
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties uz 
pirmo Ziemeļvalstu masāžas čempionātu 

 
“Zināšanas ir dārgumu krātuve, 

 bet šīs krātuves atslēga – prakse.”  
/T. Fulers/ 

 
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža zeltainā rudens izskaņā aicina ciemos uz 
Jūrmalu, kur 2022. gada 14.-15. oktobrī sadarbībā ar Starptautisko masieru asociāciju 
(International Massage Association) rīkos pirmo Ziemeļvalstu masāžas čempionātu. 
Pirmajā norises dienā savas prasmes un zināšanas demonstrēs studenti, otrajā – nozares 
profesionāļi. Abās pasākuma dienās dalībnieku sniegumu klasiskajā un izvēles masāžas disciplīnā 
vērtēs starptautiska žūrija.  
 
Pirmajā čempionāta norises dienā profesionāļiem tiks organizēti tālākizglītības kursi ar 
praktiskajām meistarklasēm. 
Ārstniecības personām par dalību čempionātā un tālākizglītības kursos ar praktiskajām 
meistarklasēm tiks piešķirti 16 TIP (par katru dalības dienu – 8 TIP). 
 
NORISES VIETA UN LAIKS 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala 
14.10.2022. plkst. 9.00-18.00  
(čempionāta diena studentiem un profesionāļiem tālākizglītības kursi ar praktiskajām 
meistarklasēm) 
15.10.2022. plkst. 9.00-18.00  
(čempionāta diena nozares profesionāļiem un meistarklases) 
 
DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANĀS 
Līdz 30.09.2022., pieteikšanās on-line, aizpildot pieteikuma formu: 
https://forms.gle/X7iVHzVBa2erMh4D8 
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS! 
 

DARBA VALODA 
Angļu un latviešu 

ORGANIZATORI: ATBALSTĪTĀJI: 

https://forms.gle/X7iVHzVBa2erMh4D8


PROGRAMMA* 
 

ČEMPIONĀTA PIRMĀ DIENA – 14.10.2022. 

PLKST. 
AKTIVITĀTE I 

Studentu masāžas 
čempionāts 

PLKST. 
AKTIVITĀTE II 

Tālākizglītības kursi ar praktiskajām 
meistarklasēm 

9:00 – 10:00 REĢISTRĀCIJA 9:00 – 10:00 REĢISTRĀCIJA 
10:00 – 10:30 Čempionāta atklāšana 10:00 – 12:00 Meistarklases – dažādu ārstnieciskās 

masāžas veidu demonstrējums 
11:00 – 12:00 Studentu čempionāta 1. daļa – 

klasiskā masāža 

12:00 – 13:00 Vieslekcija 

12:00 – 13:00 PUSDIENAS 13:00 – 14:00 PUSDIENAS 
14:00 – 15:00 Studentu čempionāta 2. daļa – 

brīvās izvēles masāža 

 
14:00 – 17:00 

Meistarklases – dažādu ārstnieciskās 
masāžas veidu demonstrējums un 
praktiskā darbība 15:00 – 16:00 Starptautisko masāžas treneru 

meistarklases 
17:00 APBALVOŠANA 

ČEMPIONĀTA OTRĀ DIENA – 15.10.2022. 

PLKST. 
AKTIVITĀTE I 

Profesionāļu masāžas čempionāts un meistarklases 
9:00 – 10:00 REĢISTRĀCIJA 
10:00 – 10:30 Čempionāta 2. dienas atklāšana 
11:00 – 12:00 Profesionāļu čempionāta 1. daļa – 

klasiskā masāža 
12:00 – 13:00 PUSDIENAS 
14:00 – 15:00 Profesionāļu čempionāta 2. daļa – 

brīvās izvēles masāža 
15:00 – 16:00 Starptautisko masāžas treneru meistarklases 
17:00 APBALVOŠANA 

*Programma tiks precizēta. 
 
 
ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI  

 
1. daļa – klasiskā masāža 
Obligāti ievērojamie programmas noteikumi, veicot klasisko masāžu: 
masāžas ilgums: 30 minūtes, veicot masāžu, ir nepieciešams iekļaut galvenos klasiskās masāžas 
paņēmienus: glāstīšana, berzēšana, mīcīšana, vibrācija. Tiek vērtēta muguras zonas masāža. 
Programmas organizatori visus dalībniekus nodrošinās ar:  
darba vietu, modeli, masāžas galdu/ kušeti, masāžas eļļu un eļļas trauciņu, dezinfekcijas 
līdzekļiem.  
  
2. daļa – brīvās izvēles masāža 
Ilgums: 40 minūtes. Dalībnieki veic izvēlētās masāžas veidu vai masāžas veidu 
kombināciju.  Dalībnieki ir atbildīgi par visu nepieciešamo masāžas veikšanai (dekorācijas, apģērbs 
utt.). Organizatori tāpat kā obligātajā programmā nodrošina dalībniekus ar masāžas galdu, modeli 
un kosmētikas ratiņiem, ja ir nepieciešams. 
 
 
 
 



DALĪBAS MAKSA 
 

DALĪBAS MAKSA** SUMMA MAKSĀJUMA KODS 
Dalība čempionāta 1. dienā (14.10.2022.) – 
čempionāta dalībnieks (students) 

30 EUR M01 

Dalība čempionāta 1. dienā (14.10.2022.) – 
čempionāta skatītājs 

30 EUR M02 

Dalība čempionāta 1. dienā (14.10.2022.) – 
Tālākizglītības kursi ar praktiskajām 
meistarklasēm 

65 EUR M03 

Dalība čempionāta 2. dienā (15.10.2022.) – 
čempionāta dalībnieks (profesionālis) 

50 EUR M04 

Dalība čempionāta 2. dienā (15.10.2022.) – 
čempionāta skatītājs 

30 EUR M05 

Dalība čempionāta 1. dienā (14.10.2022.) – 
Tālākizglītības kursi ar praktiskajām 
meistarklasēm un  
Dalība čempionāta 2. dienā (15.10.2022.) – 
čempionāta skatītājs un dalība meistarklasēs 

130 EUR M06 

** Dalības maksā ir iekļautas pusdienas un pamataprīkojums čempionāta dalībniekiem. 

  
Rekvizīti dalības maksai: 
Latvijas Universitātes aģentūra 
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” 
Saīsinājums: LU PSK 
Reģ. Nr.: 90000031813 
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 
Valsts kase, kods: TRELLV22 
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000 
 
Maksājuma mērķi norādīt: 
Vārds, Uzvārds, ieņēmumu kods 21379, maksājuma kods ... (skatīt sadaļu: DALĪBAS MAKSA) 
 

 
KONTAKTPERSONAS: 

Aiga Grauduma – aiga.grauduma@lupsk.edu.lv; +371 26572291 
Agnese Grase – agnese.grase@lupsk.edu.lv; +371 26673672 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UZ TIKŠANOS JŪRMALĀ! 
Patiesā cieņā,  
čempionāta organizatori 
 
www.psk.lu.lv 

mailto:aiga.grauduma@lupsk.edu.lv
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