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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: 

1. Izprast labsajūtas tūrisma (SPA&Wellness) būtību. 

2. Izprast cilvēka organisma sistēmas un SPA&Wellness iedarbību uz tām. 

3. Izstrādāt SPA&Wellness programmu, izvēloties SPA procedūras, sadarbojoties ar klientu un nodrošinot 

klienta informācijas konfidencialitāti. 

4. Veidot pozitīvu sadarbību ar klientu, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un kolēģu veselībai. 

5. Ievērot sanitārās un higiēnas normas darba vietā. 

6. Pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un 

materiāliem. 

7. Veikt ķermeņa kosmētisko masāžu, relaksējošu masāžu un limfodrenāžas masāžu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Modulis paredzēts pretendentiem, kuri vēlas iegūt pamatprasmes labsajūtas tūrisma (SPA&Wellness) 

pakalpojumu sniegšanā. Nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa ar atzīmēm par veselības pārbaudi. 
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Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļu apguves nobeigumā paredzēts praktiskais pārbaudes darbs: 

1. Izlozes kārtībā tiek veikta klasiskā ķermeņa masāža pilnā apjomā (izpildes laiks - 90 minūtes) / relaksējoša 

masāža (izpildes laiks 90 minūtes) / limfodrenāžas masāža (izpildes laiks 60 minūtes). 

Moduļa nozīme Pēc sekmīgas moduļa apguves izglītojamais iegūst izpratni par minimālajam higiēnas prasībām, anatomijas 

un fizioloģijas pamatjautājumiem, kas saistīti ar SPA pakalpojumu sniegšanu; apgūst klasisko ķermeņa 

masāžu, relaksējošo masāžu, limfodrenāžas masāžu. 

Iegūtās prasmes dod iespēju: 

1. - sniegt šādus apgūtos pakalpojumus – klasiskā pilna ķermeņa masāža, relaksējoša pilna ķermeņa masāža, 

limfodrenāžas masāža; 

2.  

3. - turpināt izglītību 2.līmenī, apgūstot citus SPA&Wellness pakalpojumus. 

Minimālais stundu skaits 66 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 līmenis 

 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: apkalpot klientu 

atbilstoši labklājības 

tūrisma prasībām. 

Zina: labklājības tūrisma 

pamatnostādnes. 

Izprot: labklājības tūrisma 

būtību, iespējas un to 

izmantošanu praktiski savā 

nākotnes attīstībā. 

1. Labklājības 

tūrisma 

industrija un 

darbinieki 

 

(8 %) 

1.1. Labklājības tūrisma 

pakalpojumi. 

1.2. SPA&Wellness 

produkti. 

1.3. Labklājības tūrisma 

veidi. 

1.4.Speciālistu/ 

administratoru pienākumi. 

1.5.Mārketinga daļas 

pienākumi. 

Nosauc labklājības 

tūrisma industrijas:  

1.1. pakalpojumus; 

1.2. produktus; 

1.3. veidus; 

1.4. darbinieku 

pienākumus. 

Raksturo labklājības 

tūrisma industrijas: 

1.1. pakalpojumus; 

1.2. produktus; 

1.3. veidus; 

1.4. darbinieku 

pienākumus. 

 

Izskaidro produktu 

izvēles nozīmi. 

 

Prot apkalpot 

labklājības tūrisma 

klientu atbilstoši 

Skaistumkopšanas 

speciālistiem: 

- nepieciešamība iziet 

obligāto veselības 

pārbaudi; 

- izvaicāšana pirms 

procedūras 

(anamnēze) -  

indikāciju un 

kontrindikāciju 

noteikšanai;  

- maksimāla komforta 

nodrošināšana 

klientam masāžas 

laikā; 
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darbinieka 

pienākumiem. 

- ieteikumu sniegšana 

klientam pēc 

procedūras. 

 

Metodisko paņēmienus 

un mācību organizācijas 

formas moduļa vadītājs 

izvēlas atbilstoši 

izglītojamā iepriekšējai 

sagatavotībai un dzīves 

pieredzei. 

Pārrunas, individuāls 

darbs, praktiskās 

mācības. 

 

2. Spēj: izveidot Wellness 

procedūru atbilstoši teorijas 

principiem. 

Zina: klientu vajadzības un 

etiķetes noteikumus, 

atbilstoši tiem veido 

Wellness procedūras. 

Izprot: Wellness procedūru 

veidošanas būtību un 

pamatnostādnes. 

2. Labklājības 

tūrisma 

procedūru 

veidošana 

 

(4 %) 

2.1. Klienta vajadzības. 

2.2. Procedūru veidošana 

un izmaksas. 

2.3. Etiķetes ievērošana. 

Nosauc labklājības 

tūrisma procedūras 

veidošanas 

pamatnostādnes 

attiecībā uz: 

2.1. klientu; 

2.2. izmaksām; 

2.3. etiķeti. 

Raksturo labklājības 

tūrisma procedūras 

veidošanas 

pamatnostādnes 

attiecībā uz: 

2.1. klientu; 

2.2. izmaksām; 

2.3. etiķeti. 

3. Spēj: nodrošināt higiēnas 

prasību ievērošanu. 

Zina: higiēnas prasības 

labsajūtas tūrisma 

pakalpojumu sniegšanā; 

telpu tīrīšanas režīma un 

uzkopšanas plāna 

veidošanas principus. 

Izprot: darba režīma, 

higiēnas prasību, tīrīšanas 

režīma un plāna 

ievērošanas nozīmi 

3. Higiēnas un 

sanitārās 

prasības darbā 

ar labsajūtas 

tūrisma klientu 

(5 %) 

3.1. Higiēnas un sanitārās 

prasības telpām un darba 

vietai, to uzkopšana. 

Uzkopšanas plāns. 

3.2. Higiēnas prasības 

darbiniekiem (personīgā 

higiēna un darba režīms). 

3.3. Higiēnas prasības 

aprīkojumam. 

3.4. Higiēnas prasības 

kosmētiskiem līdzekļiem. 

Nodrošina higiēnas un 

sanitārās prasības 

darba vietā. 

 

Izveido telpas 

uzkopšanas plānu 

 

Ievēro darba režīmu. 

 

Raksturo higiēnas 

prasības:  

3.1. telpām un darba 

vietai; 

3.2. darbiniekiem; 

3.3. aprīkojumam; 

3.4. kosmētiskiem 

līdzekļiem. 

3.5. klientu 

apkalpošanai  
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labsajūtas tūrisma klientu 

apkalpošanā. 

3.5. Klientu apkalpošana 

atbilstoši higiēnas un 

sanitārām normām. 

Nosauc klientu 

apkalpošanas higiēnas 

un sanitārās normas. 

 

Izveido un ievēro telpu 

uzkopšanas plānu. 

 

Izskaidro darba režīma 

nozīmi un veido 

individuālo darba 

režīmu. 

 

Izskaidro klientu 

apkalpošanas higiēnas 

un sanitārās normas. 

4. Spēj: izskaidrot 

SPA&Wellness procedūru 

iedarbību uz cilvēka 

organismu. 

Zina: organisma sistēmu 

funkcijas, iedalījumu un 

procedūru iedarbību. 

Izprot: cilvēka organisma 

sistēmu funkcijas, uzbūvi, 

iedalījumu un procedūru 

iedarbību. 

4. Cilvēka 

organisma 

sistēmas un 

procedūru 

iedarbība uz tām 

(5 %) 

4.1. Ādas uzbūve. 

4.2. Limfas atteces 

princips. 

4.3. Cilvēka organisma 

sistēmu iedalījums, 

funkcijas, uzbūve un 

procedūru iedarbība uz 

tām. 

Nosauc cilvēka orgānu 

sistēmas uzbūvi, 

funkcijas, iedalījumu 

un procedūru iedarbību 

uz tām. 

 

Raksturo cilvēka 

orgānu sistēmas 

uzbūvi, funkcijas, 

iedalījumu un 

procedūru iedarbību uz 

tām. 
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5. Spēj: klientu sagaidīt pēc 

etiķetē noteiktajām normām 

un izrādīt rūpes par klientu, 

tā apmeklējuma laikā; 

sagatavot kušeti atbilstoši 

procedūrai. 

Zina: sagaidīšanas etiķetē 

noteiktās normas un rūpes, 

kuras jāizrāda klientam 

apmeklējuma laikā. 

 

5. Klientu 

apkalpošana 

 

(5 %) 

5.1. Klienta sagaidīšanas 

etiķete. 

5.2. Rūpes par klientu. 

5.3. Kušetes sagatavošana 

klientam. 

Nosauc klienta 

uzņemšanas 

pamatnostādnes: 

5.1. klienta 

sagaidīšanas etiķetē; 

5.2. rūpēs par klientu; 

5.3. kušetes 

sagatavošanai klienta 

vajadzībām. 

Raksturo klienta 

uzņemšanas 

pamatnostādnes 

atbilstoši etiķetē 

noteiktajām normām 

un klienta vajadzībām. 

 

Prot sagatavot kušeti 

procedūrai un klientu 

vajadzībām. 

6. Spēj: apkalpot klientu 

atbilstoši masāžas 

procedūras galvenajiem 

noteikumiem; noteikt 

masāžas virzienus; nosaukt 

masāžas kontrindikācijas un 

indikācijas; veidot masāžu 

pēc masāžas uzbūves 

skeleta. 

Zina: procedūras galvenos 

noteikumus; masāžas 

virzienus uz ķermeņa; 

masāžas kontrindikācijas un 

6. Masāžas 

pamatprincipi 

 

(4 %) 

6.1. Masāžas procedūras 

galvenie noteikumi. 

6.2. Masāžas virzieni. 

6.3. Masāžas 

kontrindikācijas un 

indikācijas. 

6.4. Masāžas uzbūves 

skelets. 

Nosauc masāžas 

pamatprincipus: 

6.1. procedūras 

galvenos noteikumus; 

6.2. virzienus; 

6.3. kontrindikācijas un 

indikācijas; 

6.4. masāžas uzbūves 

skeleta veidošanā. 

Raksturo un izprot 

masāžas: 

6.1. galvenos 

noteikumus; 

6.2. virzienus; 

6.3. kontrindikācijas 

un indikācijas; 

6.4. skeleta veidošanu. 
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indikācijas; masāžas skeleta 

elementus. 

Izprot: galvenos 

noteikumus praktiski, 

veicot procedūru; masāžas 

virzienu gaitu uz ķermeņa 

un spēj izmantot zināšanas 

praksē; kontrindikāciju un 

indikāciju nozīmi darbā ar 

klientu; visus elementus 

masāžas uzbūves skeletā un 

to gaitas nozīmi. 

7. Spēj: izpildīt masāžas 

paņēmienus praktiski. 

Zina: nosaukt masāžas 

paņēmienus demonstrējot. 

Izprot: masāžas paņēmienu 

kopumu nozīmi masāžas 

laikā; izprot paņēmienus un 

spēj tos izmantot praktiski. 

 

7. Masāžas 

paņēmieni 

 

(20 %) 

7.1. Glaudes paņēmieni. 

7.2. Izspiedes paņēmieni. 

7.3. Berzēšanas 

paņēmieni. 

7.4. Mīcīšanas paņēmieni. 

7.5. Vibrāciju paņēmieni. 

Redzējis 

demonstrējumu 

praktiski un atpazīst: 

7.1. glaudes 

paņēmienus; 

7.2. izspiedes 

paņēmienus; 

7.3. berzēšanas 

paņēmienus; 

7.4. mīcīšanas 

paņēmienus; 

Prot demonstrēt 

praktiski: 

7.1. glaudes 

paņēmienus; 

7.2. izspiedes 

paņēmienus; 

7.3. berzēšanas 

paņēmienus; 

7.4. mīcīšanas 

paņēmienus; 

7.5. vibrāciju 

paņēmienus. 
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7.5. vibrāciju 

paņēmienus. 

 

Raksturo katra 

paņēmienu kopuma 

iedarbību uz 

organismu. 

8. Spēj: izpildīt 90% no 

masāžām. 

Zina: masāžu tehnikas un 

to izpildīšanas principus. 

Izprot: masāžas nozīmi 

attiecīgajā ķermeņa daļā; 

90% no masāžām izprot, 

veicot praktiski. 

 

8. Klasiskās 

masāžas 

ķermeņa daļu 

masāžas 

 

(20 %) 

8.1. Muguras masāža. 

8.2. Kāju masāža. 

8.3. Pēdu masāža. 

8.4. Vēdera masāža. 

8.5. Roku masāža. 

8.6. Dekoltē/krūšu daļas 

masāža. 

Redzējis 

demonstrējumu 

praktiski un nosauc: 

8.1. muguras masāžu; 

8.2. kāju masāžu; 

8.3. pēdu masāžu; 

8.4. vēdera masāžu; 

8.5. roku masāžu; 

8.6. dekoltē/krūšu 

daļas masāžu. 

Prot demonstrēt 

praktiski: 

8.1. muguras masāžu; 

8.2. kāju masāžu; 

8.3. pēdu masāžu; 

8.4. vēdera masāžu; 

8.5. roku masāžu; 

8.6. dekoltē/krūšu 

daļas masāžu. 

 

 

9. Spēj: izveidot masāžas 

plānu un veikt to praktiski. 

Zina: masāžas plāna 

veidošanas principus; 

teorētiski klasiskās 

ķermeņa masāžas veikšanas 

principus. 

9.Klasiskās 

masāžas plāna 

izveide 

 

(4 %) 

9.1. Masāžas plāna 

izveidošanas princips. 

9.2. Klasiskās masāžas 

veikšana (izpildes laiks – 

90 minūtes). 

Izveido 90 minūšu 

masāžu atbilstoši 

masāžas veidošanas 

plānam un 

pamatnostādnēm. 

 

Izveido 90 minūšu 

masāžu atbilstoši 

masāžas veidošanas 

plānam un 

pamatnostādnēm. 
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Izprot: masāžas veidošanas 

principus; 90 minūšu 

klasiskās masāžas veikšanu 

praktiski. 

Veic 90 minūšu 

masāžu praktiski pēc 

izveidotā plāna. 

Veic 90 minūšu 

masāžu praktiski 

klientam pēc izveidotā 

plāna, spēj iekļauties 

paredzētajā laikā. 

10.Spēj: veidot 

relaksējošas masāžas 

shēmu; veikt praktiski 

relaksējošu un 

limfodrenāžas masāžas. 

Zina: relaksējošas un 

limfodrenāžas masāžu 

veidošanas tehnoloģijas un 

prot tās izmantot praktiski. 

Izprot: relaksējošas un 

limfodrenāžas masāžu 

pamatnostādnes. 

10. Relaksējoša 

masāža un 

limfodrenāžas 

masāža. 

 

(20 %) 

Relaksējošas un 

limfodrenāžas masāžu: 

10.1. pamatprincipi; 

10.2. veikšana praktiski. 

Nosauc relaksējošās un 

limfodrenāžas masāžu 

pamatprincipus. 

 

Prot izveidot 

relaksējošas masāžas 

shēmu. 

 

Prot izpildīt 

limfodrenāžas masāžu 

praktiski. 

Raksturo un izprot 

relaksējošas un 

limfodrenāžas masāžu 

pamatprincipus. 

 

Demonstrē relaksējošu 

un limfodrenāžas 

masāžu, prot veikt 

masāžas klientiem. 

 

Noslēguma pārbaudījums (5 %)  
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Pārbaudes darbi 
1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas ar mērķi noskaidrot izpratni par veicamo masāžu un tās principiem. 

 

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

 

Spa&Wellness vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Praktisks masāžas demonstrējums uz modeļa. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

Noslēguma darba apraksts: 

Izglītojamais izlozes kārtībā noskaidro, kura procedūra būs jādemonstrē (klasiskā pilna ķermeņa masāža, relaksējoša pilna ķermeņa masāža, 

limfodrenāžas masāža). 

Izpildes laiks – 90 minūtes/60 minūtes. 

Masāžas tehnikas izglītojamais demonstrē uz modeļiem – klientiem. 

Modeļu atbilstošās prasības, ievērojot 16 kontrindikācijas. 
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          Vērtēšanas kritēriji: 

1. Prasme apkalpot klientu atbilstoši labklājības tūrisma prasībām. 

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

3. Prasme sniegt 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 tā apmeklējuma laikā. 

9. Prasme sagatavot kušeti atbilstoši procedūrai un klienta vajadzībām. 

10. Prasme apkalpot klientu atbilstoši masāžas procedūras galvenajiem noteikumiem. 

11. Prasme praktiski veikt procedūru atbilstoši masāžas tehnikai. 

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

13. Prasme raksturot katra paņēmienu kopuma iedarbību uz organismu. 

14. Prasme veidot masāžas shēmu. Prasme veikt 90 minūšu klasisko masāžu praktiski. 

15. Prasme iekļauties paredzētajā masāžas laikā. 

16. Prasme pēc procedūras klientu pavadīt atbilstoši etiķetes normām. 

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

 



 

Pieaugušo izglītības modulis “SPA un Wellness: labsajūtas tūrisma piedāvājums”. 1. līmenis 

 

13 

 

 

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

noslēguma vērtējumu un aizpilda vērtēšanas protokolu. 

 



 

Pieaugušo izglītības modulis “SPA un Wellness: labsajūtas tūrisma piedāvājums”. 1. līmenis 
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Metodiskais nodrošinājums 
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