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Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 11. §) 

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām 

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu 
un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu 

 

 Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas 

veidus, veicina pacienta vai klienta (turpmāk – pacients) veselības un funkcionālā stāvokļa, kā 

arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. 

Masieris strādā veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai atbilstoši iegūtajai 

profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

 

3.10.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA 

"3255 Fizioterapijas speciālisti" 

437. Atsevišķās grupas "3255 Fizioterapijas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic 

fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar fizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā 

speciālista norādījumiem. 

438. Atsevišķās grupas "3255 Fizioterapijas speciālisti" profesijas un atbilstoši 

pamatuzdevumi: 

– veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētu sauso dzīslu 

savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivēt un palīdzēt pacientiem 

fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas, sildīšanas, gaismas, skaņas, ūdens, 

ultraskaņas un citas fizikālās terapijas procedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko 

procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt 

pacienta ārstēšanas gaitu un lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu; apmācīt pacientus 

tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras, šiatsu un citas atveseļošanos veicinošas 

procedūras; konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa 

stāvokli darba procesā; praktizēt ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt 

pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves 

kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. 

Nr. p. k. Profesijas nosaukums Profesijas kods 

438.1. MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) 3255 01 

438.2. FIZIOTERAPEITA ASISTENTS 3255 02 

https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p40
https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums#p21


438.3. Bērnu MASIERIS 3255 03 

438.4. ERGOTERAPEITA ASISTENTS 3255 04 

438.5. REITTERAPEITA ASISTENTS 3255 05 

438.6. Akupresūras SPECIĀLISTS 3255 06 

438.7. Šiatsu SPECIĀLISTS 3255 07 

438.8. MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 3255 08 

2.40. Masiera (ceturtā līmeņa kvalifikācija) profesijas standarts 

2.40.1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums – masieris (ceturtā līmeņa kvalifikācija). 

2. Profesijas kods – 3255 08. 

2.40.2. Nodarbinātības apraksts 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 

– masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas 

veidus, veicina pacienta vai klienta (turpmāk – pacients) veselības un funkcionālā stāvokļa, kā 

arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. 

Masieris strādā veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai atbilstoši iegūtajai 

profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

2.40.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

1. Spēja veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu un sagatavot pacientu masāžai, 

izvērtējot masāžas kontrindikācijas katram pacientam individuāli. 

2. Spēja veikt pacienta atbilstošās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot viņa veselības 

stāvokli, nepieciešamo procedūras intensitāti un ilgumu. 

3. Spēja veikt pacienta aprūpi pēc masāžas. 

4. Spēja novērtēt masāžas rezultātus. 

5. Spēja lietot masāžā atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskās vielas. 

6. Spēja izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas masāžai vai atsevišķām masāžas 

tehnikām. 

7. Spēja ievērot infekciju kontroles pasākumus. 



8. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. 

9. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību 

un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

10. Spēja noformēt medicīnisko dokumentāciju. 

11. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi vai komandā. 

12. Spēja veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem, darba 

devējiem un kolēģiem, t.sk. ievērot profesionālo ētiku un konfidencialitāti saskarsmē ar 

pacientu. 

13. Spēja pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, izvēlēties komercdarbības 

optimālo variantu. 

14. Spēja izmantot un ievērot komercdarbību un darba tiesisko attiecību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības. 

15. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītus, kā arī labas prakses akceptētus 

sasniegumus veselības aprūpes jomā savā darbā. 

16. Spēja veikt izglītojošu darbu, lai veicinātu pacienta aktīvu un apzinātu līdzdalību 

atveseļošanās procesā. 

17. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem. 

18. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

19. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai. 

20. Spēja ievērot ārstniecības jomas normatīvo aktu prasības. 

2.40.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

1. Novērtēt pacienta aktuālo veselības stāvokli, iespējamās kontrindikācijas masāžas 

procedūrām. 

2. Ievākt pacienta nepieciešamos anamnēzes datus. 

3. Novērtēt pacienta konstitucionālo tipu. 

4. Novērtēt un dokumentēt pacienta ādas, zemādas un muskuļu stāvokli. 

5. Sagatavot darba vidi, nepieciešamo aprīkojumu, aparatūru, materiālus un palīglīdzekļus 

masāžai atbilstoši pacienta stāvoklim. 



6. Sagatavot pacientu masāžai. 

7. Izprast ārsta norādījumus par pacienta slimību, slimības stadiju, masāžas veidu, 

lokalizāciju un mērķiem. 

8. Lietot masiera darbam nepieciešamo aparatūru, veikt masāžu ar atbilstošām 

medicīniskām ierīcēm. 

9. Lietot masāžas procedūrām nepieciešamās ārstnieciskās vielas. 

10. Veikt klasiskās masāžas paņēmienus, palīgpaņēmienus, ievērojot pareizu secību, 

kustību virzienu un ritmu. 

11. Veikt vispārēju un atsevišķu ķermeņa daļu klasisko masāžu. 

12. Veikt segmentāro masāžu. 

13. Veikt pēdu masāžu. 

14. Veikt manuālo limfodrenāžu. 

15. Veikt masāžu atbilstoši bērnu attīstības īpatnībām. 

16. Informēt pacientus par masāžas procedūrām, to norisi, ietekmi uz organismu, 

vēlamajām reakcijām. 

17. Novērtēt agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc masāžas. 

18. Ievērot pareizu stāju un ergonomisku darba pozu masāžas veikšanas laikā. 

19. Ievērot darba un personīgās higiēnas, drošības prasības. 

20. Ievērot vides, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu 

prasības. 

21. Veikt masāžas rezultātu novērtēšanu un dokumentēt to, nodrošināt medicīniskās 

dokumentācijas uzglabāšanu, nodrošināt konfidencialitāti. 

22. Strādāt komandā. 

23. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

24. Sagatavot profesionālajai darbībai nepieciešamos grāmatvedības un finanšu 

dokumentus. 

25. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku. 

26. Ievērot medicīniskās ētikas normas. 



27. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un kvalifikāciju. 

28. Pārvaldīt valsts valodu. 

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 

31. Ievērot ārstniecības jomu, komercdarbību un darba tiesiskās attiecības 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

2.40.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

priekšstata līmenī: 

1.1. masāžas vēsture; 

1.2. dažādo masāžas veidu attīstība veselības un labklājības veicināšanā; 

1.3. pedagoģijas pamati; 

1.4. aprūpes pamatjēdzieni – cilvēks, veselība, vide, aprūpe – to savstarpējā saistība, 

darbs komandā; 

1.5. cilvēka pamatvajadzības – fizioloģiskās, sociālās, garīgās, intelektuālās, tās 

ietekmējošie faktori; 

1.6. cilvēka funkcionēšanas biopsihosociālais modelis, Starptautiskā funkcionēšanas, 

nespējas un veselības klasifikācija, rehabilitācijas pamatprincipi; 

1.7. projektu vadība. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī: 

2.1. personības psiholoģija; 

2.2. komercdarbības pamati, uzņēmuma organizēšana, plānošana un vadīšana, vadības 

teorijas jautājumi; 

2.3. grāmatvedības pamatprincipi; 

2.4. anatomija; 

2.5. fizioloģija; 

2.6. vispārējā un speciālā patoloģija; 



2.7. mikrobioloģija un infekciju kontrole; 

2.8. higiēna; 

2.9. iekšējo orgānu un to sistēmu slimību etioloģija, patoģenēze, klīnika un ārstēšanas 

principi; 

2.10. balsta – kustību aparāta traucējumi un slimības; 

2.11. asinsrites un limfātiskās sistēmas traucējumi un slimības; 

2.12. nervu sistēmas traucējumi un slimības; 

2.13. bērnu attīstības īpatnības; 

2.14. medicīniskās rehabilitācijas pamatprincipi; 

2.15. neķirurģiska ķermeņa formas korekcija, masāža estētiskajā medicīnā; 

2.16. ergonomija; 

2.17. ūdensdziedniecības un klasiskās dabas dziedniecības pamatprincipi; 

2.18. vides veselība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori, to 

novērtēšana un ietekmēšanas iespējas; 

2.19. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 

3.1. saskarsmes psiholoģija; 

3.2. pacienta izmeklēšana – ādas, zemādas, saistaudu, balsta – kustību aparāta, stājas 

novērtējums, konstitucionālās īpatnības; 

3.3. klasiskās masāžas indikācijas un kontrindikācijas, masāžas higiēna, lietojamie 

materiāli; 

3.4. klasiskās masāžas paņēmienu iedarbība uz balsta – kustību aparātu, asinsrites, 

limfātisko, nervu sistēmu; 

3.5. klasiskās masāžas pamatpaņēmienu – glāstīšanas, berzēšanas, mīcīšanas un 

vibrācijas – īpatnības un tehnika; 

3.6. klasiskās masāžas metodika, ja ir sirds – asinsrites, elpošanas, gremošanas, nervu, 

maņu orgānu, balsta – kustību aparāta slimības; 



3.7. masāžā lietojamās vielas, to sastāvs un īpašības; 

3.8. segmentārās masāžas tehnika, indikācijas, kontrindikācijas; 

3.9. bērnu masāža; 

3.10. manuālā limfodrenāža; 

3.11. sporta masāža; 

3.12. punktu masāža; 

3.13. saistaudu masāža; 

3.14. pēdu masāža; 

3.15. banku masāža; 

3.16. grūtnieču masāža; 

3.17. zemūdens masāža, Šarko duša; 

3.18. masāža ar dažādām masāžas ierīcēm; 

3.19. pacienta vitālo mērījumu novērtēšana; 

3.20. neatliekamā medicīniskā palīdzība; 

3.21. masāžas kabineta aprīkojums, palīglīdzekļi, to lietošana; 

3.22. masiera darba dokumentēšanas principi; 

3.23. masiera darba drošība un to ietekmējošie fiziskie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori, to 

novērtēšana un ietekmēšanas iespējas; 

3.24. profesionālās ētikas pamati; 

3.25. profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti; 

3.26. lietvedība; 

3.27. informācijas tehnoloģijas; 

3.28. valsts valoda; 

3.29. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī; 

3.30. vides aizsardzība; 



3.31. darba tiesiskās attiecības; 

3.32. darba aizsardzība. 

 

4.10.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA 

"3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" 

443. Atsevišķās grupas "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" 

profesijās nodarbinātie ir veselības aprūpes speciālisti, kas citur nav klasificēti. 

444. Atsevišķās grupas "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas 

speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi: 

– izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot un dokumentēt 

ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeņa ādas apstrādes un kopšanas 

procedūras; nosūtīt pacientu pie veselības aprūpes vecākā speciālista vai speciālista. 

Nr. p. k. Profesijas nosaukums Profesijas kods 

444.1. ORTOĒPISTS 3259 01 

444.2. ORTOFONISTS 3259 02 

444.3. ORTOOPTIĶIS 3259 03 

444.4. Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā) 3259 04 

 


