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Moduļa “SPA un Wellness: labsajūtas tūrisma piedāvājums” apraksts 

  
 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas veikt ķermeņa kopšanas procedūras atbilstoši izstrādātajai 

Wellness programmai, ievērojot cilvēka anatomiju un higiēnas prasības. 

Moduļa uzdevumi  Attīstīt izglītojamā prasmes: 

  

 Nošķirt Wellness procedūras vispārējās labsajūtas sniegšanai no terapeitiska rakstura 

procedūrām. 

 Izvēlēties  procedūras sadarbībā ar klientu un atbilstoši viņa vajadzībām. 

 Informēt un konsultēt klientu par procedūru secību un norisi. 

 Formulēt un izskaidrot procedūras vēlamos rezultātus. 

 Izvēlēties un izmantot atbilstošu darbavietas aprīkojumu, iekārtas un produktu. 

Pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, 

tehnoloģijām un materiāliem. 

 Novērtēt klienta psihoemocionālo stāvokli un piedāvāt atbilstošu SPA&Wellness procedūru. 

 Veikt ķermeņa kopšanas procedūras, izmantojot profesionālo kosmētiku. 

 Veidot harmonisku un relaksējošu darba vidi. 
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 Veidot pozitīvu sadarbību ar klientu. 

 Pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes. 

 Veikt darba pienākumus, nekaitējot klientu veselībai. 

Moduļa ieejas nosacījumi Modulis paredzēts pretendentiem, kuri vēlas iegūt zināšanas labsajūtas procedūru veikšanā. 

Nepieciešamas I līmeņa zināšanas. 

Moduļa apguves novērtēšana 1. Tiek veikta viena no SPA&Wellness procedūrām visam ķermenim (procedūras ilgums – 

60 minūtes): 

1.1. Arommasāža; 

1.2.  Šokolādes masāža; 

1.3.  Pīlinga procedūra. 

1.4. Ietīšanas procedūra. 

2. Pēc SPA&Wellness procedūras ķermenim izglītojamajam jāveic sejas masāža un sejas 

attīrīšanas procedūra (procedūras ilgums – 30 minūtes). 

Moduļa nozīme Papildu prasmes un zināšanas par SPA&Wellness procedūrām un to veikšanu. 

Minimālais stundu skaits 42 stundas.  
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MODUĻA  “SPA UN WELLNESS: LABSAJŪTAS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS”  SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

 
Vidējs apguves (pietiekams) 

līmenis 

Optimāls apguves līmenis 

1. 1. Spēj: veikt sejas 

procedūras atbilstoši 

noteikumiem. 

Zina: sejas 

procedūras veikšanas 

virzienus un masāžas 

principus. 

Izprot: sejas 

masāžas nozīmi 

labsajūtas radīšanā. 

1. Sejas masāža 

 

(20 %) 

1.1. Sejas masāžas 

nozīme. 

1.2. Sejas attīrīšanas 

procedūra pirms 

masāžas. 

1.3. Sejas masāžas 

virzieni. 

1.4. Sejas klasiskā 

masāža. 

1.5. Galvas matainās 

daļas masāža. 

Nosauc sejas masāžas 

pamatprincipus. 

 

Veic sejas attīrīšanas 

procedūru. 

 

Prot izpildīt sejas masāžu 

praktiski. 

Raksturo un izprot sejas  

masāžas pamatprincipus. 

 

Prot attīrīt sejas ādu, 

izmantojot iegūtās zināšanas. 

 

Demonstrē sejas masāžu, prot 

to veikt klientiem. 

Skaistumkopšanas 

speciālistiem: 

- nepieciešamība iziet 

obligāto veselības 

pārbaudi; 

- izvaicāšana pirms 

procedūras (anamnēze) -  

indikāciju un 

kontrindikāciju 

noteikšanai;  

- maksimāla komforta 

nodrošināšana klientam 

masāžas laikā; 

- ieteikumu sniegšana 

klientam pēc procedūras. 

 

Diagnostika 

(iepriekštestēšana pārrunu 

2. 2. Spēj: izmantot 

iegūtās aromterapijas 

zināšanas praktiski. 

Zina: aromterapijas 

nozīmi un masāžas 

veidošanas 

principus. 

2. Ievads 

aromterapijā 

 

(20 %) 

2.1. Aromterapijas 

vēsture un būtība. 

2.2. Ievads 

aromterapijā. 

2.3. Arommasāžas 

princips. 

Nosauc aromterapijas 

pamatnostādnes un prot tās 

izmantot arommasāžas 

izpildē. 

Raksturo un izprot 

aromterapijas būtību un 

pamatnostādnes. 

 

Demonstrē arommasāžu, prot 

veikt to klientiem. 
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Izprot: 

aromterapijas 

nepieciešamību 

SPA&Wellness 

sistēmā. 

 

Izveido arommasāžas shēmu 

atbilstoši noteikumiem. 

formātā, obligātā veselības 

pārbaude). Mācību tēmas 

apgūšanas secība un 

īpatsvars tiek 

individualizēts atbilstoši 

izglītojamo 

priekšzināšanām. 

Vērtēšana notiek katras 

tēmas noslēgumā pēc 

praktisko darbu 

rezultātiem. Iespējama gan 

aprakstošā, gan summatīvā 

vērtēšana. 

Rekomendējama citu 

vērtējuma un pašvērtējuma 

iekļaušana. 

Metodiskos paņēmienus 

un mācību organizācijas 

formas moduļa vadītājs 

izvēlas atbilstoši 

izglītojamo iepriekšējai 

sagatavotībai un dzīves 

pieredzei. 

Pārrunas, individuāls 

darbs, praktiskās mācības. 

3. 3. Spēj: izmantot 

iegūtās zināšanas par 

šokolādes masāžu 

praksē. 

Zina: šokolādes 

masāžas principus un 

masāžas veidošanas 

shēmu. 

Izprot: šokolādes 

masāžas būtību un 

tās iekļaušanos 

SPA&Wellness 

sistēmā. 

3. Šokolādes 

masāža 

 

(25 %) 

3.1. Šokolādes masāžas 

principi. 

3.2. Šokolādes masāžas 

virzieni. 

3.3. Šokolādes masāža. 

Nosauc šokolādes masāžas 

pamatprincipus. 

 

Prot izpildīt šokolādes 

masāžu praktiski. 

Raksturo un izprot šokolādes  

masāžas pamatprincipus. 

 

Demonstrē šokolādes masāžu, 

prot veikt to klientiem. 

 

Izveido šokolādes masāžas  

shēmu atbilstoši 

noteikumiem. 

4. 4. Spēj: izmantot 

iegūtās zināšanas 

praktiski. 

Zina: pīlinga 

procedūras 

pamatnoteikumus un 

izmanto tos 

praktiski. 

4. Pīlinga 

procedūra 

 

(15 %) 

4.1. Pīlinga veidi. 

4.2. Pīlinga 

pamatnoteikumi. 

4.3. Pīlinga procedūra. 

Nosauc pīlinga procedūras 

pamatprincipus. 

 

Nosauc pīlinga veidus. 

 

Raksturo un izprot pīlinga 

procedūras pamatprincipus. 

 

Demonstrē pīlinga procedūru, 

prot veikt to klientiem. 
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Izprot: pīlinga 

procedūras nozīmi 

labsajūtas radīšanā 

klientam. 

Prot izpildīt pīlinga 

procedūru praktiski. 

Izveido pīlinga procedūras  

shēmu atbilstoši 

noteikumiem. 

Metodisko paņēmienu un 

mācību organizācijas 

formu piemēri:  

diskusija, darbs grupās, 

izskaidrojoši ilustratīvā 

metode, mācību 

ekskursija, prezentācija, 

lomu spēle, situāciju 

analīze, praktiskais darbs 

un informācijas 

tehnoloģiju izmantošana, 

pāru darbs. 

 

5. 5. Spēj: pareizi 

izmantot iegūtās 

zināšanas praksē. 

Zina: ietīšanas 

procedūras 

pamatnoteikumus, 

ievēro tos praksē. 

Izprot: ietīšanas 

procedūras nozīmi 

labsajūtas radīšanā 

klientam. 

5. Ietīšanas 

procedūras 

 

(15 %) 

5.1. Ietīšanu veidi un 

produkti. 

5.2. Ietīšanu 

pamatnoteikumi. 

5.3. Ietīšanas procedūra. 

Nosauc ietīšanas procedūras 

pamatprincipus. 

 

Nosauc ietīšanas veidus un 

produktus. 

 

Prot izpildīt ietīšanas 

procedūru praktiski. 

Raksturo un izprot ietīšanas 

procedūras pamatprincipus. 

 

Demonstrē ietīšanas 

procedūru, prot veikt to 

klientiem. 

 

Izveido ietīšanas procedūras  

shēmu atbilstoši 

noteikumiem. 

 

Pamato ietīšanas procedūras 

produktu izvēli. 

Noslēguma pārbaudījums (5 %) 
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas par vienu no procedūrām. Tās iedarbība uz klienta organismu. Izpratne par veicamo masāžu un tās principiem.  

 

2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

 

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Masāžas demonstrējums uz modeļa praktiski. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma darba apraksts: 

Izglītojamais izlozes kārtībā noskaidro, kura procedūra būs jādemonstrē (šokolādes masāža, arommasāža, pīlinga procedūra, ietīšanas procedūra). 

Izpildes laiks – 60 minūtes. 

 

 

Kad ir veikta izlozētā masāža, izglītojamajam jāveic sejas procedūra – sejas attīrīšanas procedūra un sejas masāža (procedūras ilgums – 30 

minūtes). 
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Audzēkņi masāžas tehnikas demonstrē uz modeļiem – klientiem (iepriekš pašu audzēkņu sagādāti modeļi, kuri atbilst prasībām). 

Modeļu atbilstošās prasības, ievērojot 16 kontrindikācijas. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): Izglītojamajam ir jāveic divi uzdevumi: jādemonstrē izlozētā 

procedūra (šokolādes masāža, arommasāža, pīlinga procedūra, ietīšanas procedūra) un sejas procedūra. 

 

3.3. Vērtēšanas kritēriji: 

1. Prasme apkalpot klientu atbilstoši labklājības tūrisma prasībām. 

2. Prasme izmantot speciālista pienākumus darbā ar labklājības tūrisma klientu. 

3. Prasme sniegt SPA&Wellness procedūru atbilstoši teorijas principiem. 

4. Prasme ievērot etiķeti, strādājot ar labklājības tūrisma klientu. 

5. Prasme nodrošināt labklājības tūrisma klientam higiēnas prasības un normas. 

6. Prasme sagatavot telpu atbilstoši higiēnas un sanitārijas normām. 

7. Prasme izskaidrot SPA&Wellness procedūru iedarbību uz cilvēka organismu. 

8. Prasme izrādīt rūpes par klientu. 

9. Prasme sagatavot kušeti atbilstoši procedūrai un klienta vajadzībām. 
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10. Prasme apkalpot klientu atbilstoši masāžas procedūras galvenajiem noteikumiem. 

11. Prasme praktiski veikt procedūru atbilstoši masāžas tehnikai. 

12. Prasme precīzi veikt masāžas paņēmienus, atbilstoši masāžas tehnikai un noteikumiem. 

13. Prasme veidot masāžas shēmas SPA&Wellness procedūrām (šokolādes masāža, arommasāža, pīlinga procedūra, ietīšanas procedūra), lai tās 

būtu iespējams veikt praktiski. 

14. Prasme izpildīt pareizu sejas attīrīšanas procedūru. 

15. Prasme pareizi izpildīt sejas masāžu atbilstoši noteikumiem un masāžas virzieniem. 

16. Prasme iekļauties paredzētajā masāžas laikā. 

17. Prasme pēc procedūras klientu pavadīt atbilstoši etiķetes normām. 

18. Prasme sakārtot darba vietu, ievērojot higiēnas un sanitārās normas. 

 

Kad novērtēšana ir pabeigta, komisijas locekļi sanāk atsevišķā telpā un pārrunā savus iespaidus un vērtējumus, vienojas par izglītojamā 

noslēguma vērtējumu un aizpilda vērtēšanas protokolu. 
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Metodiskais nodrošinājums 
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