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Biedrība “Latvijas podologu biedrība” vēršas ar lūgumu pārskatīt 9.11.2020. 
“ (MK 6.11.2020. rīkojums Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu) un MK 
rīkojuma 5.2.apakšpunktā minēto: 5.2. aizliegt skaistumkopšanas (izņemot friziera 
pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus...” ierobežojumus, kuri 
attiecināmi uz skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu. 

Vēršam uzmanību, ka šajā jomā strādā arī liela daļa ārstniecības personu - 
podologu, kā arī biedrības biedru sastavā ir vairāki nagu kopšanas speciālisti. Tādēļ 
lūdzam izskatīt iespēju šiem speciālistiem strādāt oficiāli savās darba vietās – nagu un 
pēdu kopšanas kabinetos, nepārkāpjot higiēnas un epidemioloģiskās prasības, 
neveicinot ēnu ekonomikas uzplaukumu, strādājot nelegāli. 

Skaidrojam, ka gan podologi, gan biedrībā esošie nagu kopšanas speciālisti 
(manikīra, pedikīra meistari) savā profesionālajā darbībā īpašu uzmanību pievērš 
higiēnas un epidemioloģiskajām prasībām, un šajā COVID 19 infekcijas uzliesmojuma 
laikā ir veikuši vairākas izmaiņas sava darba organizēšanā: 

-podologa un pedikīra pakalpojums notiek tikai atsevišķi nodalītās telpās vai 
zonā aiz aizslietņa ne tuvāk, kā 1,5 m no klienta, turklāt, gan speciālists, gan klients 
valkā indiviuālās aizsargmaskas; 

-manikīra pakalpojumu vietā klienta un meistara zona tiek atdalīta ar plastikāta 
aizsargmateriālu (brīva piekļuve tikai klienta rokām), turklāt, gan speciālists, gan 
klients valkā indiviuālās aizsargmaskas; 

- uz sniegtajiem pakalpojumiem katrs klients ierodas tam individuāli 
paredzētajā pieraksta laikā, pirms procedūras aizpildot SPKC nepieciešamos datus, 
norādot datumu, vārdu, uzvārdu, tel.numuru un ar pesonisko parakstu apliecinot, ka 
viņam šobrīd nav akūtu respiratoru simptomu, ka nav bijis sakarē ar COVID 19 inficētu 
personu un neatrodas izolācijā.  



Pielikumā biedrības “Latvijas Podologu biedrība” 09.11.2020. sūtītās vēstules 
tekts Valsts kancelejai un Veselības ministrijai: 

“Biedr ība “Latvijas Podologu biedrība” vēršas LR Veselības Ministrijā ar 
jautājumu saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā no 9.11.2020. “(MK 
6.11.2020. rīkojums Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu) un MK rīkojuma 
5.2.apakšpunktā minēto: 5.2. aizliegt skaistumkopšanas (izņemot friziera 
pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus...” par pēdu kopšanas 
speciālistiem, kuri savas saimnieciskās darbības ietvaros veic pēdu kopšanas 
procedūru, bet viņu pakalpojumu sniegšanas vieta nav reģistrēta ārstniecības iestāžu 
reģistrā.  

Ņemot vērā, ka biedrības “Latvijas Podologu biedrība” biedru sarakstā ir gan 
personas ar nagu kopšanas speciālista izglītību, gan personas ar podologa izglītību, 
kuras strādā individuāli skaistumkopšanas nozarē, esam saņēmuši vairākus 
iesniegumus un jautājumus no šiem biedriem par iespēju sniegt pēdu kopšanas 
(pedikīra) pakalpojumu, to pamatojot ar telpu atbilstību higiēnas un 
epidemioloģiskajām prasībām, un to, ka pēdu kopšanas pakalpojums pēc noteikumiem 
tiek sniegts atsevišķā telpā, ieturot distanci, kas ir 1,5 m procedūras laikā.” 
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