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ILGTSPĒJAS
PĀRSKATS



Veseli un kopti cilvēki

sagatavo starptautiski pieprasītus un profesionāli izglītotus speciālistus

veselības aprūpē;

izprot globālās tendences;

veic atbildīgu uzņēmējdarbību nacionālā un starptautiskā mērogā;

spēj iedvesmot studentus un pasniedzējus nepārtrauktai attīstībai.

Starptautiski atpazīstama, moderna, atbildīga un konkurētspējīga

koledža, kura:

MĒS ESAM SOCIĀLI ATBILDĪGI -  ievērojam cilvēktiesības, rūpējamies

par vidi, kurā dzīvojam un izturamies godīgi pret visām ieinteresētajām

pusēm

MĒS ESAM UZTICAMI - mēs nodrošinām un atbildam par sava darba

kvalitāti 

MĒS ESAM KOMPETENTI - mācām citus un mācāmies paši,

pilnveidojamies mūža garumā

VĪZIJA

MISIJA

MŪSU VĒRTĪBAS





Orientācija uz rezultātu un klientu, līderība un mērķa
patstāvība, uz procesiem balstīta vadība, personāla attīstība
un iesaistīšana, nepārtraukta mācīšanās, partnerattiecību
veidošana un korporatīvā sociālā atbildība ir tikai daļa no
aktivitātēm, kuras uzsākām gadu atpakaļ un turpinām
pilnveidot arī tagad.

 

2019. gadā puse no mūsu darbiniekiem kļuva par studentiem,

turpinot izglītoties dažādās pilnveides programmās. Esam
burtiski paši iekāpuši studenta kurpēs, lai izprastu kā šodien
jūtās students, meklējot kā padarīt studijas aizraujošas un
profesionālas. Mēs katru dienu paši mācamies, kā kļūt
labākiem, efektivākiem un ātrākiem. Kā noteikt un sasniegt
augstākus mērķus. Un ticēt tiem.

 

Mēs joprojām turpinām aizsākto – būt par atbildīgu izglītības
iestādi, kurā cilvēks ir galvenā vērtība. Ar dažādām iniciatīvām
domājam par mūsu koledžas ilgtspēju, par dažādību, par
vides aizsardzību. Bet 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.

 

Marika Ģederte, valdes priekšsēdētāja
 





ILGTSPĒJAS
STRATĒĢIJA
2019 - 2025



Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, izstrādājot savu Ilgtspējas stratēģiju, vadās pēc  ANO

Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (SDGs) 

www.sdgcompass.org



Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšana no plānošanas līdz pilnveidei, uzsverot ieguvumus, ko sniedz SKK kursu un

programmu īstenošana, ieviestie starptautiski atzīti kvalitātes nodrošināšanas un kontroles mehānismi, ir zināmi un

saprotami kā studējošajiem, tā arī akadēmiskajiem spēkiem, augstākās izglītības iestādēm un sabiedrībai kopumā. SKK

principi cilvēkresursu vadībā noteikti Personālvadības politikā, Akadēmiskā personāla attīstības plānā, Atalgojuma politikā;

Ilgtspēja – par vidi un cilvēku domājoša koledža ar atrunātiem Vides politikā noteiktiem mērķiem un principiem SKK

ieinteresēto pušu iesaistē un izglītošanā, ar mērķi atbildīgi izmantot pieejamos resursus īpašu uzmanība pievēršot kvalitātes

prasībām atbilstošai un drošai darba tehnoloģijai, veselībai nekaitīgai un ērtai darba videi. https://skk.lv/vides-politika/.

Internacionalizācija – mērķtiecīga virzība uz izcilību, koledžas atvēršanās pasaulei ar mērķi uzlabt savu konkurētspēju

starptautiskā un nacionālajā līmenī. https://skk.lv/internacionalizacija/ Internacionalizācijas politika 

Izcila pārvaldība – efektīva un kvalitatīva koledžas pārvaldība, kas nodrošina attīstību un mūsdienīgu studiju un pētniecības

procesu īstenošanu, visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanos SKK mērķu sasniegšanā: https://skk.lv/politikas/;

SKK stratēģijas prioritātes ir:

 

 

SKK stratēģisko mērķu sasniegšanā ievēro vienotus koledžas darbības principus kvalitātes un risku vadībā, personāla vadībā,

grāmatvedībā un uzskaitē, komunikācijas vadībā - koledžas efektīvā pārvaldībā, kā 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.

 

 

STRATĒĢIJA





#Uzņēmuma vīzija: Veseli
un kopti cilvēki

"Promote mental health and 
well-being" (SDGs)

Atbalstam iniciatīvas, kas veicina apkārtējās

sabiedrības labklājību, garīgo un fizisko veselību;

Atbalstam un veicinam aktivitātes, kas veicina

aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

Organizējam pasākumus un apmācības stresa

mazināšanai un meditācijai.

 
1.

2.

3.

Valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte 2019. gadā ieguva Hārvardas universitātes tālmācības

kursa sertifikātu "Improving Your Business Through a Culture of Health" un 2020. gada maijā

pabeidza tālmācības kursu Jēlas Universitātē "Science of Well being"



#Uzņēmuma vērtība: Mēs esam
kompetenti - mācām citus un

mācāmies paši,
pilnveidojamies mūža garumā

"Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning

opportunities for all"( SDGs)

Atbalstam izglītības un izglītošanas iniciatīvas;
Paši mācāmies;
Nodrošinām visiem vienlīdzīgu piekļuvi
kvalitatīvai izglītībai.
Īstenojam pedagogu "Izcilības akadēmiju" 

 
1.
2.

3.

4.

 

Direktore Inguna Kaļķe 2019. gadā ieguva Bureau Veritas sertifikātu "Kvalitātes sistēmas
vadītājs" atbilstoši ISO 9001:2015,  un apliecību par profesionālās pilnveides programmas

apgūšanu "Projektu vadībā"



#Uzņēmuma vērtība: Mēs
esam sociāli atbildīgi   -
ievērojam cilvēktiesības 

"Achieve gender equality" (SDGs)

Atbalstam dažādību studentu un personāla
vidū;

Dalāmies ar savu pieredzi par dažādību;

Piesaistam vīriešus kosmetoloģijas studijām.

Iepazīstam citas tautas un kultūras.

 
1.

2.

3.

4.

Direktora vietniece studiju darbā Ilze Blūma 2019. gadā ieguvusi apliecinājumu "Skatu punkti"
par iecietību, toleranci un dažādības vadības prasmju pilnveidi, šobrīd studē Jēlas Universitātē

"Science of Well being", apguvusi tālākizglītības kursu "Specifika darbā ar cilvēkiem ar
invaliditāti" 



#Uzņēmuma vērtība: Mēs
esam sociāli atbildīgi  -
rūpejamies par vidi, kurā

dzīvojam 

"Ensure sustainable 
consumption" (SDGs)

Analizējam un samazinam savu ietekmi uz
Vides #Footprint;
Samazinām papīra patēriņu koledžā.

Šķirojam atkritumus.
Piedalamies un atbalstam Zero Waste
iniciatīvas.

 
1.

2.

3.

4.

Starptautiskās sadarbības koordinatore Elizabete Lībiete ir ieguvsi apliecinājumu no "Skatu
punkti" par iecietību, toleranci un dažādības vadības prasmju pilnveidi un sertifikātu "World

Largest Lesson for supporting the Global Goals for Sustainable Development"



#Uzņēmuma vērtība: Mēs
esam sociāli atbildīgi  -
rūpējamies par vidi, kurā

dzīvojam  

"Protect, restore and promote
sustainable use of terrestrial

ecosystems, sustainably manage
forests" (SDGs)

Stādām mežā kokus.
Skrienot mežā, savācam atkritumus.
Organizējam #Zaļo klasi brīvā dabā.

Velokustības veicināšanas pasākumi.

 
1.
2.

3.

4.

Projektu koordinatore Laura Everte 2019. gadā ieguva sertifikātu "World Largest Lesson for
supporting the Global Goals for Sustainable Development" un apliecinājumu no "Skatu punkti"

par iecietību, toleranci un dažādības vadības prasmju pilnveidi



ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

MŪSU sociālais
#HANDPRINT

Studentu un personāla
labsajūta 

Atbilstoša darba vide
Sadarbība ar sabiedrību
Kultūru un sociālā dažādība
Sabiedrības izglītošana
skaistumkopšanā
Vīriešu piesaiste
kosmetoloģijas profesijai

1.

2.

3.

4.

5.

6.



MŪSU VIDES 

#FOOTPRINT

 

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

Vienreizējie produkti 1.
 procedūrām
2. Atkritumi

3. Energoefektvitāte
4. Ūdens

5. Degviela
 



DARBA VIDE UN CILVĒKRESURSI #FAKTI

Darbinieku vidējais darba stāžs: 8 gadi

Darbinieku vidējais vecums: 42

Darbinieku vidēji pavadītās stundas
mācībās 2019: 56 stundas

No mūsu 21 darbiniekiem:

90%                               10%

No mūsu 24 pasniedzējiem:
75%                             25%



Mūsu #Vērtība: Mēs esam
kompetenti - mācām citus
un mācāmies paši,
pilnveidojamies visa mūža
garumā

Darbinieku apmierinātības novērtējums

- 80%;

Darbinieki apmācīti korporatīvajā

sociālajā atbildībā un dažādības vadībā-

100%;

Mūsu darbinieku vidū - 30% vīrieši;

Darbinieka pavadītās stundas

pilnveidojoties - 100 stundas gadā;

Darbinieka brīvprātīgās stundas

dažādos projektos - 20 stundas gadā;

Mūsu mērķi līdz 2025. gadam:



GADA
KOLĒĢIS

Nominācija "Gada kolēģis" ir kolēģu

gada novērtējums atsaucīgākajam un

draudzīgākajam komandas biedram,

Laureāts tiek noteikts gada beigās,

apkopojot visu kolēģu 360 grādu

novērtējumu.



DAŽĀDĪBA

Iniciatīva "Dažādības klubiņš" - kopā ar biznesa augstskolas "Turība" ārzemju studentiem izveidojām  "Dažādības

klubiņu", kur tiekamies reizi cetuksnī, lai iepazītu dažādas kultūras un tradīcijas. Organizējam kopīgus pasākumus.
Ārzemju studenti kļūst par mūsu modeļiem uz skaistumkopšanas pakalpojumiem un make up. Iepazīstam arī
viņu ādas.
Dalīšanos pieredzē par dažādību. Pēc balvas saņemšanas "Dažādības ķiplokā" tiekam aicināti uz "Skatu punkti":

Cieņa organizētajām mācībām un dalīties ar labo pieredzi mūsu koledžā.

Koledžā šobrīd studē neredzīgs students programmā "Ārstnieciskā masāža". Pēc vienas no "Skatu punkti"

apmācībām piedāvājām neredzīgam puisim bez maksas apgūt masiera specialitāti. Kopā ar viņu mācamies arī
paši. 
Mūsu darbinieks - indietis. Ar viņu mēs mācījāmies kā uzticēties, pieņemt citādo. Sākumā viņš tikai mums

palīdzēja brīvprātīgi, bet tad sapratām, ka varam piedāvāt arī vairāk. Esam ieguvuši ne tikai labu kolēģi un
darbinieku, bet paši esam kļuvuši daudz atvērtāki. Darbinieki, kuri nerunāja brīvi angliski, nu to dara jau daudz
aktīvāk.

1.

2.

3.

4.



Iniciatīvas, kas veicina apkārtējās sabiedrības labklājību un veselību;

Izglītības un izglītošanas iniciatīvas;
Aktivitātes, kas veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

Vides aizsardzības iniciatīvas.

Mēs atbalstām:

 

2019. gada nogalē, sadarbībā ar Ai Productions, Bioderm un influenceri Roju Rodžeru esam uzsākuši sociālu
projektu un izglītības iniciatīvu  - 10 raidījumu ciklu, lai izglītotu jauniešus par ādas kopšanu:

1.     Kosmetologa apmeklējums 
2.     Dermatologa apmeklējums 
3.     Kā pareizi novērtēt ādas tipu un attiecīgi to kopt 
4.     Kā kopt problemātisku sejas ādu
5.     Pareizā krēma izvēle
6.     Sejas ādas mitrināšana un aizsardzība
7.     Sejas ādas sagatavošana dienai
8.     Sejas ādas attīrīšana vakarā
9.    Sejas ādas intensīvā kopšana mājas apstākļos
10.  Pareiza ādas pasargāšana no saules stariem

SABIEDRĪBA



SANTA FUN RUN 

Arī šogad Starptautiskās Kosmetoloğijas

koledžas studentes piedalījās Ziemassvētku

vecīšu skrējienā! Skrējiena mērķis ir

palīdzēt bērniem Latvijas slimnīcās ātrāk

izveseļoties! 

PALĪDZĒSIM.LV PROJEKTI

Esam izveidojuši ciešu sadarbību ar

Palīdzēsim.lv organizāciju, regulāri sniedzot

procedūras māmiņām, kuras audzina

bērnus ar kustību traucējumiem vai smagi

slimus bērnus.



2019. gada aprīlī SKK

noslēdza līgumu par

sadarbību un

finansiālu atbalstu

RTU SP bioloģisko

čipu zinātniskās

laboratorijas izveidē,

to prototipu

testēšanā un

sadarbībā projektā

“Jauni kosmētiski

līdzekļi modelī “Skin-

on-a-chip”.



 

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.

 

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.

Mūsu vides mērķis 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.

VIDES AIZSARDZĪBA



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

75,000 

50,000 

25,000 

0 

A4 papīra
patēriņš

2019 gada iepirkuma apjoms ir

samazinājies par 30%, salīdzinoši ar 2018.

gadu, pateicoties iniciatīvai "Tiešām
vajag?", piefiksējot katru kopēto lapu ar

parakstu.

Līgumus parakstam ar e-parakstiem;

Anketēšanas veicam elektroniski;

Pasniedzēji vairs prezentācijas nekopē,

viss ir pieejams elektroniski uz servera

Pieteikšanās studijām. Attālināti - online.

  
Iepirktā papīra daudzums/A4 lapu skaits



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.

#zaļāklase



#CLEANBEAUTY
 

M Ē S  P A R  


