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SASKAŅOTS  

Profesionālās izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes  

2018. gada 11. aprīļa sēdē protokols Nr.3  

 

 

SKAISTUMKOPŠANAS 

NOZARES KVALIFIKĀCIJU STRUKTŪRA 
 

 

1. Nozares profesiju vispārīgs raksturojums 

1.1. Kvalifikācijas 

līmenis* 

1.2. Nozares profesiju kvalifikācijas līmeņa raksturojums 

(sasniedzamie mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes, kompetence, autonomija un 

atbildība) 

1. LKI Nav attiecināms. 

2. LKI 

Veikt iepriekš noteiktus skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas 

procedūru un/ vai pakalpojumu sagatavošanas un noslēguma darbus konkrētā, nemainīgā 

vidē un kvalificēta speciālista vadībā, atbildēt par savu veikto darbu rezultātiem un 

ievērot higiēnas, sanitārijas un darba drošības prasības. 

Lietot darba izpildei darba vadītāja norādītos instrumentus, ierīces, materiālus un 

kosmētikas produktus atbilstoši lietošanas instrukcijās un marķējumā norādītajam. 

Norādīto procedūru izpildes un/vai pakalpojumu sniegšanas sagatavošanas un noslēguma 

darbu izpildē lietojamo instrumentu, ierīču, materiālu un kosmētikas produktu, to veidu 

un pielietojuma zināšanas, vispārīga izpratne par skaistumkopšanas un/vai fiziskās 

labsajūtas uzlabošanas procedūrām un/vai pakalpojumiem. 

3. LKI 

Patstāvīgi veikt skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas procedūras un/ 

vai pakalpojumus un/vai vizuālā tēla veidošanas darbus, atbildēt par savu profesionālo 

darbību un tās rezultātiem. Izprast un ievērot higiēnas un sanitārijas, klienta un 

speciālista drošības pasākumus, darba drošības prasības un profesionālās ētikas normas. 

Izzināt klienta vajadzības un novērtēt klienta matu un/vai ādas, un/vai nagu vai fizisko 

stāvokli procedūru un/vai pakalpojumu īstenošanai, aizpildīt klienta karti. Sagatavot, 

izvēlēties un pielietot piemērotākās metodes, materiālus, instrumentus, aparatūru un 

produktus darbu veikšanai. Konsultēt klientu par matu un/vai ādas, un/vai nagu kopšanu 

mājas apstākļos, par veselīga dzīves veida uzturēšanu fiziskā līmenī un sniegt 

rekomendācijas par vizuālo tēlu savas specializācijas jomā. 

Ādas un/vai matu, un/vai nagu struktūras un tipu, ādas un/vai matu, un/vai nagu 

kopšanas un/vai apstrādes, un/vai vizuālā tēla veidošanas metožu, darbam nepieciešamo 

instrumentu, aparatūras, materiālu un kosmētikas produktu, to veidu, pielietošanas un 

uzturēšanas atbilstošā darba vai lietošanas kārtībā zināšanas. Izpratne par 

skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas procedūrām un/vai 

pakalpojumiem un to kopsakarībām un tehnoloģiskajiem procesiem, profesionālās 

saskarsmes principiem un darbu ar klientiem. 

4. LKI 

Patstāvīgi plānot, organizēt un individuāli vai piesaistot citus speciālistus veikt 

skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas un/vai sejas ādas un ķermeņa 

kosmētiskās kopšanas procedūras un/vai pakalpojumus un/vai klienta koptēla veidošanas 

darbus, atbildēt par savu profesionālo darbību un tās rezultātiem. Izprast, ievērot un 

skaidrot citiem darbiniekiem higiēnas un sanitārijas, klienta un speciālista drošības 

pasākumus, darba drošības prasības un profesionālās ētikas normas. 
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Izzināt klienta vajadzības un vēlmes, novērtēt klienta matu un/vai nagu, un/vai sejas un 

ķermeņa ādas, vai emocionālo stāvokli, vai klienta individualitāti (vizuālo, sociālo tēlu 

un rakstura īpašības) procedūru un/vai pakalpojumu īstenošanai. Radoši izvēlēties 

jaunākās tehnoloģijas, metodes, materiālus, instrumentus, aparatūru un produktus 

procedūru un/ vai pakalpojumu sniegšanai atbilstoši konkrēta klienta vajadzībām un 

saskaņā ar lietošanas instrukcijās un marķējumā norādīto. Piedalīties jaunu procedūru un 

pakalpojumu, to sniegšanas tehnoloģiju un metožu ieviešanā un izstrādē. Konsultēt 

klientus par skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas un/vai sejas ādas un 

ķermeņa kosmētiskās kopšanas procedūrām vai pakalpojumiem, koptēla veidošanas 

darbiem, skaistumkopšanas produktiem un to pielietošanu sejas un ķermeņa ādas un/vai 

matu un/vai nagu kopšanai salonā un mājas apstākļos. Izprast un pielietot procedūru 

izpildei un/vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko, metodisko un 

tehnoloģisko dokumentāciju, izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju. 

Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamatu un/vai ādas un/vai matu un/vai nagu 

struktūras, tipu, to novērtēšanas, kopšanas, apstrādes un analīzes metožu, kosmētisko 

līdzekļu iedarbības uz sejas un ķermeņa ādu un/vai matiem, procedūru izpildei un/vai 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo instrumentu, aparatūras, materiālu un kosmētikas 

produktu, to veidu pielietošanas un uzturēšanas atbilstošā darba vai lietošanas kārtībā 

zināšanas. Zināšanas par skaistumkopšanas un/vai fiziskās labsajūtas uzlabošanas un/vai 

sejas ādas un ķermeņa kosmētiskās kopšanas procedūru tehnoloģijām un/vai 

pakalpojumiem un/vai klienta koptēla veidošanas principiem, to kopsakarībām, 

profesionālās saskarsmes principiem un darbu ar klientiem. Zināšanas par jaunākajām 

sejas un ķermeņa un/ vai matu un/vai nagu kopšanas procedūru un/vai pakalpojumu 

tehnoloģijām un metodēm. 

5. LKI 

Patstāvīgi plānot un individuāli vai pēc nepieciešamības piesaistot citus speciālistus 

un/vai vadot komandu plānot, organizēt un veikt estētiskās sejas/ ķermeņa ādas aprūpes 

terapijas  procedūras un/vai skaistumkopšanas un/vai fiziskās un psiholoģiskās labsajūtas 

uzlabošanas un/vai sejas ādas un ķermeņa kosmētiskās  kopšanas un/vai ārstnieciskās 

procedūras un/vai pakalpojumus un/vai klienta koptēla veidošanas un to izpildei 

nepieciešamos resursus, izvērtēt un pilnveidot savu un/ vai savas komandas profesionālo 

darbību un tās rezultātus. Izprast, ievērot un skaidrot citiem darbiniekiem higiēnas un 

sanitārijas, klienta un speciālista drošības pasākumus, darba drošības prasības un 

profesionālās ētikas normas. 

Noteikt sejas un ķermeņa ādas un/vai matu tipus, stāvokli un veikt diagnostiku savas 

kompetences ietvaros, nosakot sejas un ķermeņa estētiskās problēmas un to iespējamos 

cēloņus, analizēt identificētās problēmas un rast radošus risinājumus, lai koriģētu ādas 

estētiskās nepilnības un defektus. Patstāvīgi izvēlēties, sagatavot un lietot procedūru 

izpildei un/ vai pakalpojumu sniegšanai atbilstošus instrumentus, aparāttehonoloģijas, 

materiālus un kosmētikas produktus atbilstoši konkrētā klienta vajadzībām, un saskaņā ar 

lietošanas instrukcijās un marķējumā norādīto. Uzraudzīt instrumentu, aparāttehnoloģiju 

un materiālu atbilstību procedūru un/vai ādas aprūpes terapijas un/vai pakalpojumu 

sniegšanas prasībām. Piedalīties jaunu procedūru un pakalpojumu, to sniegšanas 

tehnoloģiju un metožu izstrādē, integrēt uzņēmumā inovācijas estētiskajā medicīnā/ 

kosmetoloģijā un skaistumkopšanā. Konsultēt klientus par ādas estētiskās aprūpes 

terapijas un/vai skaistumkopšanas un/vai fiziskās, psiholoģiskās labsajūtas uzlabošanas 

un/ vai  ādas veselības profilaksi un veselīgu dzīves veidu  un/ vai sejas/ķermeņa ādas 

estētiskās kosmetoloģijas un/vai estētiskās medicīnas procedūrām, pakalpojumiem un 

produktiem, izskaidrot skaistumkopšanas/ārstnieciskās kosmētikas produktu pielietošanu 

sejas un ķermeņa ādas un/ vai matu un/vai nagu kopšanai salonā un mājas apstākļos. 

Apmācīt, plānot un organizēt darbu zemāka līmeņa darbiniekiem. Izprast un pielietot 

procedūru izpildei un/vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko, metodisko un 

tehnoloģisko dokumentāciju, izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju. 

Ādas un/vai matu un/vai nagu struktūras, tipu, to novērtēšanas, kopšanas, apstrādes un/ 

vai analīžu metožu, procedūru un/vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo instrumentu, 

aparatūras, materiālu un kosmētikas produktu, to veidu, pielietošanas un uzturēšanas 

atbilstošā darba vai lietošanas kārtībā, kosmētisko līdzekļu iedarbības, efekta uz ādu un 

matiem zināšanas. Vispusīgas un specializētas zināšanas par skaistumkopšanas un/vai 

fiziskās labsajūtas uzlabošanas un/ vai sejas ādas un ķermeņa kosmētiskās kopšanas 

procedūrām un/vai pakalpojumiem, to kopsakarībām, jaunākajām tehnoloģijām un 
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metodoloģijām to izpildei, profesionālās saskarsmes principiem un darbu ar klientiem. 

Vispārējās zināšanas par cilvēka ķermeņa anatomiju un fizioloģiju, fizioloģiskā stāvokļa 

noteikšanu, ādu, ādas saslimšanām, simptomiem un profilaksi, iekšķīgajām un nervu 

sistēmas slimībām. 

6. LKI Skaistumkopšanas nozarei konkrētais kvalifikācijas līmenis netiek aprakstīts. 

7. LKI Skaistumkopšanas nozarei konkrētais kvalifikācijas līmenis netiek aprakstīts. 

8. LKI Nav attiecināms. 

 

*  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis, Izglītības likuma 8. 1 pants. Atbilstoši Profesionālās 

izglītības likuma 5. pantam 1. un 8.  LKI līmenis nav attiecināms. 
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2. Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskats 

2.1. Profesijas nosaukums 2.2. Kvalifikācija

s līmenis 
2.3. Profesijas 

kods  
2.4. Profesijas raksturojums** 2.5. Profesijas 

specializācijas 
2.6. Saistītās profesijas, profesionālās 

kvalifikācijas līmenis*** 

2.1.1. Manikīra un 

pedikīra 

speciālists. 

3. LKI 5142 07 Profesijas būtības apraksts: 

Manikīra un pedikīra speciālists veic 

manikīra un pedikīra procedūras un konsultē 

klientu par nagu un ādas kopšanu mājas 

apstākļos. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

LV: manikīra speciālists, pedikīra 

speciālists. 

EN: manicure and pedicure specialist, nail 

specialist. 

Nav. Nav. Nav. 

2.1.2. Frizieris. 3. LKI 5141 01 Profesijas būtības apraksts: 

Frizieris izvērtē klienta vajadzības, veic 

friziera darbus un veido frizūru kolekcijas. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

LV: dāmu frizieris, kungu frizieris, 

bārddzinis. 

EN: hairdresser, barber (ISCO, ESCO). 

Nav. Frizieris ‒ stilists. 3. PKL atbilst 

4. LKI 
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2.1.3. Vizāžists. 3. LKI 5142 05 Profesijas būtības apraksts: 

Vizāžists izpilda izveidotu vizuālā tēla 

koncepciju savā specializācijas jomā un 

konsultē klientu par dekoratīvās kosmētikas 

(no angļu val.‒ make ‒ up) izvēli. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: make ‒ up artist (ESCO). 

Nav. Vizuālā tēla 

stilists. 

3. PKL atbilst 

4. LKI 

Grimētājs. 2. PKL atbilst 

3. LKI 

2.1.4. Pirtnieks. 3. LKI 5142 13 Profesijas būtības apraksts: 

Pirtnieks izvērtē klienta vajadzības un 

klienta fizisko stāvokli, īsteno pirts 

procedūras un konsultē klientu par veselīgu 

dzīvesveidu. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Sekmīgi jānokārto sertifikācijas eksāmens. 

Sertifikāta derīguma termiņa beigās ir jāveic  

resertifikācija ne biežāk kā reizi 5 gados 

saskaņā ar profesionālās asociācijas 

(biedrības) un akreditētās mācību iestādes 

izstrādātiem resertifikācijas noteikumiem. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: sauna attendant (ISCO). 

Nav. Pirts meistars. 3. PKL atbilst 

4. LKI 

2.1.5. Grimētājs. 3. LKI 5142 04 Profesijas būtības apraksts: 

Grimētājs veido mākslinieciskus, 

Nav. Vizāžists. 2. PKL atbilst 

3. LKI 
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skatuviskus un kino tēlus. Novērtē tēla 

vajadzības un izpilda tēla koncepciju (grimē 

seju, ķermeni, veido matu sakārtojumu, 

izgatavo parūkas, bārdas un ūsas). 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: theatrical and performance make ‒ up 

artist. 

Vizuālā tēla 

stilists. 

3. PKL atbilst 

4. LKI 

2.1.6. Kosmētiķis. 4. LKI 5142 19 Profesijas būtības apraksts: 

Kosmētiķis ievāc anamnēzi un saskaņā ar 

protokolu veic kosmētiskās procedūras, 

sniedz rekomendācijas ādas kopšanai mājas 

apstākļos. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reglamentētā profesijas veselības aprūpes 

jomā. 

Jābūt reģistrētam Ārstniecības personu un 

ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 

Sekmīgi jānokārto sertifikācija, ko izsniedz 

uz 5 gadiem un atkārtoti jāveic 

resertifikācija pēc sertifikāta termiņa 

beigām.  

Mikropigmentācijas, medicīniskā pīrsinga, 

mezoterapijas procedūras veikšanai papildus 

izglītībai specialitātē ir jāiegūst attiecīgs 

profesionālās pilnveides izglītības 

dokuments. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

Nav. Skaistumkopšanas 

speciālists 

(kosmetoloģijā). 

4. PKL atbilst 

5. LKI 
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EN: beautician, cosmetician (ISCO). 

2.1.7. Frizieris-stilists. 4. LKI 5141 07 Profesijas būtības apraksts: 

Frizieris ‒ stilists novērtē klienta 

individualitāti un veic friziera darbus, veido 

frizūru un kopējā tēla stila kolekcijas. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: hair stylist. 

Nav. Frizieris. 2. PKL atbilst 

3. LKI 

Vizuālā tēla 

stilists. 

3. PKL atbilst 

4. LKI 

2.1.8. Vizuālā tēla 

stilists. 

4. LKI 5142 02 Profesijas būtības apraksts: 

Vizuālā tēla stilists novērtē klienta 

individualitāti un veido vizuālo tēlu 

koncepciju, skices un kolāžas, t. sk. vizuālo 

tēlu kolekcijām. Plāno, organizē un veic 

koptēla idejas īstenošanu un konsultē klientu 

par koptēla veidošanu. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: visual image stylist. 

Nav. Vizāžists. 2. PKL atbilst 

3. LKI 

Grimētājs. 2. PKL atbilst 

3. LKI 

Frizieris ‒ stilists. 3. PKL atbilst 

4. LKI 

2.1.9. SPA speciālists. 4. LKI 5142 17 Profesijas būtības apraksts: 

SPA speciālists novērtē klienta fizisko un 

emocionālo stāvokli, izstrādā un veic 

radošas un individualizētas SPA procedūras. 

Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Nav. Nav. Nav. 
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Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: SPA attendant (ISCO). 

2.1.10. Pirts meistars. 4. LKI Nav. Profesijas būtības apraksts: 

Pirts meistars novērtē klienta fizisko un 

emocionālo stāvokli, izstrādā, plāno un veic 

radošas un individualizētas pirts procedūras. 

Konsultē klientu par veselīgu dzīvesveidu. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Sekmīgi jānokārto sertifikācijas eksāmens 

un atkārtoti jāveic resertifikācija pēc 

sertifikāta termiņa beigām. 

Sertifikāta derīguma termiņa beigās ir jāveic  

resertifikācija ne biežāk kā reizi 5 gados 

saskaņā ar profesionālās asociācijas 

(biedrības) un akreditētās mācību iestādes 

izstrādātiem resertifikācijas noteikumiem. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

EN: sauna master. 

Nav. Pirtnieks. 2. PKL atbilst 

3. LKI 

2.1.11. Skaistumkopšanas 

speciālists 

(kosmetoloģijā). 

5. LKI Nav. Profesijas būtības apraksts: 

Skaistumkopšanas speciālists 

(kosmetoloģijā) ievāc anamnēzi, nosaka 

ādas stāvokļa (norma/ patoloģija) diagnozi, 

plāno, vada un veic estētiskās medicīnas, 

kosmetoloģijas, ārstnieciskās (ar speciālista 

nosūtījumu) sejas un ķermeņa kopšanas 

procedūras un skaistumkopšanas 

Nav. Kosmētiķis. 3. PKL atbilst 

4. LKI 
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pakalpojumus. Konsultē klientus un vada 

zemāka līmeņa nozares speciālistu darbu. 

Profesijas reglamentācija, papildu prasības: 

Reglamentētā profesijas veselības aprūpes 

jomā. 

Jābūt reģistrētam Ārstniecības personu un 

ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 

Sekmīgi jānokārto sertifikācija, ko izsniedz 

uz 5 gadiem un atkārtoti jāveic 

resertifikācija pēc sertifikāta termiņa 

beigām. Sertificēšanu veic Latvijas 

Skaistumkopšanas speciālistu asociācija. 

Reizi gadā ir jāveic obligātā veselības 

pārbaude. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā: 

LV: skaistumkopšanas speciālists 

(kosmetoloģijas jomā). 

EN: beauty specialist in cosmetology. 

 

** Sadaļā "Profesijas raksturojums" attiecīgo profesijas reglamentāciju un papildu prasības nosaka spēkā esošie normatīvie akti. 

*** Profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL) atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 5. pantam: 

1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis (1. PKL) atbilst otrajam LKI līmenim (2. LKI); 

2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (2. PKL) atbilst trešajam LKI līmenim (3. LKI); 

3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3. PKL) atbilst ceturtajam LKI līmenim (4. LKI); 

4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4. PKL) atbilst piektajam LKI līmenim (5. LKI); 

5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis (5. PKL) atbilst sestajam un septītajam LKI līmenim (6. LKI un 7. LKI).
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Vispārīga informācija 

Nozares kvalifikāciju 

struktūras iesniedzējs 

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (Vienošanās 

Nr. 8.5.2.0./16/I/001), izpildītājs - SIA "Ernst & Young Baltic". 

Nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes darba grupa: 

‒ Ineta Lesīte – eksperte, SIA "Unastyle Studio", pasniedzēja; 

‒ Vija Krūmiņa – eksperte, "Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācija", 

valdes priekšsēdētāja vietniece, friziere ‒ stiliste; 

‒ Una Bernatoviča – eksperte, SIA "Unastyle Studio", valdes locekle, skolas 

direktore, pasniedzēja, prakses vadītāja, stiliste un grimētāja; 

‒ Nellija Janauss – eksperte, biedrība "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu 

Asociācija", prezidente, valdes priekšsēdētaja, SIA "Rīgas Kosmētikas 

skola", valdes locekle, Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola, 

valdes locekle; 

‒ Dina Apine – eksperte, mācību centrs "ELISANDA", direktore, biedrība 

"Latvijas manikīra un pedikīra asociācija", valdes locekle, biedrība 

"Latvijas SPA asociāciju Savienība", valdes locekle; 

‒ Vilnis Lejnieks – eksperts, pirts meistars, pašnodarbinātais; 

‒ Līga Indriksone – projekta vadītāja, ekspertu darba grupu vadītāja ‒ 

moderatore, ekspertu grupu pētniece – metodoloģe, SIA "Ernst & Young 

Baltic", projektu vadītāja; 

‒ Zane Zilberga –  ekspertu darba grupu vadītāja ‒ moderatore, SIA "Ernst 

& Young Baltic", vecākā projektu vadītāja. 

Metodiskais atbalsts: 

‒ Tatjana Daņilova  Valsts izglītības satura centrs, projekts "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai", vecākā eksperte satura izstrādes jautājumos. 

Nozares kvalifikāciju 

struktūras ekspertu 

darba grupa 

‒ Dace Jansone Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības 

zinātnes un inovāciju departaments, vecākā eksperte; 

‒ Madara Lūka Ekonomikas ministrija, Nozares politikas departaments, 

vecākā referente; 

‒ Sarmīte Valaine Valsts izglītības satura centrs, projekts "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai", Profesionālās izglītības satura izstrādes 

struktūrvienības vadītāja; 

‒ Jānis Pumpiņš Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, Restorānu 

nodaļa, vadītājs/jurists;  

‒ Nellija Janauss Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padome, 

priekšsēdētāja vietniece, biedrība "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu 

Asociācija", prezidente, valdes priekšsēdētaja, SIA "Rīgas Kosmētikas 

skola", valdes locekle, Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola, 

valdes locekle; 

‒ Agita Doniņa Biznesa augstskola "Turība", Starptautiskā tūrisma 

fakultātes dekāne; 

‒ Iveta Strode ‒ Latvijas Universitāte, P. Stradiņa medicīnas koledža, 

Ārstniecības fakultāte, dekāne. 

Nozares kvalifikāciju 

struktūras NEP atzinums 

21.02.2018. 

Nozares kvalifikāciju 

struktūras saskaņošana 

PINTSA 

11.04.2018. 
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Nozares kvalifikāciju 

struktūras iepriekš 

saskaņotās redakcijas 

Nav. 

 


