.gada 9.jūnijā  

Attiecīgajā kvalifikācijas līmenī tiek 
īstenotas izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju: 

SPA meistars 

Kosmetoloģijas un masāžas skola 
"MASTERCLASS" 

Mācību centrs "Class Master" 

Šobrīd ir izstrādāts 
profesijas standarts 
profesijai „SPA meistars” 
(PS 0454) 3.kvalifikācijas 
līmenī.  

Ir akreditētas atbilstošas 
izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju 
„SPA meistars” 

Saskaņā ar ekspertu 
vērtējumu, jāmaina 
pamatprofesijas 
nosaukums uz „SPA 
speciālists”. 

Pirtniecības 
speciālists 

Pamatprofesija 3.kval.līmenis 4.EKI līmenis Nav izstrādāts 

Attiecīgajā kvalifikācijas līmenī tiek 
īstenotas izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju: 

Pirts meistars 

SIA "Pirts skola" 

Lai arī šobrīd nav 
apstiprināta profesijas 
standarta, ir akreditēta 
atbilstoša izglītības 
programma ar iegūstamo 
kvalifikāciju „Pirts 
meistars”, un saskaņā ar 
ekspertu vērtējumu, 
jāiekļauj kā nozares 
pamatprofesija, mainot 
pamatprofesijas 
nosaukumu uz 
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Nozares profesijas 
Pamatprofesija 
/ Specializācija 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

EKI 
atbilstošais 

līmenis
1
 

Profesijas standarts 
Izglītības programma(s) un izglītības 

iestāde(s) 
Ekspertu piezīmes 

„Pirtniecības speciālists”. 

Manikīra un 
pedikīra speciālists 

Pamatprofesija 2.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Profesijas standarts 
attiecīgajā 
kvalifikācijas līmenī 
izstrādāts profesijai: 

Nagu kopšanas 
speciālists 

Reģistrācijas numurs 
PS 0042, apstiprināts 
2002. gada 8.janvārī 

Attiecīgajā kvalifikācijas līmenī tiek 
īstenotas izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju: 

Nagu kopšanas speciālists 

SIA "BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 

Mācību centrs "ELISANDA" 

SIA "Oniks BETA" mācību centrs 

Mācību centrs "BUTS" 

Profesionālā vidusskola "RIMAN" 

Mācību centrs Kolonna 

Mācību centrs "Catherine - Nagu dizaina 
akadēmija" 

Mācību centrs "Soneil Studio" 

Frizieru skola "Studija - I" 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs"

3
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas 
neatkarīgā inspekcija"

4
 

Šobrīd ir izstrādāts 
profesijas standarts 
profesijai „Nagu 
kopšanas speciālists” (PS 
0042) 3.kvalifikācijas 
līmenī.  

Ir akreditētas atbilstošas 
izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju 
„Nagu kopšanas 
speciālists” 

Saskaņā ar ekspertu 
vērtējumu, jāmaina 
pamatprofesijas 
nosaukums uz „Manikīra 
un pedikīra speciālists”. 

Frizieris Pamatprofesija 2.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Frizieris 

Reģistrācijas numurs 
PS 0043, apstiprināts 
2011.gada 26.janvārī 

Frizieris 

Dobeles Amatu skola 

SIA "BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 

Frizieru mākslas skola "KLĒRS" 

SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" 

Mācību centrs "BUTS" 

SIA "Ventspils Biznesa un informācijas 
tehnoloģiju vidusskola" 

 

                                                      
 
 
3
 Nodrošina bezdarbnieku apmācību attiecīgajā profesijā 

4
 Nodrošina bezdarbnieku apmācību attiecīgajā profesijā 
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Nozares profesijas 
Pamatprofesija 
/ Specializācija 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

EKI 
atbilstošais 

līmenis
1
 

Profesijas standarts 
Izglītības programma(s) un izglītības 

iestāde(s) 
Ekspertu piezīmes 

Daugavpils Valsts tehnikums 

Jelgavas Amatu vidusskola 

Mācību centrs Kolonna 

TR skola - studija 

Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 
vidusskola 

"TR skola - studija" 

SIA "VENTSPILS BIZNESA UN 
INFORMĀCIJA TEHNOLOĢIJU 
VIDUSSKOLA" 

Mācību studija "Curly" 

Starptautiskā frizieru mākslas skola 
"Skaistums"  

Vizāžists Pamatprofesija 2.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Vizāžists 

Reģistrācijas numurs 
PS 0084, apstiprināts  
2002. gada 10.jūlijā 

Vizāžists 

Birutas Mageles starptautiskā stilistu skola 

Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola 

Imidža skola - studija "Unastyle" 

- 

Grimētājs Specializācija 2.kval.līmenis 4.EKI līmenis 

Grimētājs 

Reģistrācijas numurs 
PS 0056, apstiprināts   

 2002. gada 
7.februārī 

Grimētājs 

Starptautiskā Grima mākslas skola 

Birutas Mageles starptautiskā stilistu skola 

- 

Pirtnieks Pamatprofesija 2.kval.līmenis 4.EKI līmenis Nav izstrādāts 

Attiecīgajā kvalifikācijas līmenī tiek 
īstenotas izglītības programmas ar 
iegūstamo kvalifikāciju: 

Pirtnieks 

SIA "Pirts skola" 

Lai arī šobrīd nav 
apstiprināta profesijas 
standarta, ir akreditēta 
atbilstoša izglītības 
programma ar iegūstamo 
kvalifikāciju „Pirtnieks”, 
un profesija ekspertu 
vērtējumā iekļaujama kā 
nozares pamatprofesija. 
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5. Nozares pamatprofesiju apraksti 

5.1. Pamatprofesijas 4.profesionālās kvalifikācijas līmenī 

5.1.1.  Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

5
 

Reģistrācijas numurs PS 0203, apstiprināts 2010.gada 18.augustā 

4 Profesijas kods
6
 3259 04 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi

7
 

- Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām 
- Spēja  vadīt savu un citu darbu 
- Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursu 

lietderīgākai izmantošanai 
- Koordinēt skaistumkopšanas salona komercdarbību 
- Nodrošināt darbam nepieciešamos resursus (telpas, personāls, materiāli un 

citi palīglīdzekļi) 
- Organizēt pārskatu un atskaišu sastādīšanu 
- Analizēt un novērtēt skaistumkopšanas iestādes darbību, tā rezultātus 
- Piedalīties stratēģisko plānu izstrādē un realizēšanā 
- Analizēt esošās un iespējamās skaistumkopšanas iestādes problēmas, 

veicinot konkurētspēju 
- Konsultēt skaistumkopšanas iestādes  darbiniekus 
- Piedalīties skaistumkopšanas salona resursu sagādē un realizācijā 
- Veikt kosmētiķa darbus un konsultēt klientu, par jaunāko kosmētiku, 
- tehnoloģijām un metodēm, piedāvāt optimāli labāko varianta risinājuma 

klientam 
- Nodrošināt klienta uzraudzību  pirms/ pēc kosmētiskā seansa, novērot klientu 

pirms/pēc ārsta- kosmetologa, dermatologa diagnostiskās un ārstnieciskajām 
procedūrām 

- Nodrošināt precīzu un drošu kosmētisko procedūru saņemšanu atbilstoši 
klienta ādas stāvoklim, kosmētisko procedūru klīniskajām vadlīnijām 

- Veikt permanentā grimma procedūras 
- Konsultēt klientus par sauļošanos, aizsardzību un ķermeņa kopšanu; veikt 

apkalpošanas darbības klientam ar solārija aparatūru 
- Izvērtēt klientiem sniegto kosmētisko procedūru rezultātus 
- Novērtēt skaistumkopšanas iestādes darbību 

6 Kvalifikācijas līmenis 4. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

                                                      
 
 
5
 Valsts izglītības satura centrs (VISC), 2011, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

6 Saskaņā  2010.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", Profesiju 

saraksts, pieejams http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klasif_0112.pdf 
7
 Saskaņā ar ekspertu vērtējumu profesijām „Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)” (4.kvalifikācijas līmenis) un 

„Kosmētiķis” (3.kvalifikācijas līmenis) profesionālās darbības veicamie uzdevumi reālajā dzīvē ir līdzīgi 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806&from=off
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5.2. Pamatprofesijas 3.profesionālās kvalifikācijas līmenī 

5.2.1. Kosmētiķis 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Kosmētiķis 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0050, apstiprināts 2009.gada 17.jūnijā 

4 Profesijas kods 3226 18 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Sagatavot procedūru galdiņu pirms katra klienta, uzklāt kosmētisko krēslu un 
nomainīt veļu pēc katra klienta, izvēdināt telpu 

- Iztaujājot klientu, savākt anamnēzi un kontrindikācijas, noteikt ādas tipu, 
stāvokli, novērtēt to, atzīmēt ādas bojājumus un defektus, izstrādāt procedūras 
veikšanas plānu 

- Izvēlēties masāžas tehnikai atbilstošu masāžas līdzekli un to pielietot, izpildīt 
pareizā secībā masāžas paņēmienus 

- Veikt dažādu sejas ādas un ķermeņa kopšanas aparātu tehniku pielietošanu: 
brosāžu, vaporizāciju,  D’arsanvalizāciju, jonoforēzi, dezinkrustāciju, 
vakuumtīrīšanu un vakuummasāžu, elektromiostimulāciju, elektrolipolīzi, 
mikrostrāvu procedūru, pielietot ultraskaņu, veikt vibromasāžu, 
mikrodermabrāziju, pielietot zemas jaudas lāzeri 

- Veikt ādas dziļās tīrīšanas manuālo un aparātu tehniku pielietošanu 
- Izvēlēties klientam un procedūrai vai manipulācijai atbilstošus kosmētikas 

līdzekļus un ievērot to lietošanas nosacījumus, atpazīt kosmētikas produktu 
aktīvās sastāvdaļas un pareizi izvēlēties kosmētikas līdzekli konkrētas 
problēmas risināšanā, pārzināt un darbā ievērot kosmētikas marķējumā 
ietverto informāciju 

- Veikt liekā apmatojuma noņemšanu uz visām ķermeņa daļām 
- Veikt roku/kāju un nagu apstrādes un kopšanas procedūras 

- Izprast skaistuma biznesa pamatus, t.sk., orientēties nozares 
komercuzņēmuma darbības pamatprincipos, plānot darbu personīgi un 
salonā, izveidot un vajadzības gadījumā īstenot mārketinga pasākumu plānu, 
veikt aprēķinus un aizpildīt grāmatvedības dokumentāciju 

6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) 
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5.2.2. Frizieris stilists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Frizieris stilists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

Frizūru modelētājs 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0415, apstiprināts 2008.gada 20.augustā (Frizūru 
modelētājs)  

4 Profesijas kods 5141 03 (Frizūru modelētājs) 

5 
Profesiju raksturojošie 
darba pienākumi un 
uzdevumi 

- Sagatavot un uzturēt kārtībā darba vietu un vidi 
- Plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību 
- Izvēlēties un sagatavot darba instrumentus un aparatūru  
- Izstrādāt un lietot klienta individuālo imidža karti 
- Konsultēt klientu par individuālā tēla veidošanas paņēmieniem 
- Saskaņot klienta frizūru, tērpu, meikapu atbilstoši situācijai 
- Veidot frizūras kā imidža sastāvdaļu 
- Ieteikt klientam izveidotā koptēla transformēšanas iespējas 
- Izstrādāt izveidotā tēla uzturēšanas sistēmu 
- Ieteikt klientam paņēmienus matu sakārtošanai mājas apstākļos 
- Veikt sejas korekciju ar dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem 
- Uzklāt meikapu  
- Kopt matus, izmantojot atbilstošus matu profilaktiskās un ārstnieciskās 
- kopšanas līdzekļus  
- Modelēt frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam tēlam 
- Modelēt un zīmēt frizūru tehnoloģiskās shēmas 
- Veidot daudzveidīgas frizūras no dažāda garuma matiem, ņemot vērā matu 

struktūru 

- Izstrādāt tehnoloģiskās kartes matu ķīmiskās apstrādes procesiem: 
krāsošanai, balināšanai, ķīmisko ilgviļņu likšanai, matu ķīmiskai taisnošanai, 
mākslīgās matu krāsas noņemšanai 

6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis  

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

Vizuālā tēla stilists 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 
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5.2.3.  Vizuālā tēla stilists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Vizuālā tēla stilists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0124, apstiprināts 2002.gada 14. novembrī 

4 Profesijas kods 5142 02 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Izvēlēties veidotā tēla komponentus, noteikt vizuālās mākslas žanram vai 
laikmetam atbilstošus tēla izteiksmes līdzekļus, izstrādāt atbilstošu koptēla 
vizuālo risinājumu, izvēlēties atbilstošu grima uzlikšanas tehniku, noteikt matu 
sakārtojumu un pastiža pielietojumu, noteikt auguma proporcijām atbilstošu 
tērpa skici un mulāžu, sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem, veidot 
atbilstošākos tēlus izrādei, raidījumam vai uzvedumam, sadarbībā ar citu 
profesiju pārstāvjiem, ieteikt tēlus dažādām lomām 

- Veidot ideju skiču komplektus, veidot vizuālā tēla tematiskos un ornamentālos 
zīmējumus, veidot figūras un ķermeņa apgleznojuma tematiskos un 
ornamentālos zīmējumus, veidot galvas un matu sakārtojuma tematiskos un 
ornamentālos zīmējumus, veidot sejas grima tematiskos un ornamentālos 
zīmējumus 

- Veidot klienta personīgo stilu, noteikt krāsu paleti, ievērojot klienta vecumu, 
profesiju un temperamentu, noteikt tērpu siluetus, ievērojot klienta sejas, 
galvas un auguma proporcijas, noteikt un saskaņot grimu ar klienta matu, 
ādas un acu krāsu, sastādīt ieteikumus klienta personīgā sejas ādas un matu 
kosmētikas līdzekļu komplektam, zīmēt konkrēto piedāvājumu skices 

- Sagatavot darba vietu, izvēlēties un sagatavot kopjošās un dekoratīvās 
kosmētikas līdzekļus un materiālus, instrumentus un aparatūru, vienreizējās 
lietošanas palīgmateriālus, sastādīt klienta apkalpošanas grafiku 

- Veikt friziera darbus, veidot griezumu un matu sakārtojumu, atbilstoši sejas un 
galvas formai un ķermeņa proporcijām, krāsot un balināt matus dažādās 
tehnikās, mazgāt, skalot matus un masēt galvas ādu, pielietojot atbilstošus 
matu kopšanas līdzekļus 

- Veikt dekoratīvās kosmētikas un vizāžas darbus, novērtēt klienta sejas ovālu 
un sejas detaļas, galvas formu un ķermeņa proporcijas, noteikt ādas tipu un 
stāvokli un ieteikt atbilstošu kosmētiku, uzlikt grimu uz sejas un dažādām 
ķermeņa daļām 

- Noteikt sava darba izcenojumu un sastādīt kalkulāciju, noformēt lietišķo 
dokumentāciju par savu darbību 

6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

Frizieris stilists 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 
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5.2.4. SPA speciālists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

SPA speciālists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

 
Reģistrācijas numurs PS 0454, apstiprināts 2010.gada 9.jūnijā (SPA meistars)  

4 Profesijas kods 3259 07 (SPA meistars) 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Iekārtot SPA meistara darba vidi atbilstoši konkrētiem darba uzdevumiem, 
situācijai, SPA uzņēmuma darbības koncepcijai  

- Nozīmēt klientam piemērotāko SPA procedūru  
- Noteikt SPA procedūras veidus: SPA kompozīcijas, SPA kompleksa, SPA 

paketes un SPA programmas laiku 
- Izpildīt SPA procedūras atbilstoši procedūras galvenajām vadlīnijām 
- Dokumentēt klienta stāvokļa novērtējuma rezultātus, to dinamiku  
- Izpildīt pirts procedūras 
- Izpildīt ūdens procedūras 
- Izpildīt SPA procedūras, izmantojot eko-produktus: medus masāža, aroma 

eļļas masāža, ietīšanas procedūras izmantojot sienu, vīnu, augus, pienu u.c., 
sāls, kafijas, augļu pīlinga procedūras 

- Izpildīt SPA procedūras, izmantojot palīglīdzekļus: akmeņu masāža, griķu 
masāža, dzintara terapija. 

- Veikt kosmētikas līdzekļu, aparatūras piedāvājumu cenu un kvalitātes analīzi, 
prast izvēlēties darbam atbilstošāko 

- Veidot SPA procedūru cenas un pārzināt to kalkulācijas pamatus 

6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

Pirtniecības speciālists 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 
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5.2.5. Pirtniecības speciālists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Pirtniecības speciālists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Nav izstrādāts 

4 Profesijas kods 5142 14 (Pirts meistars) 

5 
Profesiju raksturojošie 
darba pienākumi un 
uzdevumi 

- Organizējot darbu pirtīs, piemērot uzņēmējdarbības un vadības prasmes. 
Veikt darbu individuāli vai grupā. Plānot, organizēt un vadīt savu un kolēģu 
darbu 

- Sniegt pirts pakalpojumu klientam vai klientu grupām 
- Klienta vispārējā veselības un emocionālā stāvokļa noteikšana, pirts mērķa 

izvirzīšana. Pirts procedūru izvēle, atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām 
- Klientu informēšana par sagaidāmajām procedūrām, nepieciešamo 

konsultāciju sniegšana 
- Izvirzīt konkrētus uzdevumus pēršanās procedūrai. Veikt konkrētiem 

uzdevumiem atbilstošas pēršanās procedūras. Izvēlēties un pielietot 
atbilstošas pēršanās metodes. Dozēt pēršanās fizikālo slodzi atbilstoši 
uzdevumiem.  Pielietot papildus līdzekļus un piederumus 

- Kontrolēt un vadīt klientu organisma adekvātu adaptāciju temperatūras un 
mitruma maiņai , kā arī  papildus pielietotajām pirts procedūrām 

- Pirts procedūrām atbilstošo kosmētisko produktu, augu, materiālu un 
palīglīdzekļu sagatavošana un piemērošana pirts procedūrās. Padziļinātas 
prasmes pirtī rīkoties ar augu valsts izcelsmes produktiem (pirtsslotas un citi 
materiāli) 

- Pirts procedūras laikā veikt klientu relaksāciju, emocionālo harmonizāciju un 
fiziskā ķermeņa labsajūtas stabilizēšanu 

- Profesionālās pirtnieku ētikas un vispārējās ētikas ievērošana 
- Sadarbībā ar citiem speciālistiem, izstrādāt un veikt klienta veselības 

veicinošu rehabilitācijas programmu. Padziļinātas zināšanas un iemaņas 
klienta psiho emocionālā un fiziskā stāvokļa harmonizēšanai 

- Konsultāciju sniegšana pirts būvniecībā, darbu organizācijas veikšana pirts 
iekārtošanā 

- Dabas un kosmētisko produktu izmantošana skaistumkopšanas procedūrās 
pirtīs 

- Personīgās un darba vides higiēnas pasākumu ievērošana. Darba 
aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, darba tiesību, vides 
aizsardzības un citu saistošo valsts noteikto likumdošanas aktu ievērošana. 

- Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību nelaimē 
cietušam klientam 

-  Nodrošināt, plānot un vadīt pirts sektora studentu mācību praksi.  Vadīt pirts 
procedūras, iesaistot praktikantus. Veicināt praktikanta zināšanu un iemaņu 
nostiprināšanu 

- Veikt pētniecisko darbu.  Piedalīties un uzstāties pirts sektora semināros, 
kursos, treniņos 

6 Kvalifikācijas līmenis 3. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

SPA speciālists 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

  



   
 

 Nozares kvalifikāciju struktūra 19 
 

5.3. Pamatprofesijas 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī 

5.3.1.  Manikīra un pedikīra speciālists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Manikīra un pedikīra speciālists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

Nagu kopšanas speciālists 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0042, apstiprināts 2002. gada 8.janvārī (Nagu kopšanas 
speciālists) 

4 Profesijas kods 5142 07 (Nagu kopšanas speciālists) 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Prast izveidot nagu kopšanas speciālista darba vietu 
- Organizēt vidi darba vietā klientu apkalpošanai 
- Veikt nagu, roku un kāju pēdu kopšanas procedūras 
- Pielietot nepieciešamos nagu, roku un kāju kopšanas līdzekļus, instrumentus, 

iekārtas un aparatūru 
- Konsultēt klientu par nagu, roku un kāju pēdu ādas kopšanu mājas apstākļos 
- Veikt nagu dizainu 
- Pārzināt profesionālo kosmētisko līdzekļu piedāvājumu Latvijā un to cenas. 
- Veikt cenu analīzi profesionālajiem kosmētiskajiem līdzekļiem Latvijas tirgū un 

izvēlēties darbam atbilstošākos savām iespējām 
- Pārzināt manikīra un pedikīra pakalpojuma tirgus cenas. 
- Prast kalkulēt darba procesā izlietotos materiālus un aprēķināt darba 

izcenojumu 

- Prast aprēķināt pakalpojuma izcenojumu 

6 Kvalifikācijas līmenis 2.kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

 

  



   
 

 Nozares kvalifikāciju struktūra 20 
 

5.3.2. Frizieris 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Frizieris 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0043, apstiprināts 2011.gada 26.janvārī 

4 Profesijas kods 5141 01 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Veikt tehnoloģiskā procesa sagatavošanas darbus, t.sk., sagatavot un uzturēt 
kārtībā darba vietu un vidi, plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, 
izvēlēties un sagatavot darba instrumentus un aparatūru, dezinficēt un tīrīt 
instrumentus, izvēlēties darba procesam atbilstošu matu kosmētiku 

- Veikt matu profilaktisko un ārstniecisko kopšanu, t.sk., diagnosticēt matu tipu 
un struktūru, atpazīt matu un ādas bojājumus un slimības, atšķirt matu un 
ādas izmaiņas, kas ārstējamas medicīniski vai lietojot matu kosmētikas 
līdzekļus, kopt matus, izmantojot atbilstošus matu profilaktiskās un 
ārstnieciskās kopšanas līdzekļus mazgāt galvu, izmantojot atbilstošus matu 
kopšanas līdzekļus, masēt galvas ādu 

- Veikt matu, ūsu, bārdas griešana, galvas, bārdas un ūsu skūšanu 
- Veikt matu ķīmisko apstrādi, lietot tehnoloģiskās kartes matu ķīmiskās 

apstrādes procesiem: krāsošanai, balināšanai, ķīmisko ilgviļņu likšanai, matu 
ķīmiskai taisnošanai, mākslīgās matu krāsas noņemšanai, noteikt matu un 
ādas stāvokli pirms matu ķīmiskās apstrādes, veikt matu ķīmisko apstrādi, 
lietojot dažādas metodes un tehnoloģijas 

- Veikt frizūru veidošanu un noformēšanu, t.sk., zīmēt un lasīt frizūru 
tehnoloģiskās shēmas, veidot daudzveidīgas frizūras no dažāda garuma 
matiem, ņemot vērā matu struktūru, ievērojot modes tendences, noformēt 
frizūras, izmantojot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (forma, krāsa, līnija, 
faktūra, aksesuāri), pieaudzēt, piepīt un piešūt matu treses 

- Iepazīties ar jaunākajiem materiāliem un instrumentiem, jaunākajām 
tehnoloģijām un darba metodēm 

6 Kvalifikācijas līmenis 2. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

Frizieris stilists 
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5.3.3.  Vizāžists 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Vizāžists 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas numurs PS 0084, apstiprināts  2002. gada 10. jūlijā 

4 Profesijas kods 5142 05 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Sagatavot kosmētikas materiālus, instrumentus, aparatūru, vienreizējās 
lietošanas palīgmateriālus 

- Noteikt ādas īpašības un īpatnības, izvēlēties un pielietot piemērotākos 
kosmētikas līdzekļus, pielietot piemērotākos instrumentus un palīgmateriālus, 
noteikt piemērotāko individuālo krāsu gammu 

- Veidot meikapa pamatu, veikt ādas defektu un problēmu maskēšanu, sejas 
formas korekciju, uzacu formas korekciju, acu meikapu, lūpu meikapu 

- Veikt dažādu veidu meikapus, t.sk. dienas, vakara un svētku, foto meikapu,  
meikapu modes skatēm, konkursiem, estrādei, izklaides programmām, 
reklāmai, pieskaņot meikapu esošajam koptēlam 

- Veidot personisko imidžu darba vietā, uzturēt estētisko vidi darba vietā, sniegt 
informāciju par modes tendencēm 

- Noteikt sava darba izcenojumu, t.sk. pielietoto materiālu daudzumu un 
izmaksas, darba procesa darbietilpību un izmaksas, sastādīt sava darba 
kalkulāciju 

6 Kvalifikācijas līmenis 2. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija Grimētājs 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

Vizuālā tēla stilists 
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5.3.4. Pirtnieks 

1 
Profesijas pamata 
nosaukums 

Pirtnieks 

2 
Iespējamās variācijas 
profesijas nosaukumam 

- 

3 
Profesijas standarta 
reģistrācijas numurs 

Nav izstrādāts 

4 Profesijas kods 5142 13 

5 
Profesionālās darbības 
raksturīgākie uzdevumi 

- Veikt darbu individuāli vai grupā 
- Sniegt pirts pakalpojumu klientam vai klientu grupām 
- Klienta vispārējā veselības un emocionālā stāvokļa noteikšana. Pirts 

procedūru izvēle, atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām. Klientu 
informēšana par sagaidāmajām procedūrām, nepieciešamo konsultāciju 
sniegšana 

- Izvirzīt konkrētus uzdevumus pēršanās procedūrai. Veikt konkrētiem 
uzdevumiem atbilstošas pēršanās procedūras. Izvēlēties un pielietot 
atbilstošas pēršanās metodes. Dozēt pēršanās fizikālo slodzi, atbilstoši 
uzdevumiem.  Pielietot papildus līdzekļus un piederumus 

- Kontrolēt un vadīt klientu organisma normālu adaptāciju temperatūras un 
mitruma maiņai , kā arī  papildus pielietotajām pirts procedūrām 

- Pirts procedūrām atbilstošo augu, materiālu un palīglīdzekļu sagatavošana un 
piemērošana 

- Pirts procedūras laikā veikt klientu relaksāciju 
- Profesionālās pirtnieku ētikas un vispārējās ētikas ievērošana 
- Dabas un kosmētisko produktu izmantošana procedūrās pirtīs 
- Personīgās un darba vides higiēnas pasākumu ievērošana. Darba 

aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, darba tiesību, vides 
aizsardzības un citu saistošo valsts noteikto likumdošanas aktu ievērošana 

- Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību nelaimē 
cietušam klientam 

- Profesionālā izaugsme Piedalīties  mācību semināros, kursos treniņos. Sekot 
jaunumiem profesionālajā literatūrā. Paaugstināt savu  profesionālo 
kvalifikāciju  

6 Kvalifikācijas līmenis 2. kvalifikācijas līmenis 

7 Specializācija - 

8 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana tajā pašā 
kvalifikācijas līmenī 

- 

9 

Saistītās profesijas, kur 
nepieciešama papildus 
izglītošana nākamajā 
kvalifikācijas līmenī 

Pirtniecības speciālists 

 


