
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Darba pasaules iepazīšana. Izglītības iespēju izpēte. 

 

„Masieris” 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

1.Iepazīt masiera profesiju. 

2.Izpētīt masiera izglītības iespējas.  

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2018.gada 7.maijā - Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV - 4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 3.klases – 117 skolēni. 

4.Pasākuma norise 

Nodarbības vadītājas masieres Janas Teriškas vadībā: 

 1)skolēni iepazinās ar masiera profesiju – darba specifiku, darba dienas struktūru, ikdienas 

darbā pielietojamām zināšanām un prasmēm, kompetencēm –to apgūšanas iespējām; 

2) skolēni praktiski iejutās masiera lomā, darbojoties meistardarbnīcā.  

 

5. Pasākums foto 

 
Katras nodarbības sākumā masiere Jana Teriška prezentācijā izklāstīja 1. Kas ir 

masieris? 2.Kur var mācīties par masieri? 3.Vide masāžu telpā! 4.Kas ir Ājurvēda?           

5. Kas ir ārstnieciskā masāža? 6. Masāžu veidi, tehnika. 7. Palīglīdzekļi. Noslēgumā -  

Praktiskā darbošanās. 
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Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, 

un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un 

labsajūtas uzlabošanos. 

 
 Tika demonstrēti dažādi masāžas veidi un instrumenti. Bija interesanti uzzināt, ka masiere 

pārvalda 2 veidus: 

ĀJURVĒDAS MASĀŽAS 

 Sambahana – visa ķermeņa masāža; 

 Čampi – galvas, sejas punktu masāža; 

 Marma čikitsa – ķermeņa punku aktivizēšana un masāža. 

ĀRSTNIECISKĀS MASĀŽAS 

 Apkakles zonas masāža; 

 Muguras masāža; 

 Jostas, krustu daļas masāža; 

 Roku masāža; 

 Kāju masāža. 
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Par masieri drīkst strādāt medicīnas darbinieks, kas ir ieguvis masiera sertifikātu. 

 Var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai kā pašnodarbināta 

persona. 
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Masāža ir viena no vissenākajām tautas dziedniecības metodēm un vēl joprojām ir viens no 

galvenajiem ķermeņa kopšanas un ārstēšanas veidiem. Masāža mazina muskuļu saspringumu 

un sāpes, uzlabo asins cirkulāciju un vielu maiņu. Masāža iedarbojas ne tikai uz ādu, 

muskuļiem, saitēm, bet uzlabo arī fiziskās un garīgās darba spējas, jo uzlabo cilvēka sajūtas, 

emocijas un noņem psihoemocionālo spriedzi. 

 

Paldies masierei Janai Teriškai par izglītojošo nodarbību! 

 

Paldies visām 3.klasēm un viņu audzinātājām par ieinteresētību un atraktivitāti, 

darbojoties meistardarbnīcās! 

 

 Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

 

 


