
 

 

 

 

 
 
 
 

14. BALTIJAS APVIENOTAIS SKAISTUMKOPŠANAS PROJEKTS 
“BALTIC BEAUTY 2018” 

 
“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE” 

KONFERENCES UN MEISTARKLASES 
 

 
2. novembris  

 
II BALTIJAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE “AROMA POWER: VESELĪBA, SKAISTUMS, 
LABKLĀJĪBA” 

 
Konferenču zāle Nr. 1 
Rīko: “Aroma Life Institute” 

 
9.45 Reģistrācija 
10.00 Konferences atklāšana 
 
10.15 “Aromterapija: pagātnes viedās zināšanas un mūsdienu atklājumi” 

Deils Billeters (ASV), “International Business Intelligence” direktors, pasaules mēroga lektors, 
Nacionālās līderu apmācības komandas loceklis, ēterisko eļļu vēstnieks 
 

11.15 “Ēteriskās eļļas transformācijai”  
Aļona Zaporožčenko (Latvija), sistēmiskās un ģimenes terapijas konsultante, ģimenes izkārtojumu 
pēc Berta Helingera metodes vadītāja, EFT metodes praktiķe, vēdiskā astroloģe, jogas pasniedzēja, Sat 
Nam Rasayan dziedniece, “Aroma Life” un “Aromatherapy Institute” līdzdibinātāja 
 

12.10 “Ēteriskās eļļas dziedniecībā. Darbs ar enerģētiskajiem centriem. Aura kamera” 
Irina Baidake (Latvija), Starptautiskās Tradicionālās un alternatīvās medicīnas izglītības un veselības 
biedrības locekle, starptautisko kosmoenerģētikas kongresu, tradicionālās tautas medicīnas un 
ārstniecisko speciālistu samitu un forumu dalībniece, Pasaules Veselības organizācijas locekle 
 

12.40 “Veselības cena... medicīnisko vielu blakusparādības. Ēterisko eļļu spēks” 
Inese Zira (Latvija), Mg. psych. klīniskā psiholoģe 

 
13.10 “Enerģijas aizsardzība un stiprināšana ar ēteriskajām eļļām” 

Viktorija Korņejeva (Latvija), taroloģe, autorskolas dibinātāja, starptautiskā ezotērisko un 
atveseļojošo prakšu festivāla “Destiny’s Gift” organizatore, “Alegria Event Center” aģentūras direktore, 
kluba “EzoteRīga” vadītāja, izklaides māksliniece 
 

13.30 Pusdienu pārtraukums 
 
15.00 “Estētiskā aromterapija: pretnovecošanās” 

Edīte Ivaņņikova (Latvija), praktizējoša aromkosmetoloģe, holistiskā aromterapeite, spa tehnoloģe, 
ķīmiķe, olfaktoloģe, reiki meistare 

 
15.30 “Skaistums bez ķīmiskajām vielām ar “Savvy Minerals”” 

Dzintra Čevere (Latvija), atveseļojošo metožu – nutricioloģijas, ķermeņa masāžu, Raindrop tehnikas 
meistare 

 
15.50 “Aromterapija bērniem” 

Ērika Gintaliene (Lietuva), “Young living” mentore un vēstniece, masāžu Raindrop un Vita Flex 
instruktore 



 

 

 

 

 
16.20 “Aroma sports, aroma joga – ceļš uz enerģiju un veselību” 

Oļesja Krasovska (Latvija), Kundalini jogas pasniedzēja, meditatīvi dziedinošās tehnikas Sat Nam 
Rasayan meistare 
 

16.40 Pārtraukums 
 
17.00 “Aroma gleznošana arompsiholoģijā: darbs ar blokiem” 

Eljana Zaharova (Maskava), aromkonsultante, mākslas terapeite, kosmetoloģe, veselīga uztura 
konsultante, sieviešu slaiduma un skaistuma programmu vadītāja, aromterapijas konferenču un braucienu 
organizatore 

 
17.20 “Aroma Life Style. Iedvesmojoši ceļojumi, tikšanās un atklājumi” 

Mira Urboniene (Lielbritānija, Lietuva), veiksmīga uzņēmēja, vairāku zīmolu izveidotāja, aromterapijas 
institūta “Aroma Life Institute” līdzdibinātāja, lektore, veselīga dzīvesveida piekritēja 
 

17.50 “Mērķu izvirzīšana un projektu realizēšana ar ēteriskajām eļļām” 
Anna Maria (Francija), holistikais koučs, olfaktoterapeite, aromatoloģe, Francijas Integratīvās 
aromterapijas skolas aromterapeite (Parīze), funkcionālās ēdināšanas speciāliste, pasniedzēja, koučs un 
konsultante 
 

18.40 Konferences noslēgums 
   
 
 
 

2. novembris 
 
KONFERENCE „MULTIDISCIPLINĀRĀ PIEEJA AKNES TERAPIJĀ” 
 

Halle Nr. 2, konferenču zāle Nr. 3 
Rīko: Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas (LKKA) 

 
9.15–9.55  Dalībnieku pulcēšanās, reģistrācija 
10.00–10.05   Konferences atklāšana 

LKKA prezidentes Nellijas Janaus uzruna 
 

10.05–10.25    “Acne  vulgaris epidemioloģija un patogēniska  ārstēšana” 
Ināra Stepanova, dermatoloģe, ārste kosmetoloģe, Latvijas Ārstu kosmetologu asociācijas 
prezidente, LKKA valdes locekle 
 

10.25–10.55  “Uzturs kā informācija. Uztura nozīme ādas iekaisīgo procesu korekcijā” 
   Dr. Antra Briede, ortomolekulārās medicīnas speciāliste 
 
10.55–11.15   “Uztura labirinti aknes pacientiem” 

Gundega Rudzīte-Aņiščenko, sertificēta uztura speciāliste 
 

11.15–11.35    “Uztura nepanesamība un akne” 
Dr. Viktorija Priedīte, laboratorijas speciāliste 
 

11.35–11.55    “Aknes rētas:  kā mēs varam līdzēt?” 
Dr. Aleksejs Zavorins, dermatologs, Eiropas Dermatoveneroloģijas  akadēmijas biedrs 
 

11.55–12.30    Kafijas pārtraukums 
 
12.30–12.50    “Psihoemocionālo faktoru ietekme uz ādas stāvokli” 

Lektore Elīna Selēviča, psihologs 
 

12.50–13.10    “Akne sarežģītās ādas stāvokļa situācijās”  
Lektore Dr. Agnese Portnaja, dermatologs 
 



 

 

 

 

13.10–13.30   “Masāžas tehnikas aknes terapijā”  
Natālija Jevkina (Krievija), kosmetoloģe, Starptautiskās klases trenere, patentētu masāžas 
tehniku autore, Krievijas mezoterapeitu un estētiskās medicīnas apvienību locekle, manuālā 
terapeite, Enrikes Garsijas metodiku pasniedzēja 
 

13.30–13.50   “Holistiskā pieeja aknes terapijā” 
Inga Millere, kosmētiķe, aromterapijas mācību un konsultāciju centra “Larēna” direktore 
 

13.50–14.10    “Augu aktīvo vielu iedarbība un to izmantošana aknes terapijā” 
Renāte Reinsone, kosmētiķe, LKKA valdes locekle 
 

14.10–14.30    “Acne vulgaris – homeopātiskas ārstēšanas iespējas” 
Dr. Irina Vdovičenko, Irinas Vdovičenko ārsta prakse homeopātijā 
 

14.30–14.50    “Acne  vulgaris ginekologa, endonkrinologa skatījumā” 
          Dr. Eva Barkāne, ginekologs 
 

14.50–15.10    “Kā veicināt aknes pacientu apmierinātību ar terapijas rezultātiem? Speciālistu 
sadarbības nozīme” 

   Dr. Dārta Miķelsone, ģimenes ārste 
 
 
 
 
 

3. novembris 
 

2. BALTIJAS MEIKAPA KONFERENCE “KRĀSA KUSTĪBĀ” 
 

Konferenču zāle Nr. 1 
Darba valoda: krievu val. (tiks nodrošināts tulkojums latviešu val.) 
Rīko: Baltijas Imidža speciālistu asociācija 

 
10.00–10.30  Dalībnieku reģistrācija 
 
10.30–12.30   „Krāsa komercmeikapā”  

Natālija Naida (Ukraina), Starptautiskās klases meikapa meistare, savas autorskolas dibinātāja 
un vadītāja, Ukrainas nacionālās izlases locekle (2005.–2006. gads). Ukrainas meikapa čempio-
nātu un starptautiskā festivāla „Ņevskie Berega” Sanktpēterburgā tiesnese. Pasaules ķermeņa 
apgleznošanas festivāla Austrijā starptautiskā tiesnese 
 

12.30–14.30   „Krāsa modē”  
Deniss Kartaševs (Krievija), vairāku starptautisko konkursu laureāts (Grand Prix OMC, 
Parīze), sertificēts starptautiskās klases tiesnesis, „Denis Kartashev Make up Academy” 
dibinātājs 
 

14.30–15.00  Pārtraukums 
 
15.00–17.30  „Krāsa kreatīvā”  

Felikss Šteins (Izraēla), starptautiskās klases meistars, pasaules vizāžistu un ķermeņa 
apgleznošanas konkursu tiesnesis, galvenais vizāžists Fashion TV, savas autorskolas un 
kosmētisko produktu sērijas dibinātājs.  

 
Praktiskas demonstrācijas uz modeļiem 
 

17.30–18.00  Jautājumi, diskusijas, loterija 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. novembris 
 
 
STARPDISCIPLINĀRĀ KONFERENCE “ESTĒTISKĀ MEDICĪNA”    

 
Halle Nr. 2, konferenču zāle Nr. 3 
Darba valoda: latviešu val. 
Rīko: Latvijas Ārstu biedrības 

 
8.30 Reģistrācija 
9.00 “Dzīvo veselīgi un noveco skaisti: multidisciplināra pieeja pretnovecošanās problēmai” 

Vita Skuja, interniste 
 
“Dermatologa cīņa ar rētām” 
Aleksejs Zavorins, dermatologs, venerologs 
 
“Estētiskā ginekoloģija – aktualitātes” 
Daiga Baranovska, ginekoloģe, dzemdību speciāliste 
 
“No diagnostikas līdz terapijai – praktiskais ceļvedis, risinot biežāk sastopamās matu un 
galvas ādas problēmas” 
Jekaterina Pudova, dermatoloģe, veneroloģe 

 
“Tetovējumi ārsta praksē” 
Anda Apine, dermatoloģe, veneroloģe 

 
“Nagu mākslīgais skaistums – kas aiz tā slēpjas?” 
Marina Mihailova, dermatoloģe, veneroloģe 

 
15.00 “Vitamīni un mikroelementi veselīgam dzīvesveidam” 

Edgars Tirāns, ģimenes ārsts 
 

 
 

3. novembris 
 
ŽURNĀLA “BEAUTY CLOUD” MEISTARKLASE ABONENTIEM 

 
Semināru zāle Nr. 4 
Darba valoda: latviešu un krievu val.  

 
11.00–15.00  Tikšanās ar ārstiem, kuri rūpējas par sievietes skaistumu un veselību (slēgta tipa pasākums). 

Diskusija  ar ārstiem un žurnāla “Beauty Cloud” līdzautoriem: dermatoloģi Kristīni Azarjanu, 
uztura speciālisti Kristīni Sekaci, ārsti dermatoloģi Džuljetu Ulmani 

  

 
 
 

4. novembris 
 
“BALTIC BEAUTY” SKROPSTU UN UZACU KONFERENCE 

 
Konferenču zāle Nr. 1  
Darba valoda: latviešu, angļu un krievu val. (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana) 
Rīko: Starptautiskā Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociācija, “Dalila Beauty School”  

 
8.00–8.50 Dalībnieku reģistrācija 
 
9.00–9.30  Higiēna un pieaudzēto skropstu kopšana 



 

 

 

 

Vilsons Ugo (Austrija)  
 
9.40–10.10  Skropstu pieaudzēšanas virziena kontrole, vai “savādā” neredzamā līnija 

Aļona Stahoviča (Alena Stakhovich) (Baltkrievija)  
 

10.20–10.50 Krāsainu skropstu pieaudzēšana 
Jekaterina Voronova (Ekaterina Voronova) (Krievija)  
 

11:00-11:30  Skropstu pieaudzēšanas meistara darba ētika ‒ esi profesionālis 
Martina Kallosa (Horvātija)  

 
11.30–11.50  Kafijas pauze 
 
12.00–12.30  Konfliktoloģija, konfliktu vadība. Kā nezaudēt neapmierināta klienta lojalitāti 

Irina Pankova (Krievija) 
  

12.40–13.10 FeatherFly stils un kā panākt dabisku acu skatienu 
Maidagma Nimbujeva (Mydygma Nimbueva) (Amerikas Savienotās Valstis) 

 
13.20–13.50  Mirs visi, izņemot mani, vai kāpēc izaugsme ir vienīgā garantija laimīgai rītdienai 

Jūlija Karmanova (Julia Karmanova) (Krievija)  
 

14.00–14.40  Kafijas paauze 
 
14:40 - 15:10  Kā pieaudzēt skropstas acu iekšējos kaktiņos 

Kasja Šelagovska (Polija)  
  

15.20–15.50  Skropstu pieaudzēšanas viltības 
Līenna Hārbere (Leanne Harber) (Lielbritānija)  

 
16.00–16.30  Pieaudzēto skropstu apjoma parametri, apjomīgu skropstu pieaudzēšanas tehniku 

apskats 
Tatjana Biloloveca (Tatiana Bilolovets) (Ukraina) 
 

16.40–17.10  Viss par pieaudzējamo skropstu ražošanas tehnoloģiju 
Kei Kima (Kei Kim) (Dienvidkoreja) 

 
15.30   Apbalvošana 
 
 
 
 

4. novembris 
 

BALTIJAS SPA KONFERENCE 
WELLNESS FORUMS 2018 

 
Halle Nr. 2, konferenču zāle Nr. 3 
Darba valoda: krievu val. 
Rīko: Latvijas Spa & Wellness federācija un masāžas tehnoloģiju skola “Spa School” (Latvija) 

 
10.00–10.30 Dalībnieku reģistrācija 
 
10.30–10.45 Jeļena Vlasikova, mācību centra „Spa School” direktore, Latvijas Spa & Wellness federācijas 

valdes locekle 
 
10.45–11.30  Janīna Vasiļjeva, „Spa School” pasniedzēja, SPA speciāliste, kosmetoloģe, aromaterapeite 
 
11.30–13.00  Andrejs Jermošins (Krievija), augstākās kategorijas ārsts-psihoterapeits, Profesionālās 

psihoterapijas līgas oficiālais pasniedzējs un starptautiska līmeņa vadītājs 
 



 

 

 

 

13.00–14.00  Pārtraukums 
 
14.30–16.00  Darja Kovaļčuka (Ukraina), psiholoģijas zinātņu maģistre, psiholoģijas pasniedzēja, 

starptautiska sertifikāta īpašniece kinezioloģijā 
 
16.00–17.00  Romāns Makarovs (Krievija), masāžas tehnoloģiju, rekreācijas un SPA skolas „Магистра” 

pasniedzējs (Sanktpēterburga), ārsts, rehabilitologs, SPA terapeits, Enrikes Kastellsa Garsias 
(Enrique Castells Garcia) metodikas pasniedzējs.  


