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2019.gads



Ar ambīciju kļūt par vadošo koledžu veselības
aprūpē, tiecamies uz izcilību un kvalitāti,
efektīgu un kvalitatīvu studiju pārvaldību,
nepārtrauktām inovācijām, starptautiskajiem
pētījumiem un novatorisku ideju attīstību.
 
Būt par atbildīgu izglītības iestādi ir mūsu
galvenais stūrakmens, kurā cilvēks ir
galvenā vērtība.
 
Šogad esam atklājuši “Starptautisko
sadarbības un inovācijas daļu”, kur
pateicoties produktīvai  sadarbībai, tiek
uzsākti starptautiski pētījumi un sadarbības
projekti.
 
Pilnvērtīga partnerība, sadarbojoties ar
nozares vadošajiem speciālistiem un darba
devējiem, ir svarīga, lai speciālisti būtu augsti

ATBILDĪGA, TĀLREDZĪGA
ATTĪSTĪBA UN IZAUGSME
– AR VĒRTĪBĀM UN
KVALITĀTI UZ IZCILĪBU

pieprasīti, sagatavoti un konkurētspējīgi darba tirgū ne tikai Latvijā. Mūsu mērķis ir radīt
spējīgus, novatoriskus absolventus ar augstām profesionālām zināšanām, prasmēm un
uzņēmēja kompetencēm.
 
Nekas nespēj tā iedvesmot, kā jauni sapņi un ambīcijas, kuras tiek īstenotas komandā ar
cilvēkiem, kuri mīl savu darbu un paši nepārtraukti mācās un attīstās, lai sasniegtu
mērķus.
 
Lai mums visiem izdodas!



Starptautiskās Kosmetoloģijas koledža (turpmāk –
SKK) pirmsākumi ir meklējami jau tālajā 2003.gadā,
kad tika nodibināta Kosmetoloģijas koledža. 
Kosmetoloģijas koledža bija pirmā profesionālā
augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvāja
izglītību skaistumkopšanas speciālistiem.
 
2013.gadā LR Izglītības un zinātnes ministrija
izsniedza koledžai uz 6 gadiem studiju virziena
akreditācijas lapu ar tiesībām īstenot akreditēto
studiju virzienu „Veselības aprūpe” ar virzienam
atbilstošo studiju programmu „Estētiskā
kosmetoloģija”.
 
2015.gada rudenī Kosmetoloģijas koledža mainīja
savu nosaukumu uz ‘Starptautiskā Kosmetoloģijas
koledža’.
 
Šobrīd koledža ir viena no divām augstākās izglītības
iestādēm Latvijā, kas piedāvā 1. līmeņa augstāko
izglītību un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeni,
nodrošinot darba tirgu ar profesionāliem
skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā.
 
2017.gadā 22.septembrī SKK ieguva tiesības īstenot
Veselības aprūpes virzienā programmu
“Ārstnieciskā  masāža” (41722).   SKK darbību
reglamentē divi likumi – Komerclikums kā privātajai
augstskolai un Augstskolu  likums kā augstākajai
mācību iestādei. 
 
SKK juridisko statusu, funkcijas, uzdevumus,
kompetenci, tiesības un tiesiskuma nodrošināšanas
kārtību nosaka Latvijas Republikas Satversme,
Augstskolu likums, Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums un 2016.gada 1.martā izdotie
Ministru kabineta noteikumi Nr.125 “Starptautiskās
Kosmetoloģijas koledžas nolikums”.

1. PAR
STARPTAUTISKO
KOSMETOLOĢIJAS
KOLEDŽU



2. STRUKTŪRA UN PERSONĀLS
SKK ir privātpersonu dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas
personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa
augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.



Studiju virziena realizācijā ir iesaistīti docētāji, kuri SKK ir pamatdarbā un kuriem pamata
ievēlēšanas vieta ir SKK, gan arī vieslektori no citām Latvijas augstskolām un
uzņēmumiem. Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls lielākoties ir savas
jomas profesionāļi un praktizējoši speciālisti.  
 
Akadēmiskais personāls tiek pieņemts darbā saskaņā ar Darba likumu, Augstskolu likumu
un attiecīgajiem MK noteikumiem. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju
virziena īstenošanas noteikumiem un SKK iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
 
Jaunā akadēmiskā personāla adaptācija notiek saskaņā ar noteikumiem “Pedagoga
ievadīšana darbā”[1]. Izglītības programmu īstenošanai ar akadēmisko personālu tiek
noslēgti līgumi vai skaidri amata apraksti, kas nosaka pienākumus, atbildību un tiesības.
 
[1] Apstiprināti ar 27.06.2018. SKK Padomes sēdes protokolu Nr.3/11-7

 





Pozitīvs aspekts, ka SKK caur 2017.-2022. stratēģiju veicina principu “Mācīt mācīties”-
akadēmiskais personāls caur komunikāciju, sanāksmēm un socializācijas pasākumiem tiek
aicināts izmantot inovatīvas metodes katras izglītojamo grupas interešu un  kompetences
padziļināšanai, tādejādi pilnveidojot mācību procesu un nodrošinot stratēģisko mērķu
sasniegšanu. 
 
SKK galvenā vērtība ir tās personāls. SKK personāla politikas mērķis ir paust SKK nostāju
un vadlīnijas attiecībā uz koledžas personālu, īstenojot SKK stratēģijā noteiktos iestādes
darbības principus personāla vadībā.
 
Lai veicinātu efektīvu personāla vadību SKK un Personāla politikas īstenošanu, viens no
Padomes un valdes priekšsēdētāja uzdevumiem ir izvērtēt priekšlikumus SKK struktūras
un personāla resursu optimizācijai un attīstībai.

https://skk.lv/politikas/


SKK personāla politika nodrošina personāla vadības attīstību šādās jomās:
     
Personāla nodrošināšana. Kompetencēs balstīta personāla atlase. 
Personāla plānošanas un atlases mērķis ir nodrošināt SKK ar kompetentu, izglītotu,
uz sadarbību orientētu un profesionālu personālu efektīvai SKK stratēģijas
īstenošanai. 
 
Akadēmiskais personāls (1.tabula) tiek pieņemts darbā saskaņā ar Darba likumu,
Augstskolu likumu un attiecīgajiem MK noteikumiem. Akadēmiskā personāla
kvalifikācija atbilst studiju virziena īstenošanas noteikumiem un SKK iekšējiem
normatīvajiem dokumentiem.

1.tabula



Jauno darbinieku iepazīstināšana
ar amata pienākumiem un SKK 
Tā noris atbilstoši SKK administrācijas
darbinieka rokasgrāmatā noteiktajam.
Jaunie darbinieki iepazīstas ar Darba
kārtības noteikumiem un, parakstoties
par to ievērošanu, apliecina prasību
ievērošanu. 
     
Darba izpildes novērtēšana
Ikgadējā darba izpildes novērtēšana ir
viens no personāla vadības
instrumentiem, lai veicinātu savlaicīgu
un kvalitatīvu darba uzdevumu izpildi,
darbinieku iesaistīšanos stratēģisko
mērķu sasniegšanā, kā arī motivētu
efektīvākam darbam un sniegtu
atgriezenisko saiti. Darba izpildes
novērtēšana paredz attīstīt prasmes,
noteikt uz rezultātu sasniegšanu vērstus
darbinieka individuālos mērķus un
uzdevumus, kas atbilst struktūrvienības
un iestādes mērķiem un uzdevumiem,
kā arī novērtēt nepieciešamās
kompetences. Darba izpildes
novērtēšanu veic atbilstoši SKK
cilvēkresursu attīstības plānā
noteiktajiem uzdevumiem.

Personāla motivēšana un attīstība
Personāla attīstības mērķis ir, ieguldot
līdzekļus personāla profesionālajā
attīstībā, efektīvi vadīt SKK cilvēkresursu
kapitālu, lai nodrošinātu stratēģisko
mērķu efektīvāku sasniegšanu.
 
 
SKK ir apstiprināti iekšējie noteikumi
“Darba kārtības noteikumi” un ”Ētikas
kodekss”, kas izstrādāti, lai attīstītu SKK
organizatorisko kultūru, veicinātu
personāla ētisko apziņu, uzvedības
kultūru un veidotu pozitīvu SKK tēlu
sabiedrībā.



Pārskata periodā – 2018.gadā - SKK stratēģiskā virzība noteikta un īstenota pēc 
2017.-2022.gadam (turpmāk – Stratēģija) noteiktajiem principiem. SKK stratēģisko
mērķu sasniegšana īstenota ar ieinteresēto pušu iesaisti - caur personālu, studentiem
un pasniedzējiem. Stratēģija nosaka SKK stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus,
to mērķus, uzdevumus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī iestādes
pārvaldību. Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu SKK darbinieku iesaistīšanu izvirzīto
mērķu sasniegšanā.

SKK stratēģisko mērķu sasniegšanā un uzraudzībā  ievēro vienotus koledžas darbības
principus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības
sistēmas. Prasības" noteiktajām prasībām - kvalitātes un risku vadībā, personāla
vadībā, grāmatvedībā un uzskaitē, komunikācijas vadībā, koledžas efektīvā pārvaldībā,
SKK arī gan piemēro, gan nodod labo praksi nozares jomas  sadarbībā un
komunikācijā, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību,
ņemot vērā ārējos un iekšējos ietekmes faktorus un iespējas.
 
SKK valdes priekšsēdētājs definē kvalitātes politiku, nodrošina tās atbilstību SKK
darbības stratēģijai, politikām un mērķiem un aktīvi iesaista visu līmeņu darbiniekus
kvalitātes politikas ieviešanā un mērķu sasniegšanā (2.attēls). Pienākumu un
atbildības sadalījums SKK darbības nodrošināšanai ir caurskatāms, saprotams un
komunicēts SKK ārējā tīmekļa vietnē www.skk.lv.

3. STRATĒĢIJA

http://www.skk.lv/


SKK kvalitātes un izcilības politika 2018.gadā – “Ar vērtībām un kvalitāti uz izcilību”
aptver SKK stratēģijā 2017. – 2022.gadam definētos prioritāros attīstības virzienus –
kvalitatīvu studiju procesu, internacionalizāciju, izcilu pārvaldību un ilgtspēju. 
 
Pārliecību par SKK kvalitātes un   izcilības politikas sekmīgu īstenošanu, SKK mērķu
sasniegšanu, procesu darbības izpildi, snieguma novērtējuma tendenču analīzi un
pilnveidi sniedz detalizēti SKK pārskati par izpildi:
·        

2016./2017. SKK studiju procesa pašvērtējuma ziņojums;
SKK procesu snieguma rādītāju izpildes analīze par 2018.gadu;
SKK ieinteresēto pušu apmierinātības pētījumu analīze un sūdzību analīze;
SKK ceturkšņa sanāksmju darba kārtība un lēmumu izpilde. 

 
Sadarbībā ar procesu vadītājiem ir definēti procesu izpildes snieguma rādītāji.

2.attēls SKK pārvaldības modelis



4. FINANŠU STRUKTŪRA UN
APJOMS



5. KVALITATĪVA UN
ILGTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA
Atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām un sniegtajiem procesu snieguma rezultātiem,
SKK kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) sniedz pārliecību par pakalpojumu
atbilstību pakalpojumam piemērojamajām klientu prasībām un likumdošanā
noteiktajām prasībām un nodrošina procesu pilnveidi, kas pamatota uz pierādījumiem
(datiem un informāciju) balstītiem procesu snieguma rādītājiem.
 
 
Ilgtspējīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, SKK savā darbībā izmanto
labas pārvaldības principus (3.attēls):

savlaicīgi plāno SKK darbības attīstību, lai nodrošinātu SKK mērķu sasniegšanu;
nodrošina savlaicīgu risku identifikāciju, novērtēšanu, lai samazinātu risku
iespējamību un ietekmi līdz pieņemamam līmenim - izmanto potenciālās iespējas
un sekmē SKK mērķu sasniegšanu;
pilnveido SKK darbību atbilstoši ārējās un iekšējās vides prasībām un kvalitātes
vadības labākajai praksei;
vada koledžas resursus un darbību kā vienotu procesu SKK vadības sistēmas
ietvaros, lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu
un normatīviem aktiem atbilstošu pakalpojumu sniegšanu;
nodrošina izpratni par iekšējās komunikācijas nozīmi un savstarpēji atbalstošu
sadarbību starp SKK administrāciju, studentiem un akadēmisko personālu, kā arī
veido  darbinieku izpratni par SKK stratēģiskajiem mērķiem un gatavību sniegt
ieguldījumu to sasniegšanā; 
informē sabiedrību, SKK ieinteresētās puses par koledžas galvenajiem darbības
virzieniem;
izzina un novērtē klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības un apmierinātību, lai
pilnveidotu SKK pārvaldību un paaugstinātu to kvalitāti valsts un tās iedzīvotāju
interesēs.



SKK kvalitātes un izcilības politika tiek pārskatīta atbilstoši izmaiņām SKK iekšējā un
ārējā vidē un sekmīgi īstenota, nodrošinot piemērojamo prasību ievērošanu un KVS
nepārtrauktu pilnveidošanu.
 
Atbilstoši SKK KVS nosacījumiem, divas reizes gadā tiek apkopota informācija par
procesu sniegumu rādītāju sasniegšanu. Procesu ziņojumi  tiek izskatīti procesu
mērījumu sanāksmē[1]:

procesam “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju
virziena «Veselības aprūpe» programmā «Ārstnieciskā masāža» (4.kvalifikācijas
līmenis)”; 
procesam “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju
virziena «Veselības aprūpe» programmā «Estētiskā kosmetoloģija” (4.kvalifikācijas
līmenis)”;
procesam “Zināšanu pārneses nodrošināšana studentiem izglītības turpināšanai
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai” .

 
 
 
[1] 2019.gada 8./aprīļa procesu mērījumu sanāksmē (protokols Nr.10-1-4/19-021) tika izskatīti un analizēti SKK procesu
snieguma rādītāju izpilde par 2018.gadu



STUDĒJOŠO SKAITS UN SASTĀVS

Kopējais SKK studējošos skaits akadēmiskā gada sākumā uz 01.10.2018.

Studentu sadalījums pa studiju programmām pilnā un nepilnā laikā



Uzņemto studentu skaits pēc reģiona



5.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības
aprūpe» programmā «Estētiskā kosmetoloģija»

Mērķis - konkurētspējīgas, starptautiski atzītas un kvalitatīvas studiju programmas
nodrošināšana, veicinot studiju internacionalizāciju, inovatīvu pieeju, atbilstību nozares
vajadzībām un sociāli atbildīgu ilgtspēju. 
 
Klienti un sadarbības partneri – studenti, akadēmiskais personāls, nozares asociācija,
Izglītības ministrija, darba devēji, nacionālā līmeņa un ārzemju augstākās mācību
iestādes.
 
Papildu studentu un akadēmiskā personāla ērtībai, informācija un aktualitātes
kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai pieejama MOODLE  un SKK ārējā tīmekļa
vietnē.

Uzņemto studentu skaits (1.kurss) akadēmiskā gada sākumā uz 01.10.2018.

https://skk.lv/estetiska-kosmetologija/


Studentu skaits programmā kopā uz 01.102018.

Absolventu skaits



5.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
Izglītības nodrošināšana studiju virziena
«Veselības aprūpe» programmā «Ārstnieciskā
masāža”

Mērķis - konkurētspējīgas, starptautiski atzītas un kvalitatīvas studiju programmas
nodrošināšana, veicinot studiju internacionalizāciju, inovatīvu pieeju, atbilstību
nozares vajadzībām un sociāli atbildīgu ilgtspēju. 
 
Klienti un sadarbības partneri – studenti, akadēmiskais personāls, nozares asociācija,
Izglītības ministrija, darba devēji, nacionālā līmeņa un ārzemju augstākās mācību
iestādes.

Studentu skaits Programmā kopā uz 01.10.2018.



5.3. Zināšanu pārneses nodrošināšana studentiem
izglītības turpināšanai otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības un piektā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Mērķis - nepārtrauktas mūžizglītības un kompetences pilnveides iespēju
nodrošināšana, veicinot zināšanu pārnesi un pēctecību, ilgtspējīgu un saimniecisku
pielietojumu.
 
Klienti un sadarbības partneri – studenti, akadēmiskais personāls, nozares asociācija,
Izglītības ministrija, darba devēji, nacionālā līmeņa un ārzemju augstākās mācību
iestādes.
 
Papildu studentu un akadēmiskā personāla ērtībai, informācija un aktualitātes
kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai pieejama MOODLE un SKK ārējā tīmekļa
vietnē sadaļā internacionalizācija un Erasmus. 

https://skk.lv/erasmus/


5.4. Koledžas zinātniski pētnieciskais darbs
Lietišķie pētījumi studiju procesā:

Starptautiska sadarbība zinātniskās darbības attīstības projektos un akadēmiskā
personāla dalība pētniecības projektos; 
“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un
sporta jomu Eiropā. Tās budžets (14,7 miljardi eiro) vairāk nekā 4 miljoniem
eiropiešu pavērs iespēju studēt, mācīties, iegūt pieredzi un piedalīties brīvprātīgo
darbā ārzemēs. 

 
Programma “Erasmus+”, kas darbosies līdz 2020. gadam, nav tikai studentiem. Tā
apvieno septiņas agrākās programmas un ir domāta plašam personu un organizāciju
lokam. “Erasmus+” sekmē SKK izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un
iekļautības stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas “Izglītība
un apmācība 2020” mērķu sasniegšanu. Ar SKK dalību “Erasmus+” projektā ir iecerēts
arī sekmēt sadarbību ar partnervalstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā
un veicināt to mērķu sasniegšanu, kas izvirzīti ES jaunatnes stratēģijā.







5.5. Infrastruktūra un darba vide. Piegādātāju
novērtēšana.
SKK ir izveidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamiem, pedagogiem un
personālu. Izglītojamie netiek ierobežoti vai diskriminēti dzimuma, nacionālās,
politiskās vai reliģiskās piederības dēļ. Attieksme pret izglītojamiem ir profesionāla un
korekta. Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās,
reliģiskās u.c. piederības un sociālā stāvokļa. Izglītības iestādē ievēro katra izglītojamā
attīstības individuālās īpatnības, dažādas spējas un speciālās vajadzības.
 
SKK tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips, konfliktsituācijas risinot savlaicīgi
un taisnīgi. SKK ir savs logo, korporatīvais stils ar logo, veidlapām, vizītkartēm u.c.
uzskates materiāliem un ārējo identitāti, tīmekļa vietne www.skk.lv.
 
Tādejādi tiek apliecināts, ka SKK īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā ar
dažādu masu mediju palīdzību, sociālajiem tīkliem u.c., kā arī savā darbībā izmantojot
lojalitātes, atbildības, godprātības un taisnīguma principus. SKK ir aktuālas tradīcijas,
iekšējie kolektīva saliedēšanās pasākumi, piemēram, regulāri socializācijas pasākumi,
sociālās atbildības pasākumi, un citi kopīgi pasākumi, kas veicina SKK darbinieku
motivāciju un kolektīva kopības apziņas veidošanos.



Infrastruktūra un mācību vide
Teorētiskajām lekcijām studiju procesā
izmanto divas pilnībā aprīkotas auditorijas.
Auditorijās ir baltās tāfeles, datori un
projektori. Ir pieejamas divas speciāli
izremontētas un aprīkotas profesionālo
praktisko un patstāvīgo darbu studijas un
viena auditorija dekoratīvās kosmētikas
studiju kursa apgūšanai, kas aprīkota ar
spoguļiem un darbam nepieciešamajiem
augstajiem krēsliem. Studentēm ir iespēja
savas mantas atstāt slēdzamos skapīšos.
 
Visās auditorijās ir pieejama datortehnika
un projektori, iespēja atskaņot mūziku.
Tāpat nepieciešamības gadījumā ir
pieejams portatīvais dators, kopētāji,
skeneri un kodoskops. Sadarbības līguma
ietvaros nepieciešamības gadījumā ir
iespējams īrēt papildus auditorijas no BA
„Turība”.
 
Mācībām iekārtotas divas praktisko
nodarbību auditorijas (3.-6.attēli), viena
multifunkcionāla auditorija (ar spoguļiem
un grimma lampām, lekciju galdiem). Divas
auditorijas, kuras izmanto mācību procesā
ir iekārtotas teorētiskajām nodarbībām.
Lielākiem pasākumiem tiek īrētas
konferenču vai svinību telpas.
 
2018.gada nogalē SKK paplašināja savas
telpas un administratīvo funkciju pārcēla
uz jaunām ergonomiskām telpām Rīgas
Biznesa centrā UNITY (Vienības gatve
109), pielāgotām efektīvai biznesa vadībai;
 
Infrastruktūras (mēbeles, mācību telpu
aprīkojumu, datortehniku, saimnieciskās
preces) iegādei tiek izmantoti “zaļā
publiskā iepirkuma” principi, tādejādi SKK
veic būtisku ieguldījumu vides saglabāšanā
un sociāli atbildīgā saimniekošanā. Zaļais
publiskais iepirkums ir kļuvis par vienu no
ES vides, klimata un enerģijas politikas
prioritārajiem instrumentiem, tāpēc SKK

3.attēls Praktisko nodarbību telpa

4.attēls Praktisko nodarbību telpa

5.attēls Plauktos redzami kosmētikas līdzekļi praktiskajām
nodarbībām un studentes koledžas praktisko nodarbību tērpos



darbības stratēģijā ir iekļauts vides
ilgtspējas veicināšanas nosacījums un
princips.
 
Drošība ir viens no svarīgākajiem darba
vides faktoriem SKK. Saskaņā ar Darba
aizsardzības politiku, SKK nepārtraukti
pilnveido savu darbību, respektējot
veselības aizsardzības, darba drošības
un vides aizsardzības prasības,
nodrošinot darbiniekus, līgumslēdzējus
un sabiedrību ar veselībai nekaitīgām un
drošām darba vietām, brīvas no
iespējamiem riskiem, kas var novest pie
traumām, slimībām vai bojāejas.

Ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, reizi gadā veicam Darba vides riska
novērtējumu, kuru veic ārējais novērtētājs. SKK patstāvīgi pievērš uzmanību darbinieku
viedoklim un 2018. gadā ir būtiski veicis uzlabojumus darba vietās, nodrošinot jaunus,
konkrētam darbiniekam piemērotus monitorus vai portatīvos datorus, nodrošinājis
kondicionierus, un printerus novietojis ārpus darba vietas. Veicot darbinieku
novērtējumu, 100% ir atbildējuši, ka darba vietās jūtās droši. 2018. gadā nav konstatēts
neviens nelaimes gadījums, tai skaitā “gandrīz noticis”. Nav konstatētas arī arodslimības
un darba kavējumi to dēļ. Par darba aizsardzības instruktāžām, tai skaitā ugunsdrošības
instruktāžu, atbild uzņēmumā sertificēts speciālists. Sūdzības nav bijušas. Pārkāpumi nav
konstatēti.

Informācijas komunikāciju tehnoloģijas
 
Informācijas komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomā ar katru no SKK lietošanā
esošo sistēmu ir noslēgti sadarbības līgumi - līgums par mobilā mārketinga (īsziņu)
servisa nodrošināšanu, datortehnikas apkalpošanas līgums par uzturēšanu un atbalstu un
SKK ārējās tīmekļa vietnes, e-pasta uzturēšanas un apkalpošanas līgums, kas sniedz
apliecinājumu, ka personāla ietvaros nav informācijas sistēmas administratora amata.
 
Ņemot vērā esošo IKT resursus un SKK darbību un nākotnes izaicinājumus - ES finansētā
projekta ietvaros izveidot vairākas sistēmas – lietvedības programmu, studiju vides
digitalizācijas rīku - programmatūru Panapto.
 
Apliecinājumam, ka šobrīd informācijas drošības un datu privātuma prasības tiek
ievērotas, ir studentu darba vide Moodle – katram studentam ir individuāla
autentificēšanas – ar savu lietotāju un paroli.

6.attēls Lekciju auditorija



Vides aizsardzība
 
SKK ir izstrādāta Vides politika un Zaļās iniciatīvas kopā ar snieguma rādītājiem
nākamajiem pieciem gadiem. SKK ir definējis savu vīziju, kāds birojs varētu izskatīties
2025. gadā. Viena no SKK pamatvērtībām ir sociālā atbildība un ilgtspēja.
 
Lai veicinātu pamatvērtībām atbilstošu vides aizsardzības politiku, SKK veic
darbinieku un studentu izglītošanu un savā ikdienā ir ieviesusi procesus, kā rezultātā
tiek atbildīgi izmantoti pieejamie resursi. SKK īpaša uzmanība tiek pievērsta kvalitātes
prasībām atbilstošai un drošai darba tehnoloģijai, veselībai nekaitīgai un ērtai darba
videi. Par vides jautājumiem uzņēmumā ir atbildīgs viens darbinieks, kurš sadarbībā
ar sabiedrības atbalsta jomas atbildīgo organizē dažādas aktivitātes, saskaņā ar
Komunikācijas plānā paredzētajām aktivitātēm.
 
Viena no pašu radītām iniciatīvām ir “Zaļā klase”, kura parasti maijā notiek brīvā dabā
- mežā, pie jūras vai pie ūdenstilpnes, rūpējoties ne tikai par studentu veselību, lai
mācības notiku svaigā gaisā, bet arī rūpētos par vidi, neizmantojot energoenerģiju. Uz
šīm lekcijām mēs braucam ar velosipēdiem. Viena no rezultatīvākajām un
redzamākajām aktivitātēm ir papīra samazināšana, pārejot no drukātajām anketām un
testiem, uz digitālo vidi. Kopējot lekcijām materiālus, to skaits ar personas parakstu,
kurš to kopē, tiek piefiksēts, kā rezultātā papīra apjoms ir samazinājies jau par 25%.
Visās anketēšanās, lai novērtētu mūs klientu - studentu un pedagogu apmierinātību,
šobrīd izmantojam piedāvātās digitālās aplikācijas.
 
Mūsu vides vīzija 2025. gadam - “Mūsu birojā vairs nestāv dokumentu mapes un
pildspalvas, jo visi līgumi tiek parakstīti elektroniski un uzglabāti serverī. Darbinieki
un studenti ir digitāli izglītoti un spēj savā ikdienas darbā izmantot jaunas
tehnoloģijas un metodes. Viņi vienmēr izturas pret vidi atbildīgi un aicina to darīt arī
citus.



Piegādātāju novērtēšana
 
SKK piegādātāju izpildījumu novērtē vienu reizi gadā atbilstoši SKK kārtībai
“Piegādātāju novērtēšana” ar mērķi nodrošināt SKK esošo piegādātāju novērtēšanu,
kuri izvēlēti Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā (ES projektam), gan
noslēgta līguma bez iepirkuma procedūras organizēšanas ietvaros, lai veiktu SKK
efektīvu darbību un racionālu sagādes procesu ilgtermiņā kā arī noteikt iesaistīto
pienākumus un atbildību kārtības īstenošanā.
 
Rezultāti tiek apkopoti ziņojumā par procesa „Infrastruktūras un darba vides
nodrošināšana. Iepirkumu vadība” .
 
2018.gadā veikta 19 piegādātāju līgumsaistību izpildes novērtēšana (7., 8.attēls),kā
rezultātā noskaidrots, ka visi 19 piegādātāji novērtēti atbilstoši līmenim "A" (“A” no 80
- 100, piegādātājs atbilst iepirkuma līguma nosacījumiem).

Analizējot novērtējuma rezultātus, var secināt, ka starp SKK un piegādātājiem
izveidotas savstarpēji izdevīgas attiecības un laba sadarbība, kas sniedz pārliecību par
labi organizētu iepirkumu procesu, kvalitatīvi izstrādātu iepirkuma dokumentāciju un
efektīvi uzraudzītu piegādātāju sniegumu.



6. IEINTERESĒTO PUŠU NOVĒRTĒJUMS.
KLIENTU APTAUJAS
SKK ieinteresēto pušu vajadzību un apmierinātības izzināšanu veic atbilstoši kārtībai
“Interesēto pušu vajadzību un apmierinātības izzināšana”, papildu ieviešot no
pilnveidojumus mācību procesa novērtēšanai, studentus aicinot sniegt atsauksmes
par saņemtajiem pakalpojumiem uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas – konkrētas
mācību programmas apguves, lai preventīvi novērtētu klientu apmierinātību un
saņemtu ieteikumus korektīvo darbību veikšanai pakalpojuma uzlabošanā.
 
Ieinteresēto pušu apmierinātības pētījumu sniegums analizēts procesa
“Komunikācijas vadība” mērījumos [4].
 
2018.gada pārskata periodā SKK ir organizētas sešas ieinteresēto pušu apmierinātības
aptaujas un veikts viens pašvērtējums atbilstoši EFQM modeļa prasībām:
 
SKK tēla analīze
Anketa par SKK tēlu tika publicēta SKK Facebook lapā, Facebook Atsaucīgo māmiņu
forumā. Tika izsūtīta studentiem un absolventiem. Aptaujas ietvaros konstatēta vajā
respondentu atsaucība, kopumā piedalījās 27 respondenti no kuriem - 11 studentes, 8
absolventes, 8 ar koledžu nesaistītas personas. Kopējā apmierinātība novērtēta kā -
78,6%. Aptaujas rezultāti.
 
Iekšējās komunikācijas vērtējums studentiem
Kopējā apmierinātība novērtēta kā – 68,48%. Atbildes snieguši 95 studenti. No šīs
anketas, kura sastāv no 20 jautājumiem, izmērāmi 6 jautājumi, kuri attiecas uz iekšējo
komunikāciju. Aptaujas rezultāti.
 
Iekšējās komunikācijas vērtējums administrācijas darbiniekiem
Anketa sastāvēja no 20 jautājumiem, atbildes snieguši 8 no 9 esošiem SKK
administrācijas/vadības darbiniekiem. Kopējā apmierinātība novērtēta kā - 77 %.
Aptaujas rezultāti.
 
Iekšējās komunikācijas vērtējums administrācijas pedagogiem:
Anketa sastāvēja no 20 jautājumiem, atbildes snieguši 19 no 32 SKK pedagogiem.
Kopējā apmierinātība novērtēta kā - 83,60 %. Aptaujas rezultāti.
 
 
 
[4] 04.08.2019. ziņojums Nr.10-1-5/19-011, izskatīts 08.04.2019. mērījumu sanāksmē, protokols Nr. Nr.10-1-4/19-021

 

https://docs.google.com/forms/d/1XBGBITLN5hJcTyhziFRVY_JwT_mOPBUtb39ikM9yXeE/edit#responses


Darba devēju aptaujas anketas analīze
Anketēšana tika veikta ar SKK studentu palīdzību. Studenti, uzsākot praksi, izteica
priekšlikumu un aicinājumu sniegt vērtējumu prakses vadītājiem.
 
No 29 anketām ir saņemtas 16 atbildes jeb 55%, kas ir ievērojami labāks rezultāts kā
iepriekš 2016., 2017.gadā, kad SKK paši veica darba devēju anketēšanu.
 
 
SKK Izcilības novērtējums 2018
Veikts SKK darbības pašnovērtējums atbilstoši Eiropas izcilības modelim (EFQM).
Laika posmā no 01.10.2018. - 30.12.2018. organizētas SKK trīs komandu
pašnovērtējuma mācības un praktiskā iesaiste (8.attēls).
Kopējais vērtējums: 54,33
 
Eiropas kvalitātes fonda (EFQM – European Foundation for Quality Management)
1989.gadā izveidotais izcilas uzņēmējdarbības modelis ir viens no efektīvākajiem
instrumentiem, kas, piedzīvojot vairākas pārmaiņas un adaptācijas, lai kļūtu
atbilstošāks mūsdienu situācijai, sevi ir pierādījis lielākoties Eiropas uzņēmumu vidū.
(EFQM modelcriteria, 2013)
 
EFQM pamatā ir uzņēmuma pašvērtējums atbilstoši deviņām izcilības modeļa
kategorijām. Šis kvalitātes vadības modelis aptver visas organizācijas darbības un
vērtē tās vienotā sistēmā, salīdzinot plānoto situāciju ar esošo.



7. SASNIEGUMI

7.1. Dalība izaugsmē, 
attīstībā un izcilībā
Dalība karjeras dienās Tukuma, Engures un
Jaunpils apvienotajā pasākumā ” Atnāc un
uzzini!”
 
Mācības uzsāk jaunās mācību programmas
"Ārstnieciskā masāža" studenti.
 
Noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti par
izglītības iestādes pievienošanos plaģiāta
kontroles sistēmai.
 
Kļūstam par World Massage Federation
(Pasaules masāžas federācijas) biedru un
pārstāvi Rīgā.
 
SKK pievienojas Latvijas Kvalitātes biedrībai.
 
SKK rīko Starptautisko zinātnisko
konferenci ”Komplementāra pieeja dzīves
kvalitātes uzlabošanai veselības nozarē”.
 
Uzsākta ESF projekta “Starptautiskā
Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības
ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes
dalībnieks.

7.2.Dalība ilgtspējas un
sociālās atbildības
pasākumos
Mūsu koledžas studentes kārto pirmo
starptautisko CIBTAC eksāmenu.
Eksaminētāja Pearl Macfarlane (Anglija).
 
SKK norisinās Ēnu diena.
 
SKK uzsāk 8 nedēļu apmācību ciklu
"Atbildīga biznesa vēstnieku programmā”
 
SKK studentes piedalās Rīga Rīdzene Rotary
kluba atbalstītā projektā «Brīvbrīdis», kas ir
nodarbību cikls bērniem ar īpašām
vajadzībām un to vecākiem.
 
SKK studenti atbalsta labdarības nometni
bērnu invalīdu māmiņām Igates pilī.
 
"Labo darbu" nedēļas ietvaros notiek
labdarības pasākums dzīvnieku patversmē.
 
SKK valdes priekšsēdētāja piedalās
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūta rīkotajās mācībās Skatu Punkti.



 

7.3. Starptautiskās sadarbības pasākumi
SKK studentes kārto pirmo starptautisko CIBTAC eksāmenu. Eksaminētāja Pearl
Macfarlane (Anglija);
parakstīts sadarbības līgums ar Bali, Indonēziju;
SKK viesojās pārstāvji no University of Derby, UK, uzsākam sadarbību;
sadarbības līguma noslēgšana ar divām Kipras koledžām – CDA college un The
Limassol College;
SKK Erasmus + programmas ietvaros viesojas pasniedzējas no Lietišķo Zinātņu
Universitātes Plockā, Polijā;
sadarbības noslēgšana ar Tomas Bata Universitāti par savstarpējām apmaiņas
programmām;
SKK pasniedzēja Gunita Vjatere lasa lekcijas un viesojas Īrijā South West College;
vizīte Kipras koledžās– Limasolas koledžā, Kipras koledžā un CDA koledžā;
vieslektore Sabina Repčenkienė no SMK University of Applied Social Sciences,
Lietuva;
noslēgts sadarbības līgums ar Bronisław Markiewicz State Higher School of
Technology and Economics in Jarosław, Polija;
noslēgts sadarbības līgums ar VIST – Higher School of Applied Sciences, Slovēnija;
noslēgts sadarbības līgums ar Valensijas Universitāti (UPV).

7.4. Studentu pašpārvaldes pasākumi un
sasniegumi

Labdarības pasākums Ozolnieku pansionātā kopā ar Sergeju Jēgeru un Baibu
Grīnu;
Labdarības pasākums dzīvnieku patversmē “Labās mājas”.



8. 2019.GADAM IZVIRZĪTĀS
INICIATĪVAS UN IZAICINĀJUMI
Studiju programmas attīstības galvenie virzieni

Iesaistīties izglītības attīstības un investīciju projektos;
Regulāri atjaunot, modernizēt un pilnveidot studiju materiāli tehnisko bāzi;
Papildināt bibliotēkas resursus, nodrošinot studiju programmas specifisko
zināšanu apguvi;
Izstrādāt mārketinga politiku, kas ir vērsta uz tiešo komunikāciju, ņemot vērā
tirgus segmentācijas pamatelementus;
Sadarboties ar sociālajiem partnerim dažāda līmeņa institūcijās, nodrošinot studiju
programmas atbilstību profesijas standarta prasībām;
Uzsākt darbu pie starptautisku programmu projektiem, turpināt sadarbību ar
ārvalstu izglītības iestādēm uz nodomu protokolu pamata;
Turpināt attīstīt starptautisku sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm
studentu prakšu un docētāju profesionālās pilnveides nodrošināšanai;
Motivēt un atbalstīt akadēmiskā personāla tālākizglītības iespējas;
Motivēt akadēmisko personālu jaunu studiju metodisko materiālu izstrādē (IT
,Moodle, Vebināri);
Atbalstīt studentu pašpārvaldes aktivitātes koledžā;
Nodrošināt koledžas personāla sadarbību uz demokrātiskiem pamatiem;
Iesaistīt studentus pētniecības projektos koledžā un ārpus tās;
Sistemātiski veikt kvalitātes kontroli un tās izvērtēšanu studiju programmā;
Dažādot finanšu ieguves avotus (ESF finansējuma piesaiste, darba devēju atbalsts
u.c.);
Sadarboties ar nozares profesionālajām organizācijām un darba devējiem, citiem
izglītotājiem skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā profesijas tēla veidošanai.


