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Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes (TS NEP) skaistumkopšanas 

sektora apakšpadomes ārkārtas sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.10.1/8 

 

2020. gada 10. novembrī 

Sēde notiek attālinātā formā, izmantojot Zoom platformu 
 

Sēdē piedalās: 
 

Darba devēju puse 
 

Vārds Uzvārds Amats 

Ilona Ansone Biedrības "Latvijas SPA Asociāciju 

Savienība" valdes locekle 

Dina Apine Latvijas Manikīra un pedikīra asociācijas 

valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas 

SPA Asociāciju Savienība" valdes locekle 

Nellija Janaus Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu 

asociācijas izpilddirektore 

Renāte Reinsone Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu 

asociācijas prezidente 

Una Bernatoviča Baltijas Imidža speciālistu asociācijas 

viceprezidente, Imidža skolas-studijas 

"Unastyle" dibinātāja un direktore 
 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 8.30. 
 

Darba kārtība: 

1. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un aizliegumu skaistumkopšanas 

pakalpojumu sniegšanai. 
 

 

1. jautājums 

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un aizliegumu skaistumkopšanas 

pakalpojumu sniegšanai – Renāte Reinsone 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

R.Reinsone informē, ka, reaģējot uz skaistumkopšanas nozarē nodarbināto ārstniecības 

personu kosmētiķu, skaistumkopšanas speciālistu (kosmetoloģijā), podologu aso negatīvo 

masveida reakciju uz profesionālās darbības aizliegumu ārkārtas situācijā, kas noteikta saskaņā 

ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī 

no 09.11.2020. – 06.12.2020., sasaukta Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu 

padomes skaistumkopšanas sektora apakšpadome sēde, lai apspriestu turpmāko rīcību. 
 

 



Sēdē izskanējušie viedokļi: 

1. Nav atbalstāms, ka ierobežojumi pieņemti bez reālās situācijas izvērtēšanas, 

sadarbojoties ar attiecīgajām profesionālajām asociācijām, kas praksi nozarē pārzina 

vislabāk. 

2. Nav saprotama un pieņemama duālā Veselības ministrijas (VM) motivācija sertificētu 

ārstniecības personu profesionālās darbības aizliegumam ārkārtas situācijā, vadoties 

nevis no speciālista profesionālajām kompetencēm, bet no viņa darba vietas: praktizē 

reģistrētā ārstniecības iestādē vai skaistumkopšanas salonā/kabinetā, kas nav 

ārstniecības iestāde,  bet saskaņā ar MK noteikumiem Nr.693 kā saimnieciskās darbības 

veicējs ir reģistrēta Veselības Inspekcijā (VI). Šāds uzstādījums konkrētā situācijā raisa 

neviennozīmīgu, apšaubāmu nozares ārstniecības personu statusa un kompetences 

novērtējumu, rada neskaidrības vienas un tās pašās specialitātes profesionālo 

kvalifikāciju ietvarā. Šo problēmu asociācijas vairākkārt izvirzījušas un tā apspriesta 

VM, taču joprojām izšķirīgs lēmums nav  pieņemts. Kosmētiķi, skaistumkopšanas 

speciālisti (kosmetoloģijā), podologi, tāpat kā visas citas ārstniecības personas, 

pakļaujas gan Ārstniecības likuma, gan Epidemioloģiskās drošības likuma un citu 

veselības aprūpi sasitošu normatīvo aktu prasībām. Tāpēc augšminētā ārstniecības 

personu "dalījuma" motivācija asociācijām nav pieņemama. 

3. Reakcija uz visu skaistumkopšanas pakalpojumu aizliegumu izsauks nozares 

ārstniecības personu piespiedus aiziešanu "pagrīdē" (lai iegūtu vismaz minimālos 

iztikas līdzekļus), speciālisti būs spiesti savu profesionālo darbību turpināt mājas 

apstākļos. Tas iznīcinās nozari, vairos ēnu ekonomikas, nenomaksāto nodokļu 

īpatsvaru. Un zināmā mērā nosvītros asociāciju, Veselības Inspekcijas, SPKC 

līdzšinējo kopdarbu par kvalitatīvu un drošu kosmētisko pakalpojumu, veiksmīgu 

sabiedrības izglītojošo kampaņu "Uzticies pārbaudot". Cietīs tās sertificētās 

ārstniecības personas, kuras savu saimniecisko darbību ir reģistrējušas VI, maksā 

nodokļus. 

4. Plašo skaistumkopšanas nozares speciālistu neizpratni un negācijas vairo tas, ka 

pēkšņajam aizliegumam nesekoja atbalsta mehānisma piedāvājums. Ir jāapzinās 

realitāte, ka nozarē pārsvarā ir nodarbinātas sievietes, nereti vientuļās mātes. Šīs 

sabiedrības  daļas izdzīvošana bez valsts finansiāla atbalsta ir problemātiska. 

Skaistumkopšanas sfēra ir nonākusi riska zonā, jārod mehānismi nozares saglabāšanai.  
 

 

 

Tūrisma un skaistumkopšanas NEP priekšsēdētājas vietniece                     Nellija Janaus 

 

 

 

Protokoliste          Anete Jekuma 
   

 

 

 


