
11. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts  
“BALTIC BEAUTY 2015” 
“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE” 

  
SEMINĀRI, KONFERENCES 

 
6. novembris 

 
Semināru zāle Nr. 3 

10.00–16.00 Konference „Jeļenas Zemskovas skolas masāžu tehnikas”                 
Vieslektori: Jeļena Zemskova (Krievija), Konstantīns Bergmans 
(Izraēla) 
Rīko: Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas (LKKA) 
„Cidesco” sekcijas Latvijā valde sadarbībā ar SIA „Prologic” 

 
„Masāža. Ceļi, kādus izvēlamies”.Tikai aktuālākās problēmas un 
konkrēti risinājumi. 

Konferences darba kārtība 
 

Kļūdas 
 Jaunība paiet ātri, kaut kur pazūd slaidais viduklis un plakanais 
vēders. Pēkšņi parādās apetītlīgi sāni un tauku uzslāņojumi 
visnegaidītākajās vietās. Mūžīgais jautājums – kas pie tā ir vainojams? 
Mēģināsim tikt skaidrībā. Kādas masāžas metodikas ir iedarbīgas un 
kādas nav, kāpēc? Pirms izvēlēties profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides semināru, ir vērts paskatīties „dzīvajā”, kāpēc jūs vēlas 
mācīt. Uzzināt – kas?, ko?, kā? – nozīmē velti netērēt naudu un laiku. 
Vada: Konstantīns Bergmans 

 
Hiromasāža 
Hiromasāžas IQ – tā ir medicīnas un mākslas sinerģija. Tās 
iedarbīgumam, skaistumam un masāžas paņēmienu daudzveidībai nav 
nekā līdzvērtīga. Kā ieturēt mākslas pozīcijas un tajā pašā laikā iegūt 
konkrētu rezultātu, ar kādu ir rēķinājies klients? 
Vada: Jeļena Zemskova, Konstantīns Bergmans 

 
Atoniska, elastību zaudējusi āda 
Atoniskas, elastību zaudējušas ādas masāža prasa īpašu kosmētiķa 
meistarību, jo katra kustība nobīda ādu un var izsaukt jau esošo 
grumbu padziļināšanos vai arī jaunu  ādas rievu veidošanos. Vai šiem 
klientiem masāžu neveikt? Veikt, bet ir pareizi jāizvēlas masāžas 
paņēmieni, kas mazina muskuļu mīmisko aktivitāti, novērš grumbu 
fiksāciju un ādas kroku padziļināšanos. 
Vada: Jeļena Zemskova 

 
Periorbitālās zonas atjaunināšana 
Novecošanās izmaiņas šajā zonā mūsu klientus apbēdina visvairāk – 
„vārnu kājiņas”,  plakstiņu ādas noslīdējums, acu kaktiņu noslīdējums, 
tūska. Kuri masāžas paņēmieni šo problēmu risināšanā ir iedarbīgi un 



kuri nav ieteicami? Kādus reālus rezultātus klientam varam garantēt un 
kad ieteiksim griezties pie plastikas ķirurga? 
Vada: Jeļena Zemskova 

 
Klimakss 
Zināt klimaksa perioda iestāšanās klīniskās izpausmes nozīmē novērst 
sievietes organisma strauju novecošanos. Tieši kosmētiķi un masieri 
var savlaicīgi vērst klienta uzmanību uz atsevišķām sievietes ādā 
notiekošām izmaiņām un pareizi izvēlēties pretnovecošanās stratēģiju 
atbilstoši visam šim periodam – pirmsmenopauzes, menopauzes un 
pēcmenopauzes. Tas ir pats galvenais brīdis sievietes dzīvē, no kura ir 
atkarīgs, vai viņa izskatīsies desmit gadus jaunāka vai desmit gadus 
vecāka, nekā ir īstenībā. 
Vada: Jeļena Zemskova 
 

                                                    
Dalības maksa: 
 LKKA biedriem – 30 EUR, pārējiem – 50 EUR 
Samaksa ir jāveic ar pārskaitījumu uz LKKA kontu: LV25UNLA0001001700634, 
A/S SEB Banka, LKKA reģistrācijas Nr. 40008009703. Pārskaitījuma beigu datums 
– 2015. gada 31. oktobris. Ieeja konferencē, uzrādot pārskaitījuma izdruku un pretī 
saņemot konferences dalībnieka aproci.  

 
 

Semināru zāle Nr. 4 

11.30–13.30 „Payot” jaunās produktu sērijas “Suprême Jeunesse”, jaunās 
“Supreme Experience” pretnovecošanas sejas procedūras un 
īpašas „Payot” 42 kustību masāžas demonstrācija  

   Lektore: G. Ļebedeva, starptautiskā „Payot” trenere 
Rīko: „Mirabella” 

 
13.45–14.45 I daļa. Veselīgas ādas pamatnosacījumi. Zeins Obagi (Zein Obagi), 
“ZO Skin Health Inc”  

II daļa. Medicīniskās ierīces. Otrās paaudzes fokusētas augstas 
intensitātes ultraskaņas iekārta sejas ādas liftingam bez 
ķirurģiskas iejaukšanās, “Dermashine” – daudzadatu dermālās 
injekcijas 

    Lektors: dr. Raimunds Jucevičs (Raimundas Jucevicius) 
Rīko: „Prosotu” 

15.00–16.00 Zaudēta apjoma un prolangētas biorevitalizācijas vienlaicīgas 
korekcijas iespējas infraorbitālā zonā ar hialuronskābes 
preparātiem „Ial-System ACP” un „Ial-System DUO” kā 
intradermāli, tā arī dziļākos audos. Priekšrocības un tehnoloģiskās 
nianses 
Lektore: Ludmila Kamelina, augstākās kategorijas ārste, dermatoloģe, 
kosmetoloģe, kompānijas „Fitodžen” trenere, Danisčuka klīnika 
(Maskava) 
Rīko: „Roksana” 

 
16.15–17.15 Nefokusēta 808 nm diodes lāzertehnoloģija. Diodes 

lāzertehnoloģijas un IPL salīdzinājums 



Lektors: Džuzepe Kača (Guiseppe Caccia), „Blue Moon s.r.l.” 
tehniskais direktors, FAPIB (Kosmētisko iekārtu ražotāju valsts 
nacionālā organizācija, ST 76 elektriskās iekārtas – lāzera tehnoloģijas 
komitejas loceklis) viceprezidents; Marina Semko, ārste fizioterapeite, 
„Blue Moon” vadošā trenere speciāliste, jauno tehnoloģiju pasniedzēja 
Rīko: „Baltic Beauty Prof” 

 
17.30–18.30 Obagi Medical – skaistas un veselīgas ādas noslēpums, ādas 

novecošanās profilakses un terapijas iespējas.   
Lektori: Dr.med. Kristīne Azarjana, ārsts dermatologs 
Rīko: „PharmaSwiss Latvia” 

 
7. novembris 

 

Semināru zāle Nr. 3 

11.00–17.00 Marijas Širšakovas autorseminārs “Jauns izskats stundas laikā – 3 
vecumi un 3 atjaunināšanas stratēģijas. Kompleksa daudzslāņu 
pieeja”  
Ideāla seja – pamatkoncepcijas un pacienta cerības. 
Jauna pieeja sejas novecošanas procesam – audu multilīmeņu 
involūcija. 
Sejas novecošanas anatomiskie un funkcionālie aspekti. 
Kompleksa daudzslāņu pretnovecošanas stratēģija. 
Estētisko procedūru iedarbības līmenis atbilstoši pacienta vecumam. 
Droša darba pamatprincipi. 
Pretnovecošanas risinājumi: kompleksa pieeja (pildvielu, diegu, 
botulīntoksīna kombinācija). 
Trīs pacienta vecumi – saliekam akcentus. 
Klīniskie piemēri – praktiskas rekomendācijas un speciālista darbību 
algoritms. 
Iespējamie sarežģījumi – kā novērst kļūdas.  
Lektore: М. Širšakova (Krievija), med. zin. kand., dermatoveneroloģe, 
kosmetoloģe 
Marijas Širšakovas Estētiskās medicīnas klīnika  
Rīko: „Intelligent Beauty Congress” un žurnāls „Kosmetik Baltikum 
Professional” 
Uzziņas un biļetes: kosmetikprof@gmail.com, tālr.: +371 22066210 / 29473022 

 
 
Semināru zāle Nr. 4 

12.00–14.00 1. Periorālās zonas vecuma izmaiņu korekcija ar unikāliem 
hialuronaplastikas preparātiem Regenial Idea, Regenyal Idea 
Lips,  Bioexpander, Ial-System DUO. Zaudētu apjomu 
atjaunošana  ar mīkstu audu vienlaicīgu rekonstrukciju.  
Tehnikas, nianses un rezultāti.  
2. Roku, kakla, dekoltē zonas delikātās korekcijas iespējas, ar 
ādas turgora un elastības ilgstošu atjaunošanu.   

 



Lektors: Ludmila Kamelina   - ārsts augstākās kategorijas, 
dermatologs, kosmetologs, kompānijas FITODŽEN trenere. 
Danisčuka klīnika, Maskava.  

 Rīko: „Roksana” 
 

 14.30–16.00 Lokāla ādas ārstēšana ar fermentiem – demonstrācija 
   Lektors: Danē Montagjū-Kings (Danné Montague-King), ķīmijas 

zinātņu doktors 
Rīko: „Nofrete” 

 
16.30–18.30 Mitohondriju stimulācija. Jauns virziens estētiskajā medicīnā 

   Lektors: V. Šavlaks (Krievija) 
Rīko: „Eventa” 

 
8. novembris 

 
Semināru zāle Nr. 3 

11.00–18.00 Starptautiska spa konference Baltijā „Tradicionālas un 
netradicionālas atveseļošanās metodes spa industrijā” – 
starptautiska līmeņa profesionāls notikums, kura gaitā vadošie 
Latvijas un ārvalstu speciālisti no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un 
Ukrainas demonstrēs jaunās un efektīvās masāžas tehnikas 
metodes, kā arī uzskates materiālus par organisma atveseļošanās 
metodēm 

 Rīko: Latvijas Spa & wellness federācija, masāžas tehnoloģiju skola 
„Spa School” (Latvija) 

 
Pieteikumi un sīkāka informācija:  

Mācību centrā „Spa School”, Rīgā, Kalpaka bulvārī 10 ( 3. stāvā) 

Tālr.: +371 67244455 / 20400777, e-pasts: info@spaschool.lv 

 
Semināru zāle Nr. 4 

11.30–12.30 I daļa. Veselīgas ādas pamatnosacījumi. Zeins Obagi (Zein Obagi), 
“ZO Skin Health Inc”  

II daļa. Medicīniskās ierīces. Otrās paaudzes fokusētas augstas 
intensitātes ultraskaņas iekārta sejas ādas liftingam bez 
ķirurģiskas iejaukšanās, “Dermashine” – daudzadatu dermālās 
injekcijas 
Lektors: dr. Raimunds Jucevičs (Raimundas Jucevicius) 
Rīko:  „Prosotu” 

 
13.00–14.00 „Lava Shells” – karsto gliemežvāku, „Himalaya” – karsto sāls 

akmeņu un karsto bambusu masāža   
Lektors: E. Davļetgarijevs 
Rīko: „Wellness and Beauty by Hafner” 
 

14.30–15.30 Obagi Medical – zinātniski pamatota profesionālās kosmētikas 
līnija, visiem ādas tipiem, visos vecumos. 
Lektors: Dr. Lauma Valeine, dermatoloģe, estētiskās dermatoloģijas 
speciāliste 
Rīko: „PharmaSwiss Latvia” 



 


