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           XV BALTIJAS SPA ČEMPIONĀTS 

2022.gada 14.un 15.oktobrī Ķīpsalā, izstādē “Baltic Beauty 2022” notiks 

XV Baltijas SPA Čempionāts – 

 gada svarīgākais profesionālais notikums skaistumkopšanas jomā! 

Baltijas SPA Čempionāts ir masieru konkurss, SPA speciālistu, kosmētikas un kosmetologu 

konkurss, kā arī aicināti SPA speciālisti pirts tehnikā. Baltijas SPA čempionāts notiek katru gadu 

"atvērtā" formātā, kad masāžas speciālisti demonstrē savas prasmes un iepazīstina plašu 

auditoriju ar dažādām masāžas metodēm. Konkursa laikā auditorijai būs iespēja apbrīnot speciāli 

izveidoto SPA vidi un uzzināt par jaunām tendencēm nozarē. 

Pasākumu organizē profesionālais mācību centrs SPA SCHOOL 

sadarbībā ar Latvijas SPA&Wellness Federāciju. 

 

 

 

 

 

Baltijas SPA čempionāta organizātori ir profesionālais mācību centrs SPA SCHOOL ar Latvijas 

SPA & Wellness federācijas atbalstu. 15 gadu laikā, tā ir kļuvusi par profesionālu tradīciju 

Latvijā. Daudziem šis konkurss deva iespēju parādīt savas prasmes, savus sasniegumus visā 

pilnībā un demonstrēt apbīnojamo masāžas simfoniju! 

 

Galvenais mērķis Latvijas SPA & WELLNESS Federācijai ir profesionālā attīstība SPA 

speciālistiem, uzlabojot SPA nozares pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot prestižu profesionālās 

SPA nozares izaugsmi, kā arī attīstīt masāžas un citas metodes, lai atjaunotu fizisko veselību. 

 

Kāpēc XV Baltijas SPA Čempionāts ir vissvarīgākais profesionālā mēroga pasākums? 

 

Individuālajiem meistariem SPA speciālistiem un masieriem: 

          • iespēja sevi deklarēt profesionāļu vidē; 

• iespēja parādīt savu radošumu; 

          • iespēja veikt nozīmīgu soli profesionālās un kvalitātes masāžas attīstībā kopumā; 

          • efektīva pakalpojumu reklamēšana; 

          • profesionālās pieredzes apmaiņa; 

          • darbiekārtošanas iespējas prestižos SPA centros. 

SPA centriem un skaistumkopšanas saloniem: 

• efektīvs veids centra un pakalpojumu reklamēšanai; 

• profesionālās pieredzes apmaiņa; 

         • meistaru profesionālo prasmju pilnveidošana un profesionālā izaugsme; 

         • iespēja demonstrēt autora masāžas metodes savā centrā. 
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Masāžu skolām: 

• studentu profesionālo prasmju un profesionālās izaugsmes uzlabošana; 

• profesionālās pieredzes apmaiņa; 

         • Spēja sevi pasludināt starptautiskā profesionālā līmenī. 

 

Valstij:  
• Stimulējot skaistuma un veselības nozares industrijas attīstību; 

• Palielināt šīs nozares segmenta prestižu; 

         • Veicinot veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū. 

 

 

Šogad Baltijas SPA Čempionāts notiks 2 atsevišķās daļās, divās dienās 

14. oktobrī, piektdien – STUDENTU PARAUGDEMONSTRĒJUMI, savas prasmes 

demonstrēs šī gada studenti un absolventi, kuriem darba pieredze ir ne mazāka par 1 gadu. 

Novērtēt darba kvalitāti tiks aicināti Latvijas labāko SPA centru pārstāvji. 

Masāžu demonstrēšanu laiks: 14.00 - 15.30. 

Apbalvošanas ceremonija: 16.30 – 17.00. 

15. oktobrī, sestdien – KONKURSS PROFESIONĀĻIEM, profesionāļi demonstrēs masāžas 

meistarību. 

Konkurss notiks 2 posmos. 

1. posms: pusfināls. Visi dalībnieki demonstrē SPA tehniku pēc savas izvēles, izmantojot savu 

sagatavoto SPA vidi. Demonstrācijas ilgums: 1 stunda. 

2. posms: fināls. Žūrija atlasīs 10 dalībniekus, kuri atkārtoti demonstrēs savas masāžas tehnikas 

prasmes. Demonstrācijas ilgums: 40 min. 

12.00 – 13.30 pusfināls 

15.00 – 16.00 fināls 

17.30 – 18.00 apbalvošanas ceremonija 

 

Norises vieta: izstāžu zāle Ķīpsala, BALTIC BEAUTY 2022 

 

NEPALIECIET MALĀ – 

PIEDALIETIES un UZVARIET!!! 
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Cienījamie profesionāļi! 

Pieteikumus dalībai Baltijas SPA Čempionātā pieņem mācību 

centrā SPA SCHOOL, Rīgā, Kalpaka bulvārī 10, 3.stāvā vai pa е-pastu: 

director@spaschool.lv. 

Kāpēc nepieciešams piedalīties Baltijas SPA Čempionātā: 

 Visi dalībnieki saņems vērtīgas balvas: profesionālās kosmētikas 

komplektus, brīvdienu atpūtu labākajās Baltijas SPA viesnīcās, 

apmācības masāžas skolās visā pasaulē un citas ne mazāk 

vērtīgas balvas.  

 Visi dalībnieki saņems profesionālas fotogrāfijas no fotoskolas 

PORTRET.LV; 

 Profesionālās žūrijas vērtējumi notiks vairākās kategorijās: 

labākā klasiskā masāža, labākā SPA vide, atsevišķā nominācijā – 

skatītāju simpātiju balva; 

 Iespēja pavadīt 2 dienas kopā ar masāžas nozares profesionāļiem 

no dažādām valstīm, ar pasaules klases ekspertiem un saņemt no 

viņiem individuālas konsultācijas; 

 Iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, paplašināt  profesionālo 

redzesloku un iegūt jaunas zināšanas; 

 Iespēja iegūt jaunus klientus un sadarbības partnerus ne tikai no 

Latvijas, bet arī no ārzemēm; 

 Piedalīšanās Čempionātā – tas ir jebkura meistara, kā arī viņa pārstāvētā salona un 

valsts ‘PR’! 

 

 

 

 

Organizatorisku jautājumu gadījumā zvanīt: 

 

Baltijas SPA Čempionāta koordinatore: Elena Vlasikova,  

mob+371 29428060, 

е-pasts: director@spaschool.lv. 
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