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• Abreviatūra CIDESCO - Comite International d’Estetique et de Cosmetologie (franču 
val.) - skaistuma terapijas speciālistu profesionāla sabiedriska organizācija, 
dibināta 1946.g. Briselē, reģistrēta Šveicē, administrācija - Cīrihē. 

• Pasaulē > 250 CIDESCO skolas, > 30 nacionālās CIDESCO sekcijas, t.sk. Latvijas 
Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija.

• CIDESCO apmācības programma (Syllabus, 1200 st.), standarta prasības, CIDESCO 
Diploms pieņemti Pasaules CIDESCO 11.kongresā 1957.g.

• CIDESCO Diploms - pasaulē plaši pazīstams, prestižs, augsto starptautisko CIDESCO 
kvalifikāciju apliecinošs neformālās izglītības dokuments ar pasaules mēroga 
pielietojamību, piešķirts uz mūžu.

• Tiesības īstenot CIDESCO programmu skolai (pēc inspekcijas) tika piešķirtas 2001.g., 
CIDESCO akreditācija un CIDESCO skolas nosaukums - 2003.g

Vēstures fakti



Izglītības programmas
• CIDESCO apmācības programmas un akreditētās nacionālās profesionālās vidējās 

izglītības programmas kosmetoloģijā vadlīnijas, mērķi un uzdevumi ir vienādi. 
Saturā tās organiski papildina viena otru, divu gadu laikā tiek apgūtas vienlaicīgi.

• Pēc sekmīgas izglītības programmu apguves un neatkarīgi nokārtota CPKE un 
CIDESCO Eksāmena absolventi saņem profesionālās vidējās izglītības Diplomu, 
3.prof.kvalif.līmenis (LKI) un Starptautisko CIDESCO Diplomu, skaistuma industrijā 
plaši pazīstamu, prestižu skaistuma terapijas speciālista augstas kvalifikācijas zīmi.

• CIDESCO Diplomu (2003.-2014.) ieguvuši 253 no 300 skolas absolventiem.

• CIDESCO Izglītības komiteja, Starptautiskie Eksaminētāji uzrauga, uztur, izvērtē 
programmas apguves kvalitāti: CIDESCO Eksaminētāja ziņojums par skolas 
inspekcijas un CIDESCO Eksāmena rezultātiem, mācību darba analīze ikgadējās 
pasaules CIDESCO skolu sanāksmēs, CIDESCO Prezidentes ziņojums CIDESCO 
Ģenerālās Asamblejas sēdēs.



Nacionālā un starptautiskā kvalifikācija. Kopīgais un atšķirīgais.

• Latvijā - ārstniecības persona kosmētiķis, 3.prof. kvalif. līmenis (LKI); Eiropā un 
citur pasaulē - beautician, cosmetician, beauty therapist (angļu val.), 4. vai 5. 
prof. kvalif. līmenis (EKI).

• Starptautiskās CIDESCO kvalifikācijas apguves laikā mācību sasniegumu 
novērtēšanas metodes ir adekvātas formālās izglītības sistēmai: testi, starpposmu 
pārbaudes, eksāmeni, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas eksāmens noslēgumā.

• Atšķirīgais: plašāks profesionālās darbības uzdevumu veikšanai nepieciešamās 
kompetences,  prasmju apjoms; CIDESCO projekta izstrādāšana, aizstāvēšana + 
izvēles procedūras prezentācija  CIDESCO Eksāmena praktiskās daļas noslēgumā. 



Mācību sasniegumu novērtējums CPKE, CIDESCO eksāmenā

Kopīgais – CPKE, CIDESCO - teorētiskais tests (100 jautājumi), apguves līmenis – 70%.
Atšķirīgais -
1)CIDESCO- atsevišķi vērtēta teorētiskā un praktiskā daļa, apguves līmenis atsevišķi –70%

2)procedūru apjoms un novērtēšanas metodes eksāmenu praktiskajā daļā
*CPKE - kopā 3,5 st., sejas procedūra, manuālās un aparātu tehnikas, depilācija, make-up. 
*CIDESCO - kopā 7 st. 15 min.
sejas procedūra, manuālās un aparātu tehnikas + manikīrs+ make-up (3,5 st.)
ķermeņa procedūra - kosmētiskā masāža, elektroprocedūra, ietīšana, depilācija (3 st.)
CIDESCO projekta aizstāvēšana un izvēles procedūras prezentācija (45 min.)

3)vidējā atzīme CPKE 2013./2014.m.g.: Rīgas Kosmētikas skola- 8,7 balles, Beauty school
-7,1 balles, RSMPV (valsts finansēta programma) – 6,7 balles

4)CIDESCO – 38 stud., teorija – 31- vidējais apguves līmenis – 81%, nenokārtoja 7 stud.,
praktiskā daļa- 38 – vidējais apguves līmenis – 86%



Mācīšanās rezultāti, atbilstīgi kvalifikāciju līmenim- LKI, EKI, 
starptautiskā CIDESCO kvalifikācija



Kosmētiķis ar CIDESCO kvalifikāciju Latvijā jūtas NENOVĒRTĒTS

• Starptautiskās CIDESCO kvalifikācijas vērtība acīmredzami pielīdzināma formālās  
izglītības sistēmā piešķiramajam LKI 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šādu  
viedokli vairākkārt paudusi arī CPKE komisija. 

• Starptautiskās CIDESCO kvalifikācijas kvalitatīvu apguvi veicina:
1)pastāvīga ārējā, ko veic CIDESCO,  un skolā ieviestā iekšējā mācību kvalitātes 
novērtēšanas sistēma; 
2)pastāvīga daudzkārtējo izvēles jautājumu (MCQ) bāzes atjaunināšana un  
aktualizācija, ko veic CIDESCO Izglītības komiteja;
3)pētniecisko iemaņu, kosmetoloģiskās domāšanas attīstīšana kosmētisko 
procedūru, aparatūras izvēlē, iedarbības pamatojumā.

• CIDESCO Diplomam ir liela uzticamība skaistuma industrijas vidē. Tā ieguvēji bauda 
priekšrocības darba tirgū Latvijā un ārzemēs, kļūstot par vadošajiem speciālistiem, 
apmācību vadītājiem /treneriem/ augstas klases kūrortos Maltā, Kiprā, Marokā, 
Šarmelšeihā, Šeišeļu salās u.c.



Vienotu profesionālās vērtēšanas kritēriju nepieciešamība

Fakts: dažādās valstīs vienu un to pašu procedūru atšķirīgā kvalitātē veic dažādu
kvalifikācijas līmeņu speciālisti, tā nereti radot draudus klienta veselībai un 
drošībai.

Eiropas Standartizācijas komitejas CEN/TC 409 „Beauty salons services“ 7. sēdē 
Maltā š.g. septembrī, kur tika apspriests Skaistumkopšanas pakalpojumu Eiropas 
Standarta projekts, tika uzsvērts: 

* Lai situāciju sakārtotu, nepieciešama
1)nacionālo (LKI) pielīdzināšana EKI, to atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām,
2)izmaiņas atbilstošos nacionālo valstu normatīvajos aktos, likuma spēks.

Priekšlikums kosmētiķa starptautisko CIDESCO kvalifikāciju pielīdzināt formālās 
izglītības sistēmas LKI 4.kvalifikācijas līmenim, atbilstoši pēc EKI- 5.kvalifikācijas 
līmenim .
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