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Ziņojumā izmantoti dati no Kosmetoloģijas koledžas  informatīvās  sistēmas, atskaitēm 
LR Centrālās statistikas pārvaldei un citiem materiāliem.

1. Pamatinformācija par Kosmetoloģijas koledžu

Kosmetoloģijas  koledža (turpmāk – KK) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 
Satversmi, Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un 
tiem atbilstošajiem normatīvajiem aktiem, Kosmetoloģijas koledžas nolikumu.

Koledža dibināta 2007.gadā uz Starptautiskās  estētikas skolas bāzes. 2007.gadā 
koledžas studiju programma akreditēta uz diviem gadiem, 2009. gadā akreditēta uz 6 
gadiem un 2013.gadā studiju virziens (turpmāk – SV) ir akreditēts līdz 2019.gada 
18.jūnijam, pamatojoties uz Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija 
lēmumu Nr. 193.

Galvenie mērķi:

- nodrošināt studentiem iespēju, studējot Nacionālās Augstākās  izglītības 
kvalifikāciju ietvarstruktūras sistēmā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā „Estētiskā kosmetoloģija”, pēc vidējās izglītības iegūšanas 
lietišķo profesionālo studiju rezultātā apgūt Eiropas Augstākās izglītības telpas 
ietvarstruktūrām analogu pirmā cikla kvalifikāciju (3 gadi - 120 KP / 180 ECTS) 
vai arī  pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās (vai augstākas) medicīniskās 
izglītības iegūšanas apgūt Eiropas ietvarstruktūrām analogu īso studiju 
kvalifikāciju (2 gadi - 80 KP/120 ECTS), lai kļūtu par 4.kvalifikācijas līmeņa 
„Skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā”;

- nodrošināt studiju virziena ilgtspējīgu attīstību;
- veicināt KK izaugsmi un konkurētspēju.

2. Studiju programma 

Kosmetoloģijas  koledža (turpmāk – KK) īsteno viena studiju virziena „Veselības 
aprūpe” vienu studiju programmu „Estētiskā kosmetoloģija”. Studiju virziena 
starptautiskajā izvērtēšanā projekta „Augstākās  izglītības studiju programmu 
izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes  paaugstināšanā” Nr.2011/0012/1DP/
1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Pēc 
akreditācijas  komisijas  sēdes lēmuma virziens un programma ir akreditēta uz 6 
gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam. 

Programma tiek realizēta pilna laika dienas studijās  un nepilna laika dienas  un vakara 
studijās. 
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3. Studējošie 

I m a t r i k u l ē t o 
studentu skaits

2012./2013. ak.g. 2013./2014. ak.g. 2014./2015. ak.g.

Pilna laika diena 23 22 25
Nepilna laika vakara 24 12 16
Nepilna laika diena 24 18 30
Nepilna laika diena 
(mediķi)

- 8 7

Kopā: 71 61 78

Studentu sadalījums pa studiju gadiem (kursiem) 2014./2015. ak.g. sākumā

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss
Pilna laika 25 17 22
Nepilna laika 53 31 32 35
Kopā 78 48 54 35

Kopējais studējošo skaits 2014./2015.akadēmiskā gada sākumā bija 215 studenti. 

Kopējais studējošos skaits akadēmiskā gada sākumā par pēdējiem 3 gadiem.

2012./2013. ak.g. 2013./2014. ak.g. 2014./2015. ak.g.
201 218 215

Atskaitīti (eksmatrikulēti) studenti no 01.09.2014. līdz 31.08.2015. - 37.
Piešķirts  akadēmiskais atvaļinājums periodā no 01.09.2014. līdz 31.08.2015. 30 
studentiem.

4. Absolventi 

Absolventi 2012./2013. ak.g. 2013./2014. ak.g. 2014./2015. ak.g.
Pilna laika diena 17 25 21
Nepilna laika vakara 16 14 10
Nepilna laika diena 9 20
Kopā: 33 48 51
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5. KK vadība un struktūra

Direktore      Edīte Alksne
Direktores vietniece studiju darbā   Inguna Kaļķe
Administratore – lietvede    Alīna Jurka
Sekretāre      Diāna Tuleveite
Mārketinga menedžere    Gunita Kudrjavceva

6. KK Padome

KK padome ir Kosmetoloģijas koledžas koleģiāla vadības institūcija un 
lēmējinstitūcija. Tā darbojas saskaņā ar MK apstiprināto Kosmetoloģijas koledžas 
nolikumu un Kosmetoloģijas koledžas padomes nolikumu. Padomes sastāvā ir 10 
locekļi: direktors; dibinātāja pilnvarots pārstāvis; pieci akadēmiskā personāla 
pārstāvji (koledža ir viņu pamatdarba vieta); divi studentu pašpārvaldes pārstāvji; 
viens vispārējā personāla pārstāvis.
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Svar īgākie KK padomes izskat ī t ie jautā jumi un pieņemtie lēmumi 
2014./2015.ak.gadā:

• Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidentes Zanes  Paideres aktuālā 
informācija par sertifikācijas eksāmenu koledžas studentēm;

• Padome ievēlēja docenta amatā Rūtu Vīksnu uz 6 gadiem un lektora amatā uz 
6 gadiem Baibu Grīnu;

• Kosmetoloģijas koledžas Kvalitātes politikas  apstiprināšana;
• Erasmus+ mobilitātes programmas nolikuma apstiprināšana;
• Kosmetoloģijas koledžas akadēmiskā personāla darba novērtēšanas kārtība
• Grozījumu apstiprināšana KK iekšējos normatīvajos dokumentos: 

o Darba drošības un higiēnas prasības praktiskajās nodarbībās;
o Nolikums par Valsts noslēguma pārbaudījumu kārtību;
o Akadēmiskā un administratīvā personāla amatu nolikums

7. Akadēmiskais personāls 
Koledžas personālu veido:
- Akadēmiskais personāls:

o Vēlētie docenti un lektori,
o Viesdocenti un vieslektori;

- Vispārējais personāls

Koledžas personālam ir tiesības piedalīties KK vadības lēmumu un iekšējo normatīvo 
aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla interese. KK 
personālam ir tiesības piedalīties KK padomes vēlēšanās un tikt ievēlētam Padomē. 
KK personāls ir atbildīgs  par savu pienākumu veikšanu un tā pienākums ir sekmēt 
KK darbību.

Ar akadēmisko personālu tiek slēgts darba līgums, ar viesdocentiem un vieslektoriem 
– uzņēmuma līgums.
Akadēmiskais  personāls  piedalās studējošo izglītošanā, pilnveido teorētiskās un 
praktiskās zināšanas.

8. KK pārskata perioda galvenās prioritātes

- Aktualizēt studiju priekšmetu programmas
- Attīstīt KK internacionalizāciju, attīstot starptautisko sadarbību
- Iegādāties jaunus bibliotēkas resursus
- Darbs pie skaistumkopšanas speciālistu sertifikācijas
- Optimizēta akadēmisko parādu kārtošanas kārtība 
- Sadarbība ar BA „Turība” 
- Pētniecības attīstība 
- Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana 
- Piedalīties un atbalstīt sociālus projektus 
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9. Nozīmīgākais 2014./2015.akadēmiskajā gadā 
Iepriekšējā gadā paveiktais darbs vērsts uz galvenā koledžas mērķa sasniegšanu – 
sagatavot praktisku un izglītotu skaistumkopšanas speciālistu. Studijas tika realizētas 
saskaņā ar akreditēto programmu. 

KK ieguva starptautisko CIBTAC akreditāciju, kas  paver studentiem un 
akadēmiskajam personālam plašākas iespējas starptautiskajā darba tirgū un sadarbības 
iespējas ar dažādu valstu skaistumkopšanas industrijas pārstāvjiem.
Studentiem pirmo reizi bija iespēja kārtot integrēto sertifikācijas eksāmenu kopā ar 
valsts  pārbaudījumu eksāmenu. Šis ir nozīmīgs  fakts  skaistumkopšanas speciālista 
kosmetoloģijā profesijas prestiža celšanā mūsu valstī un paver plašākas iespējas 
absolventiem pēc koledžas absolvēšanas uzreiz atvērt savus skaistumkopšanas 
salonus.

Sadarbība ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm 
- Turpinājās sadarbība ar Profesionālās izglītības kompetences centru "Rīgas Tehniskā 
koledža" par studiju kursa „Lietišķā informātika” realizāciju; 
- KK mainīja programmas realizācijas vietu uz Graudu ielu 68, kur atrodas Biznesa 
augstskola „Turība”. Līdz  ar ko ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar minēto augstskolu. 
KK studentiem ir iespēja apmeklēt BA „Turība” organizētās vieslekcijas, veidot 
sadarbību studentu pašpārvaldes līmenī, u.c..; 
- Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas  akadēmiskā personāla 
pārstāvis kā kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklis piedalījās  KK kvalifikācijas 
eksāmenā un otrādi. Abu koledžu akadēmiskās personāls  un administrācija uzsāka 
sadarbību un dalās pieredzē studiju programmas „Estētiskā kosmetoloģija” realizācijā 
un inovāciju pielietošanā. 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 
- KK kā Latvijas Koledžu asociācijas biedrs regulāri piedalījās asociācijas biedru 
sapulcēs un citās aktivitātēs, kā piemēram, koledžu direktoru pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Latgales reģiona koledžām; 
- KK ir Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes loceklis un regulāri 
piedalās  padomes sēdēs, pauž KK viedokli par problēmām nozarē un izsaka 
priekšlikumus situāciju uzlabošanai; 
- KK pasniedzēji ir deleģēti piedalīties standartizācijas  tehniskās komitejas LVS/STK 
„Skaistumkopšanas salonu pakalpojumi” darba grupā (D.Brante un S.Akuličs); 
- KK vadība un administrācija kā Latvijas  Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
biedrs regulāri piedalās minēto biedrību organizētajos pasākumos un aktivitātēs; 
- KK aktīvi piedalās Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas darbā, ir tās 
biedrs, kopīgi veido stratēģiju skaistumkopšanas nozares  sakārtošanai valstī, koledžas 
absolventu profesionālajai pilnveidei, sertifikācijai u.c.

Sadarbība ar darba devējiem
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KK ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar koledžas absolventiem, kuri strādā 
skaistumkopšanas salonos vai paši nodibinājuši savus salonus. Jau vairākus.... 

Koledžas akadēmiskais personāls 
- Koledžas pasniedzēji turpina darbu pie studiju kursu aprakstu aktualizācijas, studiju 
kursu starpposmu un gala pārbaudījumu vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas; studiju 
kursu materiālu elektronisko versiju pieejamības u.c.; 
- Pasniedzēji vadīja un recenzēja studentu kvalifikācijas darbus; 
- Koledžas akadēmiskajam personālam pievienojās 4 jauni lektori; 
- Piedalījāmies Ēnu dienā, kur vairākus pasniedzējus „ēnoja” vidusskolēni;
- 2015.gada vasarā praktisko nodarbību lektori apmeklēja profesionālās pilnveides 
pasākumus „Saules salonā”, salonā „Liora”, KK viesojās kosmētikas zīmola Biodroga 
pārstāvji ar vieslekcijām;
- Dalība starptautiskajā konferencē „Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā 
izglītība: sasniegumi un jauni mērķi”.

Dalība izglītojošos un profesijas pilnveides pasākumos 
- Koledžas pasniedzēji sniedza komentārus nozares  interneta vietnēs, TV raidījumos 
un plašsaziņas līdzekļos (piem., I.Kermen un Z.Paidere); 
- Studenti mācību ekskursijā apmeklēja Medicīnas muzeju, AS „Dzintars”, virkni 
skaistumkopšanas salonu; 
- Studenti praktisko nodarbību ietvaros iepazīstināja ar savu nākamo profesiju savus 
radiniekus, draugus un paziņas; 
- Pie mums viesojās SIA „Stenders”, Darphin kosmētikas zīmola pārstāvji u.c.;
- Pie mums viesojas profesionālā kosmētikas žurnāla „Les Nouvelles Estetiques 
Latvia” pārstāvji;
- Studenti studiju kursa Dekoratīvā kosmētika ietvaros regulāri piedalās  dažādos 
pasākumos un praktizēja studiju kursā apgūto; 
- Dalība 3.starptautiskājā F.Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā 
konferencē „Pētniecība studiju procesā” RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 
(studente G.Kudrjavceva lektores L.Balodes vadībā). 

Starptautiskās aktivitātes
- KK saņēma Erasmus Hartu, kas paver daudz plašākas iespējas koledžas 

internacionalizācijai un studentu un akadēmiskā personāla mobilitātēm;
- KK direktore apmeklēja Kauņas (Lietuva) koledžu, lai piedalītos Starptautiskajā 

nedēļā. Tika runāts par turpmāko sadarbību starp koledžām Erasmus+ ietvaros;
- KK direktore piedalījās starptautiskajā seminārā Tallinā (Igaunija) „Starptautiskās 

sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ ietvaros” (10.-11.11.2014.);
- KK saņēma starptautisko CIBTAC akreditāciju;
- Divas studentes devās programmas Erasmus+ ietvaros absolventu mobilitātē – 

praksē uz Grieķiju
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Studentu dalība neformālajos pasākumos 
- KK Ziemassvētku pasākums; 
- Dalība koledžu boulinga turnīrā; 
- Dalība Nordea maratonā; 
- Dalība BTA sieviešu rallijā; 
- Sociāla aktivitāte krīzes centrā „Marta” ;
- Asins donoru diena BA „Turība”;
- Studenti piedalījās BA „Turība” Ziemassvētku ballē;
- Studenti un akadēmiskais  personāls piedalījās BA „Turība” organizētajos labdarības 
pasākumos

Materiālā bāze 
- 2014.gada vasarā notika telpu labiekārtošanas  remonts BA „Turība” nomātajās 
telpās; 
- Tika iegādāti materiāli studiju kursa Litoterapija (karsto akmeņu masāža) 
realizācijai; 
- Tika iegādāti jauni materiāli Mikropigmentācijas, Dekoratīvās kosmētikas, Skropstu 
pieaudzēšanas u.c. studiju kursiem; 
- KK bibliotēka tika papildināta ar jaunām grāmatām

Komunikācija un reklāma 
- Izveidota animācijas filma par KK un pārraidīts raidījumā „Ražots 
Eiropā” (ievietots arī KK mājas lapā); 
- Dalība izstādēs „Baltic Beauty 2014” un „Skola 2015”; 
- Izstrādāti divi jauni reklāmas bukleti; 
- Publicēta reklāma izdevumos Cosmopolitan un Izglītības ceļvedis; 
- Sadarbība ar reklāmdevējiem; 
- Regulāri tiek publicēta informācija sociālajos tīklos – Facebook un Draugiem.lv; 
- Trīs reizes tika organizētas Atvērto durvju dienas;
- Dalība Ēnu dienā 2015; 
- KK vadība piedalījās starptautiskajās izstādēs;
- Sadarbība ar kosmētikas izplatītājiem;
- Lai veicinātu iekšējo komunikāciju, studenti dekorēja koledžas telpas par godu 
dažādiem svētkiem (helovīns, Ziemassvētki, Mātes diena u.c.)  

10. KK stipro un vājo pušu analīze 

Stiprās puses Vājās puses
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• P i e r e d z e s k a i s t u m k o p š a n a s 
speciālistu izglītošanā 

• Studiju programmas atbilstība 
skaistumkopšanas speciā l ista 
profesijas standartam 

• Koledžas atpazīstamība latviski 
runājošā vidē 

• Iegūtā izglītība ir aktuāla 
• Studentiem ir iespēja papildus 

praktizēties  koledžas praktisko 
nodarbību auditorijās 

• Ir pilna un nepilna laika studiju 
iespējas 

• Kvalificēts akadēmiskais personāls 
• Tiek izmantots  dažāda studentu 

zināšanu novērtēšanas sistēma 
• Tā kā KK studentu skaits nav liels, 

tad ir personiska attieksme no 
administrācijas  un docētāju puses 
pret katru studentu 

• Ir atlaižu sistēma maksai par 
studijām

• Dienesta viesnīcas trūkums 
• Augsta studiju maksa 
• Akadēmiskā personāla studijas 

d o k t o r a n t ū r ā ( t i k a i v i e n s 
pasniedzējs) 

• Nepietiekoša sabiedrības izpratne 
par 1.līmeņa augstāko profesionālo 
izglītību valstī 

• N e p i e t i e k o š a k o l e d ž a s 
atpazīstamība  ārvalstīs 

• Uzņemto studentu zināšanu līmenis
• Vāji attīstīta sadarbība ar ārvalstu 

izglītības iestādēm 
• Nav iesaistīšanās starptautiskos 

projektos 
• Docētājiem trūkst publikāciju 

zinātniski citējamos izdevumos 
• Docētāji maz izmanto inovatīvas 

studiju metodes 
• N a v s t u d e n t u u n d o c ē t ā j u 

mobilitātes 
• Programmā maz iesaistīti ārvalstu 

pasniedzēji un vieslektori 

Iespējas Draudi
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• Piesais t ī t augs t i kval i f icē tu 
a k a d ēm i s k o p e r s o n ā l u u n 
vieslektorus 

• Piesaistīt vieslektorus no ārvalstīm 
• Attīstīt materiāli tehnisko bāzi 
• Attīstīt E-vidi 
• Ieviest Kvalitātes vadības sistēmu 
• Paplašināties starptautiskā mērogā, 

piesaistot ārvalstu studentus 
• Attīstīt zinātniski pētniecisko 

darbību 
• Atvērt studiju grupas angļu valodā 
• Noslēgt vairāk sadarbības  līgumus 

ar citām izglītības iestādēm Latvijā 
un ārvalstīs 

• Noslēgt sadarbības līgumus ar 
darba devējiem kvalifikācijas 
prakses nodrošināšanai 

• Dažādot reklāmas pasākumus 
ko ledžas a tpaz ī s t am ība i un 
potenciālo studentu piesaistei 

• Iesaistīties sociālos projektos 

• Konkurence augstākajā izglītībā 
studiju virziena ietvaros 

• Demogrāfiskā situācija – studentu 
skaita samazināšanās 

• Izmaiņas likumdošanā 
• Studentu maksātspēja 
• Komercbanku politika valsts 

g a r a n t ē t o s t u d i j u k r e d ī t u 
izsniegšanā 

• Kvalificēta akadēmiskā personāla 
trūkums 

• Izmaksu palielināšanās studiju 
programmas realizācijai 

6. Svarīgākie uzdevumi 2015./2016. akadēmiskajā gadā 

- Lekciju hospitēšanu 
- Pabeigt studiju kursu aprakstu un materiālu aktualizēšanu 
- Ieviest kvalitātes vadības sistēmu 
- Starptautiskā sadarbība dažādos virzienos 
- Paplašināt sadarbību ar BA „Turība” 
- E-vides turpmāka attīstība 
- Pētniecības attīstība 
- Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana 
- Organizēt zinātniski praktisko konferenci 
- Piedalīties un atbalstīt sociālus projektus 
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