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Man jāpiekrīt Stīva Džobsa atziņai, ka pēc veiksmīgi paveiktām lietām ir jādodas darīt citus burvīgus darbus,
pārāk ilgi neuzkavējoties pie sasniegumiem.
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.
Esmu sapratusi, cik svarīgi ir pašiem mācīties un katru dienu paplašināt savu komforta zonu un trenēt
smadzenes, attīstīt kristisko domāšanu un analizēt jebkuru informāciju.
Šogad puse no mūsu darbiniekiem ir kļuvuši 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 paši dienu 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.

Lai mums visiem izdodas!
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1.Par Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk - SKK) ir privātā koledža, kura īsteno
akreditētu studiju virzienu „Veselības aprūpe” (akreditētu līdz 2021. gada 31. decembrim,
pamatojoties uz Augstskolu likuma 48. punktu1), ar divām studiju programmām – “Estētiskā
Kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”.
Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas pirmsākumi ir meklējami 2003. gadā, kad tika
nodibināta Kosmetoloģijas koledža. Kosmetoloģijas koledža bija pirmā profesionālā augstākās
izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvāja izglītību skaistumkopšanas speciālistiem.
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 Rīgā, nodrošinot darba tirgu ar profesionāliem skaistumkopšanas
speciālistiem kosmetoloģijā.
*2017.-2018. gada

septembrī tika

licencēta

un

tika

uzsākta

jauna

studiju

programma “Ārstnieciskā masāža”.
2019. gadā koledža saņēma kvalitātes pārvaldības sistēmas apliecinājumu – ISO sertifikātu
9001:2015, EFQM izcilības sertifikātu un Ilgtspējas indeksa 2019 sudraba kategoriju; SKK ieguva
starptautisku skaistumkopšanas nozares novērtējumu Confederation of International Beauty Therapy

1

Augstskolu likums, 48. punkts. https://likumi.lv/ta/id/37967#p-661392
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& Cosmetology (turpmāk CIBTAC) - starptautiskas eksaminācijas institūcijas, kas uzrauga apmācību kvalitāti
skaistumkopšanas, komplementārās un sporta terapijas nozarēs visā pasaulē. SKK ieguva 2019.gada balvu

kategorijā “Jaunais CIBTAC centrs 2019”.
Studiju virziena stratēģija ir pakārtota SKK attīstības stratēģijai. Studiju virziena ietvaros
īstenojamās studiju programmas izveidē ir ievērotas nozari reglamentējošo normatīvo dokumentu,
kā arī valsts izglītības politikas dokumentu nostādnes.

SKK misija
Starptautiski atpazīstama, moderna, atbildīga un konkurētspējīga koledža, kura:


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.

SKK vīzija
Veseli un kopti cilvēki.

SKK vērtības
SOCIĀLI ATBILDĪGI - ievērojam cilvēktiesības, rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam un
izturamies godīgi pret visām ieinteresētajām pusēm
ESAM UZTICAMI - mēs nodrošinām un atbildam par sava darba kvalitāti
KOMPETENTI - mācām citus un mācāmies paši, pilnveidojamies mūža garumā
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2.Struktūra un personāls
SKK ir privātpersonu dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas personām pēc vidējās
izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
Finanšu un stratēģiskie jautājumi ir koledžas dibinātāju pārziņā.
Studiju jautājumus apstiprina Koledžas padome.
SKK direktore īsteno vispārējo, saimniecisko un kvalitātes vadību.
Lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīta SKK Studentu pašpārvalde un jautājumi tiek saskaņoti ar
dibinātājiem, direktoru un nozares pārstāvjiem.

1.attēls SKK struktūra

2.attēls SKK vispārējais personāls.
Studiju virziena realizācijā ir iesaistīti gan vispārējais (2.attēls), gan akadēmiskais personāls
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 ir
nozares profesionāļi un praktizējoši speciālisti.
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Jaunā akadēmiskā personāla adaptācija notiek saskaņā ar noteikumiem “Pedagoga
ievadīšana darbā”2.

3.attēls SKK akadēmiskais personāls.
SKK galvenā vērtība ir tās personāls. SKK personālvadības politikas mērķis ir īstenot SKK
stratēģijā noteiktos iestādes darbības principus personāla vadībā - https://skk.lv/politikas/
SKK personālvadības politika 2019.gadā nodrošina personāla vadības attīstību šādās jomās:

2

Apstiprināti ar 27.06.2019. SKK Padomes sēdes protokolu Nr.3/11-7
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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 Akadēmiskais personāls
Pamatdarba
Dr. Dagnija
RSU, Doktora diploms. Ieguvusi LR medicīnas doktora
(ievēlēta docente
Butāne
zinātnisko grādu (Dr.med)
)
(Kalniete)
Pamatdarba
Dr.
Guna LU, Doktora diploms, psiholoģijas doktora zinātnisko grādu
(ievēlēta docente
klīniskajā psiholoģijā (Dr. psycb.)
Geikina
)
Ārsta diploms, ārsta grāds, LU, Doktora diploms, ieguvis Pamatdarbs
Dr.
Uldis
bioloģijas doktora zinātnisko grādu molekulārajā bioloģijā (ievēlets
Bērziņs
(Dr. biol.)
docents)
LU, Doktora diploms, ieguvis ķīmijas doktora zinātnisko
grādu orgniskajā ķīmijā (Dr. cbem.) BA Turība, Pamatdarbs
Dr.
Vitālijs
profesionālā bakalaura diploms, ieguvis profesionālo (ievēlēts
Romanovs
bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta docents)
kvalifikāciju
Dr.
Balode

Līga

LU, Doktora diploms, medicīnas doktora zinātniskais grāds
blakusdarbs
pataloģijā (Dr.med)RSU, Veselības zinātņu maģistra grāds
(ievēlēts lektors)
uzturzinātnē

Baiba Grīna

Birutas Mageles stilistu meisteru darbnīca, LAK meistera Pamatdarbs
pakāpe stilista profesijā
(ievēlēta lektore)

Baiba
Grīnberga

LU, Maģistra diploms, ieguvusi dabaszinātņu maģistra
Pamatdarbs
grādu bioloģijā. RSU, Bakalaura profesionālais grāds
(ievēlēta lektore)
veselības aprūpē un uztura speciālists kvalifikācija

Ilze
Jākobsone

RSU, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē; Pamatdarbs
Arsniecības personas sertifikāts dermatologa, venerologa (ievēlēts)
docente
pamatspecialitātē

Rīgas medicīnas institūts, pediatrijas specialitāte, ārsta
Pamatdarbs
pediatra kvalifikācija.LU, Augstskolas mācībspēku
(ievēlēts)
Irēna Kermen
pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības
docente
sistēmā/ Izglītības darba vadība
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Rūta Žagare



Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Pamatdarbs
Profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā. (ievēlēts)
Ārstniecības persona. Kosmētiķa apliecība
docente

Jauno darbinieku iepazīstināšana ar amata pienākumiem un SKK noris atbilstoši SKK
iekšējos noteikumos noteiktajam. Jaunie darbinieki iepazīstas ar Ievadinstruktāžu, darba
aizsardzības instrukcijām, ugusndrošības instrukciju 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 2019. gadā 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

“SKK

darba

aizsardzības

politika”

https://skk.lv/darba-aizsardzibas-politika/ un ” SKK akadēmiskās ētikas kodekss” “SKK akadēmiskā
personāla darba novērtēšanas kārtība” u.c.,

kas izstrādāti, lai attīstītu SKK organizatorisko kultūru,

veicinātu personāla ētisko apziņu, uzvedības kultūru un veidotu pozitīvu SKK tēlu sabiedrībā.
.
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3.Stratēģija
SKK Stratēģija ir vidēja termiņa darbības plānošana, kurā atspoguļoti SKK mērķi, darbības
virzieni, uzdevumi un rezultatīvie rādītāji. SSK darbības stratēģija 2019. - 2024.gadam (turpmāk
– Stratēģija) https://skk.lv/strategija-2019-2024/ nosaka SKK stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus,
to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī iestādes pārvaldību.
Skaidri noteikti pamatdarbības stratēģiskie virzieni :

4.attēls Pamatdarbības stratēģiskie virzieni.
Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu SKK darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā.
SKK stratēģijas prioritātes ir:



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;
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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/;


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/.
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 kvalitātes īstenošana un nepārtraukta pilnveide ir noteikta rīkojuma “Par Starptautiskās
kosmetoloģijas koledžas procesu vadību” “Kvalitātes un risku vadība”.
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.
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5.attēls SKK pārvaldības modelis
Lai nodrošinātu efektīvu SKK darbību, ir ievēroti šādi principi:
 savlaicīgi plānot SKK darbības attīstību, lai nodrošinātu SKK mērķu
sasniegšanu;
 nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, novērtēšanu, lai samazinātu risku
iespējamību un ietekmi līdz pieņemamam līmenim, izmantojot potenciālās iespējas un
sekmētu SKK mērķu sasniegšanu;
 pilnveidot SKK darbību atbilstoši ārējās un iekšējās vides prasībām un
kvalitātes vadības labākajai praksei;
 vadīt 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;
 nodrošināt savlaicīgu SKK apritē esošo dokumentu vadību;
 nodrošināt izpratni par iekšējās komunikācijas nozīmi un savstarpēji
atbalstošu sadarbību starp SKK administrāciju, studentiem un akadēmisko personālu,
kā arī darbinieku izpratni par SKK stratēģiskajiem mērķiem un gatavību sniegt
ieguldījumu to sasniegšanā;
 informēt sabiedrību, SKK ieinteresētās puses par koledžas galvenajiem
darbības virzieniem;
 izzināt un novērtēt klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības un
apmierinātību, lai pilnveidotu SKK pārvaldību un paaugstinātu to kvalitāti valsts un tās
iedzīvotāju interesēs.
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4.Finanšu struktūra un apjoms

6.attēls SKK finanšu rādītāji.
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5. Kvalitatīva un ilgtspējīga izglītība
SKK kvalitātes un izcilības politika – “Ar vērtībām un kvalitāti uz izcilību”
https://skk.lv/kvalitates-un-izcilibas-politika/#prettyPhoto
SKK kvalitātes un izcilības politiku īsteno integrētā pieejā, pamatojoties uz SKK Kvalitātes
vadības sistēmas (turpmāk tekstā – KVS), kas atbilst ISO 9001:2015 standartam un Eiropas
Kvalitātes vadības fonda izcilības modelis (European Foundation for Quality Management
Excellence model) (turpmāk EFQM). Politikas īstenošana ir atkarīga no katra SKK darbinieka:
 profesionālās sagatavotības;
 informētības par SKK vadības pieņemtajiem lēmumiem;
 iesaistīšanās procesos, projektos un darba grupās;
 kompetences un precīzas amata pienākumu izpildes.
Kvalitātes mērķi
SKK kvalitātes mērķi ir apstiprināti un atbilst procesu mērījumu kritērijiem.
SKK KVS tiek pilnveidota un uzturēta pamatojoties uz procesu vadības pieeju un saskaņā ar
SKK rīkojumu “Par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas procesu vadību”, kurā ir noteikti
pienākumi, atbildība un regularitāte procesu mērīšanā, uzraudzībā un procesu risku vadībā.
Atbilstoši Rīkojumā noteiktajam, procesu snieguma rādītāji tiek uzraudzīti katru ceturksni:
 katru ceturksni procesa ietvaros’
 divas reizes gadā uz 1.augustu un 1.februāri snieguma rādītāji tiek apkopoti ziņojumos un izskatīti
procesu mērījumu sanāksmēs;
 gadījumos, ja procesu vadītāji ir snieguši priekšlikumus/papildinājumus procesa snieguma
vērtēšanai, tiek sagatavots jauns Rīkojums par SKK procesu vadību.
Procesu vadītājs (procesa riska vadītājs):
 nodrošina SKK procesu efektīvu īstenošanu stratēģisko mērķu sasniegšanai, risku vadību,
procesu uzraudzību un pilnveidošanu;
 organizē darba grupu, kurā analizē iegūtos rezultātus un mērījumu rezultātu tendences,
identificē ar mērķu sasniegšanu saistītos riskus, tai skaitā informācijas drošības riskus, un
tos vada, nodrošinot risku mazinošo pasākumu izpildes uzraudzību;
 sagatavo Ziņojumu par procesa izpildi iesniegšanai valdes priekšsēdētajai.
SKK valdes priekšsēdētājs organizē mācības, lai veicinātu darbinieku izpratni par KVS un tās
lomu SKK.
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Ilgtspējīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, SKK savā darbībā izmanto labas
pārvaldības principus (7.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
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7.attēls Labas pārvaldības principi
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.
SKK darbības īstenošana piemērojamajām klientu prasībām un likumdošanā noteiktajām
prasībām apliecina ieviestās procesu pieejas efektivitāti un sistēmās darbības nepārtrauktu pilnveidi
atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.
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6.Studējošo skaitu un sastāva
2.tabula Kopējais SKK studējošos skaits akadēmiskā gada sākumā (uz 01.10.2019.)
2012./2013.

2013./2014.

2014./2015..

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

201

218

215

192

214

218

253

8.attēls Studentu sadalījums pa studiju programmās pilnā un nepilnā laikā
3.tabula Studentu skaits pa programmām
Studiju
2012./2013.
programma,
izglītības kods
(41722)

Estētiskā
kosmetolo
ģija

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018/2019

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

P

NL

67

134

72

146

64

151

57

135

66

148

65

153

79

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

25

Ārstniecisk 0
ā masāža
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9.attēls PL un NL sadalījums
4.tabula Uzņemto studentu skaits pēc reģiona
2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

P
L

Uzņemtie
studenti 23

53

22

38

25

53

25

33

32

58

23

53

26

59

Rīgas
statistiska
is reģions
(Rīga)
11

16

12

20

9

15

12

8

15

31

11

26

12

25

Vidzeme

6

19

2

9

8

20

5

18

5

11

5

14

8

16

Kurzeme

3

7

2

3

2

2

4

2

7

1

3

4

2

8

Zemgale

3

11

2

5

3

11

1

2

4

10

1

5

2

6

Latgale

0

0

4

1

3

5

3

3

1

5

3

4

2

4
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10.attēls Uzņemto sadalījums pa reģioniem

6.1. 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: http://moodle.kk.edu.lv/login/index.php un SKK ārējā
tīmekļa vietnē: https://skk.lv/arstnieciska-masaza/.
5. Tabula Uzņemto (1.kurss) studentu skaits akadēmiskā gada sākumā (uz 01.10.2019.)
Studiju
programma,
izglītības kods

Estētiskā
kosmetolo
ģija
(41722)

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

1818/19

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

23

48

22

38

25

53

25

33

32

58

23

53

26

45
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11.attēls Imatrikulētie

6.tabula Studentu skaits Programmā kopā: (uz 01.10.2019.)
2012./2013.
Studiju
programma,
izglītības
kods
PL

Estētiskā
67
kosmetoloģi
ja (41722)

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.

NL

PL

NL

PL

134

72

146 64

NL

PL

151 57
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NL

PL

135 66

NL

PL

148 65

NL

PL

153 79

NL

160

12.attēls. Imatrikulētie

7.tabula Absolventu skaits
Studiju
programma,
izglītības kods

Estētiskā
kosmetoloģija
(41722)

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017

2017./2018.

2018/2019

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

PL

NL

22

16

25

24

21

30

14

27

19

22

13

25

36

31
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13.attēls Eksmatrikulētie

6.2.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
8.tabula Studentu skaits Programmā kopā: (uz 01.10.2019.)
Studiju
programma,
izglītības kods

2017./2018.

2018./2019.

PL

NL

PL

NL

Ārstnieciskā
Masāža
(41722)

0

14

0

25
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14.attēls Studentu skaits

7. 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: http://moodle.kk.edu.lv/login/index.php un SKK ārējā
tīmekļa vietnē: https://skk.lv/internacionalizacija/; https://skk.lv/erasmus/
9.tabula Zināšanu pārnese
Snieguma rādītājs
Noslēgtie sadarbības
līgumi kompetences
un zināšanu pārnesi;

Skaidrojums



noslēgts nodomu protokols par iespēju SKK absolventiem
gada laikā iegūt bakalaura grādu Sociālo zinātņu
universitātē Viļņā.
Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija
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Piedāvāti
tālākizglītības
pasākumi
skaistumkopšanas
nozarē
strādājošajiem

Izstrādāti:
 Klausītāja statuss – iespēja apgūt SKK programmās
piedāvātos studiju kursus.
 Higiēnas prasības
Skaistumkopšanas pakalpojumu
sniedzējiem
 CIBTAC kvalifikācijas kursi
 Mezoterapija
 Solārija kursi

Starptautiskās
Kosmetoloģijas
koledžas absolventi,
kuri turpinu augstāko
izglītību

Ieinteresēto
pušu
apmierinātība
- Studenti
- Nozaru asociācijas
- Sadarbības partneri

2019. gada absolventes
Kopā
67
Aptaujātas 49
Nestudē 44
Studē
5
Iestādes Dērbijas Uneversitāte SPA menedžments
Linda Butāne
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Mašīnbūve
Diāna
Krjukova
RSU Sarkanā krusta koledža
Ārsta palīgs
Alina Sitņikova
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža Ārstnieciskā masāža
Dārta Eglīte
RSU Sarkanā krusta koledža
Ārsta palīgs
Natālija Kirjuhina







Studenti – apmierinātība 80% . Izanalizēti un pieņemti
nākotnes pasākumi - apmierinātības aptaujas skatīt SKK
serveris- SKK Procesu vadība- Aptaujas; Plānotā reakcija
analizēt apmierinātību ikgada ceturkšņa sanāksmē (plānota
12.04.2019.), noteikt rīcību.
Nozare – Nozare sadarbojas SKK Padomē, profesijas
standartu pilnveidē, projektu izstrāde u.c. jautājumos. Ir
iesaistīti un informēti- pozitīva apmierinātība 100%. Galvenā
rekomendācija- turpināt sadarbību
Sadarbības partneru, kas šajā izpratnē ir sadarbības
augstskolas apmierinātība netiek mērīta.
Sadarbība ir
piedaloties augstskolu rīkotajās konferencēs, pedagogu
apmaiņā, studentu pašpārvaldes sadarbība, augstskolu
asociācijas.
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8. Koledžas zinātniski pētnieciskais darbs
SKK zinātniskā pētniecība notiek veselības aprūpes jomā.
Studentu iesaistīšanās pētniecības darbā izpaužas viņu kursa darbos un kvalifikācijas darbos.
To pamatā, lielākoties, ir kvalitatīvs pētījums, kas bieži tiek uzsākts jau kvalifikācijas prakses vietās
sadarbībā ar darba devējiem un akadēmisko personālu.
Pirmā līmeņa augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētajā
nozarē un profesijā un galvenā uzmanība tiek pievērsta tieši profesionālajai sagatavotībai.
Praktiskajai darbībai ir lielāks pārsvars par lietišķajiem pētījumiem.
Lietišķie pētījumi ir saistīti ar konkrētu problēmu risināšanu. Studentiem darbā ir jāpierāda, ka
saprot teorijas un prakses sasaisti, ka viņi prot interpretēt iegūtos rezultātus, piedāvāt dažādus
risinājumus.
Jauniegūtās zināšanas un pieredzi lektori izmanto savos studiju kursos studentiem. Studenti
saņem jaunāko informāciju veselības aprūpē un skaistumkopšanas nozarē, iepazīstas ar jaunākajām
metodēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, jaunāko aparatūru. Studentu rakstītie kvalifikācijas darbi
tiek izvietoti SKK bibliotēkā. Tos regulāri lasa pēdējo kursu studenti. SKK Zinātniskās konferences
lektoru uzstāšanās ir ierakstītas video. Tās var noskatīties gan studenti, gan pedagogi.
Ar akadēmiskā personāla Pētniecības darbu var iepazīties:
\\172.16.224.16\Dokumenti\Dokumenti\1 STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS
KOLEDZA\PERSONALS\PERSONALA NOVERTEJUMS\2018_2019
\\172.16.224.16\Dokumenti\Dokumenti\1 STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS
KOLEDZA\KVALITATES_VADIBAS_SISTEMA\2_Procesu_vadiba\2_Procesu_Zinojumi\4_Estetiska_kosmetolo
gija
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9.Infrastruktūra un darba vide. Piegādātāju novērtēšana
SKK nepārtraukti pilnveido un attīsta studiju darba vidi un pilnveido infrastruktūru. 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 .
SKK ir savs logo, korporatīvais stils ar logo, veidlapām, vizītkartēm u.c. uzskates materiāliem
un ārējo identitāti, tīmekļa vietne (www.skk.lv)

15.attēls . SKK logo, korporatīvais stils ar logo
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 trīs pilnībā aprīkotas auditorijas.
Auditorijās ir baltās tāfeles, datori un projektori. Ir pieejamas divas speciāli izremontētas
un aprīkotas profesionālo praktisko un patstāvīgo darbu studijas; auditorija dekoratīvās
kosmētikas studiju kursa apgūšanai, kas aprīkota ar spoguļiem un darbam
nepieciešamajiem augstajiem krēsliem. Studentiem ir sava telpa, kurā, uz noteiktu laiku
var atstāt savas mantas slēdzamos skapīšos, atpūsties un sagatavoties praktiskajām
nodarbībām.



visās auditorijās ir pieejama datortehnika un projektori, mūzikas centri. Tāpat ir
pieejams

portatīvais

dators,

kopētāji,

skeneri.

Sadarbības

līguma

ietvaros

nepieciešamības gadījumā ir iespējams īrēt papildus auditorijas no BA „Turība”.


mācībām

iekārtotas

divas

praktisko

nodarbību

auditorijas

(16.attēls),

viena

multifunkcionāla auditorija (ar spoguļiem un grima lampām, lekciju galdiem). Divas
auditorijas, kuras izmanto mācību procesā ir iekārtotas teorētiskajām nodarbībām.
Lielākiem pasākumiem tiek īrētas konferenču vai izlaidumu svinību telpas.

Ieskats

praktisko

nodarbību

auditorijās
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Ieskats

teorētisko

nodarbību

auditorijās
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Ieskats

teorētisko

nodarbību

auditorijās

16.attēls. Ieskats SKK infrastruktūras un mācību vidē


2019.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; Studiju procesam piedāvājot multifunkcionāli
mācību auditoriju
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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 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 2019. 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. 2019. 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.

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.

Lapa 31 no 45



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 2019.gadā

ir samazinājies.

Visās anketēšanās, 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.

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 – IPAS -lietvedības programma, studiju vides
digitalizācijas rīku - programmatūru Panapto. Mācību procesa ietvaros izmanto arī Moodle.



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.

Piegādātāju novērtēšana
SKK piegādātāju izpildījumu novērtē vienu reizi gadā atbilstoši SKK kārtībai “Piegādātāju
novērtēšana” ar mērķi - nodrošināt SKK esošo piegādātāju novērtēšanu, lai veiktu SKK efektīvu
darbību un racionālu sagādes procesu ilgtermiņā kā arī noteikt iesaistīto pienākumus un atbildību
kārtības īstenošanā.
2019.gadā veikta 18

3

piegādātāju līgumsaistību izpildes novērtēšana3, kā rezultātā

Saskaņā ar kārtībā Nr.66 “Piegādātāju novērtēšana vērtējuma līmenis „A” (100-80), „B” (79-65), „C” (64-0”)
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noskaidrots, ka visi 18 piegādātāji novērtēti atbilstoši līmenim "A" (piegādātājs atbilst iepirkuma
līguma nosacījumiem). Vērtējumu veido līguma izpildes termiņu savlaicīga ievērošana (25 punkti),
pakalpojuma/produkta kvalitāte (40 punkti), finanšu izpildes disciplīna (15 punkti) un SKK un
piegādātāja savstarpējā komunikācija un sadarbība (20 punkti).
SKK mērķis un uzdevums nodrošināt sniegtā pakalpojuma izpildi atbilstoši “A”
(kopvērtējums 80-100 punkti), vai “B” (kopvērtējums 65-79 punkti).
Analizējot 5.attēla vērtējumu, konstatējam tendenci divu gadu periodā, ka Piegādātāju un
SKK partnerība ir nodrošināta tādā līmenī, kas īsteno uz klienta orientētu un kvalitatīvu
pakalpojumu/produktu savlaicīgu piegādi.

17.attēls Piegādātāju novērtējums

Rezultāti tiek apkopoti ziņojumā par procesa „Infrastruktūras un darba vides nodrošināšana.
Iepirkumu vadība” .
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18. attēls . Izpildes termiņu savlaicīgums

Analizējot vērtējuma kritēriju “Līguma izpildes termiņu savlaicīgums”, kuram vienīgajam
vērojamas izmaiņas (pārējiem trijiem kritējiem Piegādātāju vērtējums ir stabils un no 2018.gada
palicis nemainīgs), konstatējam, ka 16 Piegādātāju spēja savlaicīgi izpildīt līguma termiņa
ievērošanu palikusi nemainīga, savukārt SIA “Galateja” savu sniegumu 2019.gadā ir uzlabojusi un
vērtējums paaugstinājies par +5 (kopumā 20 punkti).
Apkopojot novērtējuma rezultātus, gan piegādātājiem, gan līguma termiņu izpildei 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. 2019.gada vērtējuma rezultāti parāda
SKK un Piegādātāju savstarpējo atbildību un spēju sadarboties ilgtermiņā, lai piegādātu produktu,
kas apmierina klientu un salāgojamas ar ārējo/iekšējo normatīvo aktu prasībām.
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10.Ieinteresēto pušu novērtējums. Klientu aptaujas
2019. gadā, kad SKK tika ieviesta Kvalitātes vadības sistēma pēc ISO 9001:2015 standarta,
ir izstrādātas un pilnveidotas jaunas aptauju anketas ieinteresētajām pusēm: studējošiem,
absolventiem, darba devējiem un nozarei. Pamatprocesos snieguma rādītāji ir: Ieinteresēto pušu
apmierinātība (studenti, akadēmiskais personāls, nozaru asociācijas, darba devēji). Iekšējās
aptaujas organizē ne retāk kā vienu reizi gadā; Ārējās aptaujas organizē pēc nepieciešamības, bet
ne retāk kā vienu reizi trīs gados. Snieguma rādītājs “Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas
absolventi, kuri turpinu augstāko izglītību”, tiek iegūts no Absolventu aptaujas un IZM studentu
reģistra. Tas ir definēts SKK KVS rīkojumā.
Aptauju anketu paraugi un veiktās analīzes glabājas SKK Serverī: STARPTAUTISKA
KOSMETOLOGIJAS KOLEDZA\KVALITATE\Anketas .
Ieinteresēto pušu aptaujas
1. SKK ieinteresēto pušu vajadzību un apmierinātības izzināšanu veic atbilstoši kārtībai Nr.64
“Interesēto pušu vajadzību un apmierinātības izzināšana”, papildu ieviešot no 2019.gada
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.
2. Lai efektīvāk varētu saņemt mācību programmu vērtējumu no 2019.gada mācību programmu
atbilstību kvalitātes un normatīvo aktu prasībām mērā uzkrājoši un apkopo procesu mērījumu
ziņojumos, sniedzot analīzi par katru novērtējuma metodi un priekšlikumus pilnveidei:
 “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības
aprūpe» programmā «Ārstnieciskā masāža»(4.kvalifikācijas līmenis)”;
 “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības
aprūpe» programmā «Estētiskā kosmetoloģija”(4.kvalifikācijas līmenis)”
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19.attēls SKK izmantotās ieinteresēto pušu apmierinātības vērtējuma metodes, mērķi un regularitāte

3. Ieinteresēto pušu apmierinātības pētījumu sniegums analizēts procesu “Komunikācijas
vadība” mērījumos atbilstoši apstiprinātajam SKK Komunikācijas plānam
 Pedagogu apmierinātībai kritērijs atbilst izvirzītajam mērķim (80%) – 97,98%
No 36 aptaujātajiem pedagogiem atbildes snieguši 11. No 22 anketas jautājumiem, izmērāmi
ir 18 jautājumi. Pedagogu apmierinātība vadoties no iepriekšējās aptaujas vērtējuma 84.54%
augusi par 13,4 %. Rezultāti apliecina, ka ieviestā sistēma ir sniegusi ieguldījumu pedagogu
darba vides uzlabošanā.
 Administrācijas apmierinātības kritērijs neatbilst izvirzītajam mērķim (80%) – 71,7 %
SKK Iekšējās komunikācijas un apmierinātības anketa vadībai un administrācijai sastāv no 37
jautājumiem, no kuriem izmērīt var 24 sniegtas atbildes. Atbildējuši 8 darbinieki no 9.
Lai gan rezultāts skatoties pēc iepriekšējiem rezultātiem (85.63%) ir pieaudzis par 1,9%
daudzi būtiski rādītāji ir samazinājušies.
Piemēram:
Vai darbinieki saņem motivāciju no 77,8 % samazinājusies uz 37,5 %
Novērtēšana darbā - no 55.6% uz 50 %
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11.Sasniegumi
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saņem nozares atzinību –
SKK Ilgtspējas indeksā saņēma
sudraba kategorijas atzinību par
ilgtspējīgu
un
atbildīgu
uzņēmējdarbības praksi.
2019.gadā piedalījās pirmo reizi un tā
svinīgajā
apbalvošanas
ceremonijā
saņēma sudraba kategorijas atzinību par
ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības
praksi. SKK ir viena no astoņām
privātajām koledžām Latvijā. Ilgtspējas
indeksā augsto platīna un zelta atzinību
saņēma tikai divas augstskolas – Rīgas
Tehniskā Universitāte un RISEBA, bet
augstākās
izglītības
institūcija
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža –
sudraba
kategoriju.
Piedalīšanās
Ilgtspējas indeksā un novērtējums
apliecina
uzņēmuma
ievērotos
ilgtspējīgas darbības principus dažādās
jomās – stratēģija, sabiedrība, darba vide,
tirgus attiecības un vide. Kopumā šogad
tika izvērtēti vairāk kā 100 Latvijā
strādājošu uzņēmumu iesniegtie dati par
ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu darbības
politiku. Atzinības saņēma 19 uzņēmumi
platīna kategorijā, 14 – zelta, 15 –
sudraba un 7 – bronzas kategorijā.
Sudraba indekss nozīmē, ka uzņēmums
visus šos principus ievēro līdz 79,9%.
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības
instruments, kas palīdz uzņēmumiem
novērtēt savas darbības ilgtspēju un
korporatīvās atbildības līmeni piecās
jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba
vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus
tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām
organizācijām
sniedz
objektīvus
kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus
uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt
ilgtspējīgu attīstību.
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SKK saņēma atzinību, par dalību projektos,
kuros demonstrēta izcilība un jaunas
pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai.
2019. gadā, LU Akadēmiskā centra Zinātņu
mājā norisinājās konkursa REGIOSTARS
LATVIJA 2019 apbalvošanas pasākums.
Konkursu organizēja Latvijas Republikas
Finanšu ministrija ar mērķi godināt ES
finansētus Kohēzijas politikas projektus,
kuros demonstrēta izcilība un jaunas
pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai.
REGIOSTARS LATVIJA 2019 projektu
konkursam
starp
190
iesūtītajiem
projektiem tika nominēta arī SKK koledža.
Apbalvošanas pasākumā SKK saņēma
atzinību.

SKK Studentu dalība masāžas
čempionātā- par labāko nominācijā
“Labākā ergonomika”
2019.gadā Lietuvā norisinājās 8.
Starptautiskais
studentu
masāžas
čempionāts, kurā pirmo reizi piedalījās
arī
Starptautiskās
Kosmetoloģijas
koledžas 2. Kursa studente Alīna
Barbaniška. Sīvā konkurencē Alīna tika
atzīta par labāko nominācijā “Labākā
ergonomika” un saņēma vērtīgas balvas
no čempionāta organizatoriem, kā arī
atzinīgus vārdus no starptautiskās žūrijas
komisijas
locekļiem.
Sagatavoties
čempionātam kā arī sacensību laikā
Alīnu atbalstīja SKK pasniedzēja Gunita
Vjatere un starptautiskās sadarbības
koordinatore Elizabete Lībiete.
Čempionātu jau astoto gadu rīko SKK
sadarbības partneris Lietuvā – Kauņas
Lietišķo zinātņu universitātes Medicīnas
fakultāte, un sacensībām tiek aicināti
piedalīties
studenti
no
partneru
augstskolām, kuri apgūst fizioterapijas,
skaistumkopšanas vai masāžu terapijas
programmas.
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SKK, kā vienīgajai izglītības iestādei
un uzņēmumam Latvijā tiek pasniegts
starptautiskais EFQM Izcilības
modeļa sertifikāts;
Neatkarīgi no organizācijas darbības
jomas un brieduma, tās vadīšanai ir
nepieciešama pārvaldība, kura orientējas
uz stratēģisko mērķu sasniegšanu,
ievērojot organizācijas vērtības un
uzturot augstu sniegumu un ilgtspējīgu
izcilību. Pastāv dažādi vadības rīki un
metodes, bet mēs izvēlējāmies tieši
EFQM
Izcilības
modeli. Eiropas
kvalitātes fonda (EFQM – European
Foundation for Quality Management)
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2019.gadā esam saņēmuši kvalitātes
pārvaldības sistēmas apliecinājumu –
ISO sertifikātu 9001:2015. To svinīgi
pasniedza BM Trada
Latvija izpilddirektors Jānis Švirksts.
“Kvalitātes pārvaldības sisitēmas
ieviešana ir stratēģisks lēmums, kas var
palīdzēt uzlabot tās sniegumu kopumā un
nodrošināt stabilu pamatu ilgtspējīgas
attīstības iniciatīvām. Šajā
starptautiskajā standartā izmantota
procesa pieeja, kurā iekļauts PLĀNO –
DARI – PĀRBAUDI – RĪKOJIES
(PDPR) cikls un riskos balstīta
domāšana. Šī pieeja ļauj organizācijai
plānot procesus un to mijiedarbību.”
(ISO standarts*) Koledžas ieguvumi,
ieviešot kvalitātes pārvaldības sistēmu,
pamatojoties uz starptautisko standartu,
ir:
1. spēja pastāvīgi nodrošināt
pakalpojumu, kas atbilst klientu
un likumu prasībām;
2. palielinātas iespējas uzlabot
klientu apmierinātību;
3. rīcība ar riskiem un iespējām, kas
saistīta ar tās kontekstu un
mērķiem;
4. spēja pierādīt atbilstību noteiktām
kvalitātes pārvaldības sistēmas
prasībām.
Arī koledžas vadība ir ieguvusi
sertifikātu kvalitātes vadības sistēmā.
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Prestižo CIBTAC gada balvu4
Balvas
iegūšana
apliecina
SKK
studentiem (ieinteresētajām pusēm), ka
koledžas pakalpojumi nozarē tiek atzīti
par pirmklasīgiem. Citi šīs kategorijas
finālisti ir Coco skaistumkopšanas
koledža Īrijā un Tesio terapeitu akadēmija
Japānā.
Ceremonija
sekoja
vienas
dienas
konferencei
“Innovative
Beauty”.
“Izglītība, profesionalitāte un nozares
attīstība ir mūsu organizāciju filozofijas
centrā, un šis ir ideāls notikums, lai
parādītu jauninājumus, pilnveidotu mūsu
biedru prasmes un svinētu izcilību.
Tā ir arī lieliska iespēja sadarbībai un tīkla
izveidošanai starp nozares dalībniekiem,”
CIBTAC. Abi pasākumi notika netālu no
Londonas, viesnīcā “Castle Hotel”
Vindzoras pilsētā.
SKK Ilgtspējas indeksā sudraba
kategorijas atzinību par ilgtspējīgu un
atbildīgu
uzņēmējdarbības
praksi
2019.gadā piedalījās pirmo reizi un tā
svinīgajā
apbalvošanas
ceremonijā
saņēma sudraba kategorijas atzinību par
ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības
praksi.
SKK ir viena no astoņām privātajām
koledžām Latvijā. Ilgtspējas indeksā
augsto platīna un zelta atzinību saņēma
tikai divas augstskolas – Rīgas Tehniskā
Universitāte un RISEBA, bet augstākās
izglītības
institūcija
Starptautiskā
Kosmetoloģijas koledža – sudraba
kategoriju. Piedalīšanās Ilgtspējas indeksā
un novērtējums apliecina uzņēmuma
ievērotos ilgtspējīgas darbības principus
dažādās jomās – stratēģija, sabiedrība,
darba vide, tirgus attiecības un vide.
Kopumā šogad tika izvērtēti vairāk kā 100
Latvijā strādājošu uzņēmumu iesniegtie
dati par ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu
darbības politiku. Atzinības saņēma 19
uzņēmumi platīna kategorijā, 14 – zelta,

4

https://skk.lv/2019/09/17/starptautiska-kosmetologijas-koledza-sanem-prestizu-starptautisku-skaistumkopsanas-nozares-gada-balvu/
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15 – sudraba un 7 – bronzas kategorijā.
Sudraba indekss nozīmē, ka uzņēmums
visus šos principus ievēro līdz 79,9%.
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības
instruments, kas palīdz uzņēmumiem
novērtēt savas darbības ilgtspēju un
korporatīvās atbildības līmeni piecās
jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba
vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus
tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām
organizācijām sniedz objektīvus kritērijus,
lai uzslavētu un atbalstītu tādus
uzņēmumus,
kuri
palīdz
stiprināt
ilgtspējīgu attīstību. Iniciatīvas partneri ir
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūts un nacionālā mēroga sociālie
partneri – Latvijas Darba devēju
konfederācija
un
Latvijas
Brīvo
arodbiedrību savienība.
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
saņem kustības “Dažādībā ir spēks”
balvu
Pieci Latvijas uzņēmumi un iestādes
2019.gada oktobrī saņēma kustības
“Dažādībā ir spēks” balvu par
iekļaujošas darba vides veidošanu savā
organizācijā.
Neskatoties uz aizņemtību, arī Latvijas
Republikas Valsts Prezidents īpašā
vēstulē sūtīja sveicienus visiem kustības
dalībniekiem. „Esmu pateicīgs katram
no 31 balvas dalībniekiem – katram
uzņēmumam, organizācijai, iestādei, kas
ir pieteikušies šai balvai un iespējai
uzklausīt zinošu padomu par to, kā gluži
praktiski savā darba ikdienā panākt
dažādību darbinieku pulkā, iekļaujošas
darba vides veidošanā un savstarpējā
saziņā.
SKK balvu saņēma kategorijā “MŪSU
SAZIŅA” par dažādības vadības
elementu ieviešanu, dalīšanos labajā
praksē un dažādu sabiedrības grupu
iekļaušanas darba vidē veicināšanu.
20.attēls. SKK Sasniegumi.
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Ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma, definēti 11 kvalitātes procesi, izveidota
kvalitātes vadības rokasgrāmata. Pilnveidota “Lietvedības kārtība” un tā pielikums “Dokumentu
māja” ir palīdzējis strukturēt un pārraudzīt SKK iekšējos dokumentus. Būtiska orientācija uz
klientu. Ir ieviests risku un neatbilstību (t.sk. sūdzību un priekšlikumu) vadības process. Ir definēti
un uzraudzīti uzņēmuma būtiskākie riski. Definēti procesi un iecelti atbildīgie par to
pārraudzīšanu.
Nodrošināta vides ilgtspējastudentu,
pasniedzēju,

absolventu,

darba

administrācijas

devēju,
aptauju

digitalizācija, samazinot papīra dokumentu
izmantošanu. Par to liecina iepirktā papīra
daudzums, piemēram 2019. gada nogalē tas ir
samazinājies uz pusi. Papīra salīdzinājuma
uzskaite glabājas SKK dokumentā “Papīra
atskaties”, SKK Serverī.

Darba organizācija nodrošināta efektīvā veidā - laika resursa efektīva pārvaldība - veicot
aptauju izsūtīšanu studentiem, rezultātu saņemšana un to apkopojums ar digitalizētajiem
aptaujas rīkiem paaugstina informācijas aprites ātrumu un samazina administratīvo slogu. Kad
aptaujas ir aizpildītas, to rezultāti jau automātiski ir apkopoti grafikos. Piemērus skatīt SKK
Google Diskā mapē “Anketas”5.
Digitalizācija, inovatīva zināšanu pārnese - Panopto6 izmantošana ļauj studentiem atkārtot
lekcijas attālināti, lektoriem ierakstīt lekcijas, administrācijai veikt lekciju monitoringu.
Praktisko nodarbību video ieraksti ļauj attālināti atkārtot praktiskajās nodarbībās apgūto,
vieglāk saprast attēlos norādīto informāciju par praktiskajām darbībām, līdz ar to paaugstinot
savas zināšanas.
Pilnveidoti iekšējie normatīvie un pārvaldības dokumenti - izstrādātas “Mācību līdzekļu
5

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gsDvjTj59ze-lmXsLLf7v5LIp1ddN0fI (anketas pieejamas reģistrētiem SKK administrācijas
lietotājiem).
6
Panopto - pasaules vadošā tiešsaistes video ierakstu platforma augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Vairāk par Panopto skatīt šeit:
https://www.panopto.com/
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izstrādes un lietošanas vadlīnijas” nodrošina vienotu prasību ievērošanu pedagogiem izveidot
studiju materiālus. Lietošanas noteikumi reglamentē autortiesības un mācību materiāla
izmantošanas mērķi. Definēta un apstiprināta samaksas kārtība par digitalizētiem mācību
līdzekļiem, kas pilnveido SKK akadēmiskā personāla motivēšanas sistēmu un dod iespēju
administrācijai izvērtēt mācībspēka ieguldījumu.
Topošo studentu attālinātā pieteikšanās studijām (uzņemšana) IPAS sistēmā - moderna,
efektīva, kas atvieglo un ietaupa finanšu resursus gan topošajiem studentiem, gan SKK
administrācijai.
SKK studentu zināšanu pārnese turpmākajai izglītībai - noslēgts nodomu protokols par
iespēju SKK absolventiem gada laikā iegūt bakalaura grādu Sociālo zinātņu universitātē Viļņā.
Izvērtētas un pilnveidotas prakses programmas. Izstrādāts digitāls prakses modeļu reģistrs;
Praktiskajās nodarbībās kā modeļi ir Klienti, kas paši piesakās piedalīties procedūrās
(pieteikšanās organizēta izmantojot IKT7 rīkus). Tā ir iespēja praktizēties ar dažādu genotipu,
ādas stāvokli u.c. tipu modeļiem - klientiem. Tas veicina dažādības izpratni. Praktiskajās
nodarbībās izstrādātas gadījumu analīzes8 palīdz apgūt skaistumkopšanas speciālista vai
masiera profesijas standartā definētās zināšanas, prasmes un kompetences.
Digitālo rīku izmantošana mācību procesā - Akadēmiskais personāls izmanto šādus
digitālos rīkus: Panopto, Moodle, Visible Body, Mentimeter u.c. Līdz ar to studentiem lekcijas
ir kļuvušas noderīgākas, vieglāk uztveramas, ko apliecina veiktās apaujas. Personāla
kompetenču pilnveide un motivācija ļauj uzlabot studiju kvalitāti. Izmantotās digitālās
metodes var skatīt Panopto lekciju ierakstos: https://icc.cloud.panopto.eu/ (piekļuve
reģistrētiem lietotājiem).

7

IKT - informācijas komunikācijas tehnoloģijas

8

Gadījumu analīze angļu valodā - study case
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12. Izvirzītās iniciatīvas un izaicinājumi
2020.gadam SKK vadība definējusi šādas SKK darbības prioritātes
 Turpināt pilnveidot SKK ikdienas procesu ar digitālajiem risinājumiem

(ZOOM,

Canva, Google Forms, Google kalendārs, Google dokumenti, Mentimeter).
 Ar ieviesto IPAS sistēmu, kas projekta laikā līdz 2019.gada 1.septembrim darbojās testa
režīmā, turpināt datu ievadīšanu par iepriekšējo gadu studentiem (2., 3. kurss) un pilnībā,
strādājot ar pirmā kursa studentu datiem.
 Darbības nepārtrauktību nodrošināja ierakstītas lekcijas Panopto 311 stundas (no 2019.
janvāra līdz 2020. gada 5. februārim). Izveidotie divi tālākizglītības kursi, kurus var apgūt
attālināti. Balstoties uz Peer-review ieteikumiem, ir izvērtētas alternatīvas video
ierakstīšanas un uzglabāšanas platformai Panopto.
 Dokuments saglabāts SKK Serverī: Starptautiska Kosmetologijas koledza\projekti\8.2.3.
projekta dokumenti\Akti par padarīto “2_Benchmarking of Software”.
 Pedagogu un studentu lietišķie pētījumi.
 Sadarboties ar nozares profesionālajām organizācijām un darba devējiem, citiem
izglītotājiem skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā profesijas tēla veidošanai.
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