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Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas  

Valdes priekšsēdētāja   Marika Ģederte 

 

“Par digitalizāciju un attālinātajām studijām sapņojām jau pāris gadus atpakaļ un jāatzīst, ka visas uzsāktās 

iniciatīvas neīstenojās tik ātri, kā mēs būtu vēlējušies. Līdz brīdim, kad tas vienkārši bija jādara. Kā izrādās, 

mūsu ieguldījums personāla izaugsmē un mācībās, deva mums zināšanas un pārliecību tikt galā ar šo jauno 
izaicinājumu, kurā joprojām burtiski ir “ierauti” visi planētas iedzīvotāji. Dzīve ir apgāzusies ar kājām gaisā un 

šis ir laiks, lai pārskatītu savu personīgo un profesionālo dzīvi turpmāk. Pārmaiņas ir skāruši mūs visus – mūsu 
pedagogus, mūsu personālu, un arī studentus. Ir sācies jauns laikmets – ir pašiem jāmācās mācīties. 

 

Arī mēs mācāmies kļūt labāki, mīlošāki un atvērtāki. Iecietīgāki un atbildīgāki. Būt atbildīgiem pret sevi, pret 
apkārtējiem, ir mūsu šodienas galvenais uzdevums. Mums kā koledžai ir svarīgi ne tikai mazināt riskus, bet 

rūpēties par savu veselību pašiem.  

 
Šobrīd, kā vēl nekad, ir svarīgi parūpēties par savu fizisko un mentālo veselību, lai pielāgotos situācijai pasaulē 

un attīstītu savu nākotnes potenciālu un konkurētspēju. Gadu atpakaļ uzsākām #Zaļās klases un, uzsākot jauno 
studiju gadu, tās īstenosim vēl intensīvāk. Vairāk svaigā gaisā, vairāk kustības un fiziskie un emocionālie treniņi. 

Ticu, ka tiksim pāri arī šai krīzei. 

 
Novēlu visiem labu veselību un izturību, lai mierīgs mums šis mācību gads!“ 

 



 
PĀRSKATS 

Versija: 1 K2 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Kvalitāte>> Pašnovērtējumi>> Gada pārskati>> 2020 Lapa 3 no 51 

 

SATURS 

 

1. Par Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu ................................................................................. 4 

2. Struktūra un personāls................................................................................................................. 6 

3. Stratēģija ................................................................................................................................... 13 

4. Finanšu struktūra un apjoms ..................................................................................................... 17 

5. Kvalitatīva un ilgtspējīga izglītība ............................................................................................ 17 

6. Studējošo skaits un sastāvs ....................................................................................................... 19 

6.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena “Veselības 

aprūpe” programmā “Estētiskā kosmetoloģija” ................................................................ 21 

6.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena “Veselības 

aprūpe” programmā “Ārstnieciskā masāža” ..................................................................... 24 

7. Zināšanu pārneses nodrošināšana studentiem izglītības turpināšanai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ............................... 25 

8. Koledžas pētnieciskais darbs .................................................................................................... 27 

9. Infrastruktūra un darba vide. Piegādātāju novērtēšana ............................................................. 36 

10. Ieinteresēto pušu novērtējums. Klientu aptaujas .................................................................... 44 

11. Sasniegumi .............................................................................................................................. 47 

12. 2020.gadam izvirzītās iniciatīvas un izaicinājumi .................................................................. 48 



 
PĀRSKATS 

Versija: 1 K2 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Kvalitāte>> Pašnovērtējumi>> Gada pārskati>> 2020 Lapa 4 no 51 

 

 

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. punktu), 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 trīs 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, kā arī 

starptautisku skaistumkopšanas nozares novērtējumu – prestižo CIBTAC gada balvu kategorijā 

“Jaunais CIBTAC centrs 2019”.  

2020.gadā koledža saņem kvalitātes uzraudzības audita pārvaldības sistēmas 

apliecinājumu SKK atbilstībai  ISO 9001:2015.  Jau otro gadu SKK iegūst Ilgtspējas indeksa 

Sudraba kategoriju, turpinās EFQM izcilības sertifikāta uzturēšanas labā prakse. 

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. 

https://skk.lv/arstnieciska-masaza/
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Telpas biznesa centrā “Unity” līdz 2020.gada 

septembrim 
Telpas  Biznesa augstskolā “Turība” 

  

1.attēls Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

 

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. 

 
 

Organizatoriskā struktūra, apstiprināta  17.10.2018.  
Organizatoriskā struktūra, apstiprināta 25.05.2020. 

 

2.attēls SKK struktūra 
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3.attēls SKK vispārējais personāls. 

 

Studiju virziena realizācijā ir iesaistīti gan vispārējais (3.4. 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.  

Jaunā akadēmiskā personāla adaptācija notiek saskaņā ar noteikumiem “Pedagoga 

ievadīšana darbā”  
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SKK Akadēmiskais personāls 

 

 
 

 4.attēls SKK akadēmiskais personāls. 
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1.tabula SKK Akadēmiskais personāls 

 

Dr. Dagnija 

Butāne  

RSU, Doktora diploms. Ieguvusi LR medicīnas doktora 

zinātnisko grādu (Dr.med) 
Ievēlēta docente  

Dr. Guna 

Geikina 

LU, Doktora diploms, psiholoģijas doktora zinātnisko 

grādu klīniskajā psiholoģijā (Dr. psycb.) 
Ievēlēta docente  

Dr. Uldis 

Bērziņš 

Ārsta diploms, ārsta grāds, LU, Doktora diploms, ieguvis 

bioloģijas doktora zinātnisko grādu molekulārajā bioloģijā 

(Dr. biol.) 

Ievēlēts docents 

Dr. Vitālijs 

Romanovs 

LU, Doktora diploms, ieguvis ķīmijas doktora zinātnisko 

grādu organiskajā ķīmijā (Dr. cbem.) BA Turība, 

profesionālā bakalaura diploms, ieguvis profesionālo 

bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta 

kvalifikāciju 

Ievēlēts docents 

Dr. Līga 

Balode  

 LU, Doktora diploms, medicīnas doktora zinātniskais 

grāds pataloģijā (Dr.med) RSU, Veselības zinātņu maģistra 

grāds uzturzinātnē. Sertificēta uztura speciāliste 

 Ievēlēta docente 

Baiba Grīna 
Birutas Mageles stilistu meistaru darbnīca, LAK meistara 

pakāpe stilista profesijā 
 Ievēlēta lektore 

Ilze 

Jākobsone 

RSU, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē; 

Ārstniecības personas sertifikāts dermatologa, venerologa 

pamatspecialitātē.  

 Ievēlēta docente 

 

Irēna 

Kermen 

Rīgas medicīnas institūts, pediatrijas specialitāte, ārsta 

pediatra kvalifikācija.LU, Augstskolas mācībspēku 

pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā/ Izglītības darba vadība. Ārstniecības persona, 

sertificēta kosmētiķe.  

 Ievēlēta docente 

Rūta Žagare 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā. 

Ārstniecības persona. Sertificēta Kosmētiķe, Fizioterapeite, 

Masiere. 

 Ievēlēta docente 

Dita Bērziņa 

Rīgas medicīnas skola, pirmā līmeņa profesionālā 

augstākās izglītības diploms, ieguvusi māsas kvalifikāciju. 

RSU, profesionālā bakalaura diploms, ieguvusi 

profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un internās 

aprūpes māsas profesionālo kvalifikāciju. Sertificēta 

Masiere, Medicīnas māsa .  

Ievēlēta lektore 

Krista Aiga 

Bucika 

RSU, profesionālā bakalaura diploms, ieguvusi 

profesionālo bakalauru veselības aprūpē un fizioterapeita 

profesionālo kvalifikāciju. Sertificēta fizioterapeite.  

 Ievēlēta lektore 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likumam un SKK iekšējiem dokumentiem.  
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2. tabula. Studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki 

 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Ievēlētais akadēmiskais 

personāls 

9 9 10 11 

Tai skaitā:     

docenti 4 4 8 7 

Lektori 5 3 3 3 

No akadēmiskā personāla 

ar zinātnisko grādu 

3 3 5 5 

Vieslektori, viesdocenti 13 25 37 34 

 

 

 

5.attēls SKK akadēmiskā personāla izglītība 
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SKK Vieslektori: 
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6.attēls SKK vieslektori 

 

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 2020.gadā 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 un 5.attēls)  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. 

 Jauno darbinieku iepazīstināšana ar amata pienākumiem un SKK noris atbilstoši SKK 

iekšējos noteikumos noteiktajam. Jaunie darbinieki iepazīstas ar Darba drošības un iekšējās 

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 

https://skk.lv/politikas/
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atgriezenisko saiti. Darba izpildes novērtēšana 2020. 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.  

 

3. Stratēģija  

 

SSK darbības stratēģija 2020.-2025. (turpmāk – Stratēģija) https://skk.lv/strategija-2020-

2025/  nosaka SKK stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus, to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, 

rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī iestādes pārvaldību.  

SKK Stratēģija ir vidēja termiņa darbības plānošana, kurā atspoguļoti SKK mērķi, darbības 

virzieni, uzdevumi un rezultatīvie rādītāji.  nosaka SKK stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus, 

to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī iestādes pārvaldību. 

Skaidri noteikti pamatdarbība: 

https://skk.lv/darba-aizsardzibas-politika/
https://skk.lv/strategija-2020-2025/
https://skk.lv/strategija-2020-2025/
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7.attēls  SKK pamatdarība 

 

Definēti SKK stratēģijas 2020.-2025. darbības virzieni ir: 

 

8.attēls Darbības virzienu 

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 
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sabiedrībai kopumā. SKK principi cilvēkresursu vadībā noteikti Personālvadības 

politikā, Akadēmiskā personāla attīstības plānā, Atalgojuma politikā; 

 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.  

 

https://skk.lv/internacionalizacija/
https://skk.lv/politikas/
https://skk.lv/vides-politika/
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9.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 

 

  
2019.gads 2020.gads 

 

  
2019.gads 2020.gads 

10.attēls SKK finanšu rādītāji. 
 

 

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 KVS, kas atbilst 

ISO 9001:2015 standartam un EFQM (Visaptveroša kvalitātes vadība sistēma, Izcilības modelis). 

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.  

Būtiska ir SKK darbinieku izpratne par iekšējās komunikācijas nozīmi un sadarbību starp 

struktūrvienībām un struktūrvienību ietvaros. 

https://skk.lv/kvalitates-un-izcilibas-politika/#prettyPhoto
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Kvalitātes mērķi  
SKK kvalitātes mērķi ir apstiprināti un atbilst procesu mērījumu kritērijiem. 

Visiem SKK procesiem ir noteikti procesu vadītāji. Procesu vadītāji ir atbildīgi par kvalitātes 

mērķu noteikšanu, procesa norises organizēšanu, risku vadību, kontroli un pilnveidošanu.  

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 priekšsedētājai. 

SKK valdes priekšsēdētājs organizē mācības, lai veicinātu darbinieku izpratni par KVS un 

tās lomu SKK.  

Ilgtspējīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, SKK savā darbībā izmanto labas 

pārvaldības principus (11.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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11.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. 

 

6. Studējošo skaits un sastāvs 

3.tabula Kopējais SKK studējošos skaits akadēmiskā gada sākumā (uz 01.10.2020.)  

 

2012./2013 

 

2013./2014 2014./2015 2015./2016  2016./2017 

 

2017./2018 2018./2019  2019./2020. 

201 218 215 192 214 218 253 252 
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12.attēls Studentu sadalījums pa studiju programmās pilnā un nepilnā laikā 

 

 

4.tabula Studentu skaits pa programmām 
Studiju 

programma, 

izglītības kods 

(41722) 

2012./2013. 2013./2014

. 

2014./2015

. 

2015./2016. 2016./2017 2017./2018 182018/2019 202019./2020. 

PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL P NL PL NL 

Estētiskā 

kosmetoloģija  

67 134 72 146 64 151 57 135 66 148 65 153 79 160 81 147 

Ārstnieciskā 

masāža  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 25 0 24 

 

 

13.attēls PL un NL sadalījums 
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5.tabula Uzņemto studentu skaits pēc reģiona 

 

 

14.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/. 

 

 

  

  

2012./2013.  2013./2014.  2014./2015.  2015./2016.  2016./2017.  2017./2018.  2018./2019.  2019/2020 

PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL 

Uzņemtie 

studenti 23 53 22 38 25 53 25 33 32 58 23 53 26 59 44 69 

Rīgas 

statistiskais 

reģions (Rīga) 11 16 12 20 9 15 12 8 15 31 11 26 12 25 11 23 

Vidzeme 6 19 2 9 8 20 5 18 5 11 5 14 8 16 12 27 

Kurzeme 3 7 2 3 2 2 4 2 7 1 3 4 2 8 6 7 

Zemgale 3 11 2 5 3 11 1 2 4 10 1 5 2 6 10 3 

Latgale 0 0 4 1 3 5 3 3 1 5 3 4 2 4 5 9 

http://moodle.kk.edu.lv/login/index.php
https://skk.lv/arstnieciska-masaza/
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6.Tabula Uzņemto  (1.kurss) studentu  skaits akadēmiskā gada sākumā (uz 01.10.2020.) 
Studiju 

programma, 

izglītības 

kods 

2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./20

16. 

2016./2017. 2017./201

8. 

1818/19 202019/2020 

PL NL PL NL PL NL PL N

L 

PL NL PL NL PL NL PL NL 

Estētiskā 

kosmetoloģi

ja (41722) 

23 48 22 38 25 53 25 33 32 58 23 53 26 45 44 52 

 
 

15.attēls Imatrikulētie 

 

 

7.tabula Studentu skaits Programmā kopā: (uz 01.10.2020.) 

Studiju 

programma, 

izglītības kods 

2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 18/19 2019/2020 

PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL 

Estētiskā 

kosmetoloģija 

(41722) 

67 134 72 146 64 151 57 135 66 148 65 153 79 160 81 147 
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16.attēls. Stusentu skaits programmā “Estētiskā kosmetoloģija” 

8.tabula Absolventu skaits  

Studiju 

programma, 

izglītības kods 

2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017 2017./2018. 2018/2019 2019/2020 

PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL PL NL 

Estētiskā 

kosmetoloģija 

(41722) 

22 16 25 24 21 30 14 27 19 22 13 25 36 31 16 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.attēls Eksmatrikulēti ar  Diplomu  

 



 
PĀRSKATS 

Versija: 1 K2 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Kvalitāte>> Pašnovērtējumi>> Gada pārskati>> 2020 Lapa 24 no 51 

 

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 

 

9.tabula Studentu skaits Programmā kopā: (uz 01.10.2020.)  

 

Studiju 

programma, 

izglītības kods 

2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

PL NL PL NL PL NL 

Ārstnieciskā 

Masāža (41722) 

0 14 0 25  24 

 

 
18.attēls Studentu skaits 

 

10. tabula Absolventu skaits 

2017./2018. 2018/2019 202019./2020.

Ārstnieciskā 

Masāža 

(41722) 8

Studiju 

programma, 
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19.attēls Absolventu 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/ 

11.tabula Zināšanu pārnesi 

Snieguma rādītājs Skaidrojums 

Noslēgtie sadarbības līgumi 

kompetences un zināšanu 

pārnesi; 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža paraksta labas gribas 

memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam; Tiek 

noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Rīgas Meži” par kopdarbību 

Ēbelmuižas parka ainaviskās vērtības papildināšanai – purpura 

krāsās ziedošo augu grupu iestādīšanu; 

Ieinteresēto pušu kvalitatīva zināšanu pārnesi darba vidē balstītās 

mācībās; Akadēmiskā personāla pieredzes apmaina u.c sadarbības 

jomas ar N.Sergejevas ģimenes ārsta prakse; SIA AZARYAN 

MEDICAL CLINIC, atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajam. 

Apliecinājuma dokumentus skatīt \\10.18.88.1\public\1 

STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS 

KOLEDZA\LIETVEDIBA\Līgumi 

Piedāvāti tālākizglītības 

pasākumi skaistumkopšanas 

nozarē strādājošajiem 

Izstrādāti: 

Klausītāja statuss – iespēja apgūt SKK programmās piedāvātos 

studiju kursus; 

Higiēnas prasības  Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem 

http://moodle.kk.edu.lv/login/index.php
https://skk.lv/internacionalizacija/
https://skk.lv/erasmus/
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Turpinās CIBTAC kvalifikācijas kursu īstenošana; 

 SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANAS PASĀKUMI: 6 

#ĀdasMinistrija epizode “Pareiza sejas krēma izvēle” kopā ar 

SKK lektori Danu Dimanti un Rojs Rodžers; 

SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA _ attālināta kursa ietverā 8 

#ĀdasMinistrija epizode “Sejas ādas sagatavošana dienai” kopā 

ar SKK lektori Danu Dimanti un Rojs Rodžers; 7 

#ĀdasMinistrija epizode “Sejas mitrināšana un aizsardzība” 

kopā ar SKK absolventi Intu Rozenbergu un Rojs Rodžers; 9 

#ĀdasMinistrija epizode “Sejas ādas attīrīšana vakarā” kopā ar 

SKK lektori Danu Dimanti un Rojs Rodžers; 10 #ĀdasMinistrija 

epizode “Sejas ādas intensīvā kopšana mājas apstākļos” kopā ar 

SKK absolventi Intu Rozenbergu un Rojs Rodžers; 

Tālmācības kurss  Higiēnas prasības -tetovēšanas, pīrsingu un 

mikropigmentācijas paklapojumu sniedzējiem 

https://skk.lv/higienas-prasibas-tetovesanas-pirsinga-un-

mikropigmentacijas-pakalpojumu-sniegsanai/ 

Ieinteresēto pušu  Nozaru 

asociācijas 

Sadarbības partneri, 

sadarbība  

 

 Sadarbības partneri- prakses vietu devēji - KOLONNA salonu 

tīkls, sadarbībā ar Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžu, piedāvā 

PRAKSES VIETAS UN SNIEDZ SABIEDRĪBAI PIENESUMU 

AR  50% atlaidi, veicot Ella Bache – Latvia procedūras pie 

jaunajām koledžas praktikantēm. 3.SKK Ārstnieciskās masāžas 

programmas studenti  Dana Karlsberga un Andris Ļaksa no 27. 

līdz 28. februārim piedalījās 4. Starptautiskā studentu olimpiādē 

“Masāžas prasmes”, ko organizēja Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledža. 5.Sabiedrība un visu Ieinteresēto pušu 

informēšana par darba organizāciju ārkārtējās situācijas 

izsludināšanas periodā (COVID19)- vienošanās par sadarbību 

šajā periodā;  
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8. Koledžas 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\2019_2020 

\\172.16.224.16\Dokumenti\Dokumenti\1 STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS 

KOLEDZA\KVALITATES_VADIBAS_SISTEMA\2_Procesu_vadiba\2_Procesu_Zinojumi\4_Es

tetiska_kosmetologija 

 12.tabula Pētnieciskais darbs 

Akadēmiskai 

personāls 
Nosaukums Skaits 

1.Publikācijas, referāti, uzstāšanās (referāts, ziņojums u.tml.) kongresos, konferencēs, 

semināros u.c.  Pētniecības projekti. 

Vitālijs 

Romānovs 

 

 

V. Romanovs*; D. M. Vakhrusheva; I. V. Krylova; B. N. Mankaev; A. Y. 

Kozmenkova; M. A. Syroeshkin; M. P. Egorov; V. Jouikov. 1,1´-Diphenyl-

bis-germatrane with persistent radical cation. Mendeleev Communications. 

2020, 30(5), 

567-568. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959943620302285 

 

Spura J.; Farhati A.; *Romanovs V.; Borodulin A.; Beļakovs S.; Popelis J.; 

Shestakova I.; Dammak M.; Jouikov V. Novel 

R3M (M = Si, Ge) substituted furan and thiophene-derived aldimines: 

Synthesis, electrochemistry, and biological 

2 

file://///172.16.224.16/Dokumenti/Dokumenti/1
file://///172.16.224.16/Dokumenti/Dokumenti/1
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activity. C. R. Chim. 2019, 22(10-11), 686-694 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631074819301705 

Ilze Jākobsone Sausa āda – ieteikumi tās ārstēšanā. Referāts LDVA konference 2019.gada 

27.novembrī 

 

Visa ķermeņa UVA/UVB  fototerapija kā ādas slimību ārstēšanas 

papildterapija. Referāts VCA AURA-R, 2020.g.16.janvāris 

 

Ādas pigmentēto veidojumu dinamiskās novērošanas iespējas un ieguvumi, 

izmantojot datorizētās dermatoskopijas iekārtas ambulatorajā praksē. 

Referāts VCA AURA-R, 2020.g.16.janvāris 

 

Sifiliss un grūtniecība.Referāts LDVA konference 2020.gada 17.jūnijā 

4 

Dagnija Butāne Publikācija: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868331/  

Deletions in metastatic colorectal cancer with chromothripsis 

Skuja E, Kalniete D, Nakazawa-Miklasevica M, Daneberga Z, Abolins A, 

Purkalne G, Miklasevics E. 

DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13841 

1 

Rūta Žagare "Concordia Cosmetic" (Latvija) rīkoto kosmētikas "Natura Bisse" un "Mary 

Cohr" semināru vadīšana Rīgā (2x mēnesī 3TIP apmērā),  Tallinā 

(17.06.2020. 8TIP) 

2 

Baiba Grīna VISC organizēts seminārs Latvijas mūzikas skolotājiem, ansambļu 

vadītājiem  

Skatuves tēla, tērpa uzbūve, asociācijas, proporcijas, krāsu nozīme 

2020.21.11. 

 

Skatuves tēls- Body art paraugdemonstrējumi Starptautiskās izstādes Baltic 

Beauty 15 gadu jubilejas šovā 2019.9.11. 

2 

2. Kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana 

Vitālijs 

Romānovs 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Liene Strazdiņa “Alergēni 

kosmētiskajos produktos” 

1 

Ilze Jākobsone Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Gaļina Zavorina “Mikroadatu 

terapijas un virpusēja ķīmiskā pīlinga kombinācija akne rētu korekcijai” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Jekaterina Fattahova “ 

Plazmoterapijas pielietošana acne vulgaris ādas stāvokļa uzlabošanā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Sandra Kugrēna (Būmeistare) 

“Ķīmiskā pīlinga BioRePeelC13 iedarbība uz nobriedušu ādu” 

3 

Irēna Kermen Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Agate Anna Auziņa, “Lūpu 

palielināšanas popularitāte ar hialuronskābes fillera injekcijām un tās rašanās 

iemesli jauniešu vidū Latvijā” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Alīna Barbaniška, “Split masāžas 

efektivitāte” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Elīna Rudusāne, “Kolagēna indukcijas 

terapijas iedarbība uz ādas novecošanos ar mikroadatu ierīci Dr. Pen.” 
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Vadīts kvalifikācijas darbs:  studente Ilze Broka- Graudiņa  “Ādas sausums 

kā mūsdienu fenomens un tā korekcijas iespējas ilgtermiņā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Jekaterina Fattahova 

“Plazmoterapijas pielietošana acne vulgaris ādas stāvokļa uzlabošanā 

Mezoterapijas pielietošanas efektivitātes salīdzinšāna pie hrono un foto 

novecošanās pazīmēm 50 gadu vecumā” 

Rūta Žagare Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Līga Levita-Žuravļova- 

“Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā izglītības salīdzinājums 

Lietuvā, Polijā un Latvijā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Alīna Barbaniška- “Split masāžas 

efektivitāte” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Jekaterina Žuravļova- “Remescar 

Eye Bags & Dark Circles” krēma iedarbības efektivitāte” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Liāna Gabrāne- “Kosmetoloģijas 

studiju iespējas Igaunijā un Somijā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Dace Sirsniņa "Clearance" 

kosmētikas pielietojums plaisājošu pēdu kopšanā 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Linda Kušnere “Sapropeļa 

izmantošana skaistumkopšanā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Valentīna Pereprosova “Figūras 

korekcija ar LPG ( Cellu M6 Alliance) aparātu sievietēm no 45 līdz 60 

gadiem” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Inga Birnsone “Masāžas ietekme 

pleca locītavu kustību uzlabošanā” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Natalija Grigorjeva “Mezoterapijas 

pielietošanas efektivitātes salīdzinšāna pie hrono un foto novecošanās 

pazīmēm 50 gadu vecumā” 

 

 Vadīts kvalifikācijas darbs: studente  Agnese Sokolova “Alternatīvo masāžu 

pielietojums komplementārajā medicīnas sistēmā hronisku muguras sāpju 

ārstēšanā” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs:  students Andris Ļaksa “Ārtnieciskās masāžas 

nozīme (efektivitāte/ietekme) skoliozes terapijām  jauniešu vecuma posmā ( 

14-18 gadiem)” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs: - studente Dace Kārkliņa “Pārskata analīze par 

masāžas pielietojumu pie onkoloģiskām saslimšanām” 

12 

Dita Bērziņa Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Anita Pužule “Masāžas terapijas 

efektivitāte stresa līmeņa regulēšanā ķermeņa masas samazināšanas periodā” 
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Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Dana Karlsberga “Ārstnieciskās 

masāžas pielietošanas efektivitāte pie apkakles zonas dažādu etioloģiju 

sāpēm” 

 

Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Elīna Bērziņa “Ētikas un sabiedriskās 

saskarsmes principu ievērošana masiera darbā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Vivita Ķikute “Saimnieciskās 

darbības - "ārstnieciskās masāžas kabinets" uzsākšana Bauskas pilsētā” 

Krista Aiga 

Bucika 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente  “Sejas ovāla uzlabošana 

deformētam un kombinētam ādas novecošanas morfotipam ar negatīvā 

spiediena terapiju” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente Zane Bernāte “Masāžas terapijas 

izmantošana cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: studente  Agnese Sokolova “Alternatīvo 

masāžu pielietojums komplementārajā medicīnas sistēmā hronisku muguras 

sāpju ārstēšanā” 

 

Recenzēts kvalifikācijas darbs: students Andris Ļaksa “Ārtnieciskās masāžas 

nozīme ( efektivitāte/ietekme) skoliozes terapijām  jauniešu vecuma posmā ( 

14-18 gadiem)” 

 

Recenzents - Remescar Eye Bags & Dark Circles” krēma iedarbības 

efektivitāte 

5 

Guna Geikina Vadīts kvalifikācijas darbs: studente Anita Pužule “Masāžas terapijas 

efektivitāte stresa līmeņa regulēšanā ķermeņa masas samazināšanas periodā” 

 

Recenzents - kosmetoloģijas studiju iespējas Igaunijā un Somijā 

2 

Līga Balode Rīgas Stradiņa universitāte: 

vadīts maģistra darbs - Valērijs Kņaževs "Uztura esošo provocējošo faktoru 

saistība ar podagras lēkmju biežumu Latvijas iedzīvotājiem". 

 

vadīts kvalifikācijas darbs - Nicola Lutz Mueller "The role of a ketogenic diet 

in cancer treatment". 

 

Recenzētie bakalaura darbi - Jekaterina Kostira "Neatliekamās medicīnas 

centra medicīnas personāla uztura izvērtējums" 

 

Sofija Ivanova "Probiotisko baktēriju efektivitāte orālās kandidozes 

ārstēšanā" 

 

Anna Piskurjova "Uzturs zīdīšanas periodā" 

 

Sandija Šteinberga-Dukure "Mārupes novada senioru fizisko aktivitāšu 

ieradumi un motivācija salīdzinājumā ar Vācijā, Heidelbergā dzīvojošiem 

senioriem". 

 

12 
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Recenzētie maģistra darbi - Kristīne Klaramunta-Antila "Dzelzs deficīta 

anēmija un dzelzs avoti grūtniecēm Latvijā" 

 

Gints Lindemanis "Uztura ieradumi Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

kadetiem sagatavošanās posmā kaujas izturības kursam" 

 

Linda Rocēna "Ginekoloģijas un krūts vēža pacientu uztura paradumu 

izmaiņas pēc diagnozes noteikšanas" 

 

Līga Žūka "Patērētāju paradumi alternatīvu produktu izvēlē dzīvnieku piena 

un gaļas aizstāšanai uzturā". 

 

Recenzētie kvalifikācijas darbi - Vladislav Skandeberg "Comparison of 

management differences in type I diabetes during aerobic and anaerobic 

exercise" 

 

Pedro Freixo "Trimethylamine N-oxide (TMAO) and cardiovascular 

disease". 

Baiba Grīna Recenzents- Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā izglītības 

salīdzinājums Lietuvā, Polijā un Latvijā; 02.06.2020. 

1 

3.Dalība Erasmus+ mobilitātē.  Vieslekciju vadīšana ārvalstu augstskolās u.c. 

Vitālijs 

Romānovs 

23.10.2019 – 25.10.2019- Vilniaus Kolegija/University of Applied Scieneses, 

Didlaukio str. 45, Vilnius, LT-08303 

1 

Ilze Jākobsone 2019.gad 7.-11.decembrī- Visoka šola za storitve, Slovēnija, Ļubļana, 

Tržaški 32. 

1 

Uldis Bērziņš No 22 līdz 26 10.2019.- Kauno Kolegija Pramonės pr. 22A-106 LT-50468 

Kaunas Lithuania 

1 

Irēna Kermen no 2019.gada 8.līdz 11.decembrim- Inženierijas un Veselības koledža 

Varšavā, Polijā. 

1 

Rūta Žagare RSU Erasmus+ pēcdiploma mobiltāte fizioterapijas specialitātē Badalona 

(Spānija) 20.09.2019.-19.04.2020. 

1 

Dita Bērziņa 29.02.2020. - 02.03.2020. Thessaloniki International Massage Camp 2020, 1 

Baiba Grīna Vieslekcijas Ļubļanas VIST augstskolā. 1 

4.Profesionālā pilnveide. Dalība konferencēs, kursi, semināri, meistarklases u.c. Latvija un 

ārzemes 

Vitālijs 

Romānovs 

Zinātnisko darbu vadīšana un izstrāde. Plaģiāts un autortiesību ievērošana 

studentu darbos. 8.09.2019. 3 stundas 

1 

Ilze Jākobsone Zinātnisko darbu vadīšana un izstrāde. Plaģiāts un autortiesību ievērošana 

studentu darbos. 8.09.2019. 3 stundas 

Lektores: Aleksandra Kjakste un Sigita Struberga 

 

LDVA konference 2019.gada 18.septembrī (TIP2019/542 3.3 TIP) 

 

LDVA konference2019.gada 27.novembrī (TIP2019/576 3.7 TIP) 

 

LDVA konference2020.gada 29.janvārī (TIP2020/66 3,0 TIP) 

 

LDVA konference2020.gada 17.jūnijā (TIP2020/195 3,1 TIP) 
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Natinuell kosmētika, konference, San Benedetto del Tronto, Itālija 9-

15.09.2019. 

Uldis Bērziņš Kurss “Ievads augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijā CUDA” (Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2019.g. novembrī) 

1 

Irēna Kermen Allergan Medical Institute, Riga, janvaris 2020.gads 

 

Londona, marts 2020.gads, 

 

Malmo 28.septembris 2019.gads, Lietuva 2019.gads maijs,Praga 2019.gada 

marts. 

 

Zinātnisko darbu vadīšana un izstrāde. Plaģiāts un autortiesību ievērošana 

studentu darbos. 8.09.2019. 3 stundas 

4 

Rūta Žagare Natura Bisse straptautiskās treneru apmācības "Inhibit line". Barselona 

(Spānija) 18.-22.11.2019. 

 

"Primārā un sekundārā traumu profilakse fizioterapeita praksē" LFA (Latvija) 

25.01.2020. (8TIP) 

2 

Dita Bērziņa Elbow massage, 29.02.2020., Thessaloniki International Massage Camp 

2020. 

 

Abdominal Therapy, 29.02.2020., Thessaloniki International Massage Camp 

2020. 

 

 Zinātnisko darbu vadīšana un izstrāde. Plaģiāts un autortiesību ievērošana 

studentu darbos. 8.09.2019. 3 stundas 

 

Kvalitātes vadības sistēmas lekcija "Es un kvalitāte" 

20.11.2019. 

2 stundas 

Lektore Inguna Lazdiņa – Ķuze 

4 

Krista Aiga 

Bucika 

Veselības aprūpes informācija meklēšana elektroniskajos resursos 

16.10.2019.; 2 stundas; Lektore Maija Škapare, Latvija Universtātes Sociālo 

zinātņu fakultātes bibliotēkas galv.bibliotekāre 

1 

Guna Geikina "Ievads psihofarmokoloģijā praktizējošiem psihologiem un 

psihoterapeitiem”, A.Veržbickis, Rīga 11.10.2019 

 

Konference, Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku 

novēršanai, Rīga 11.-12.03.2020 

 

CAMS pašnāvību novēršana (CAMS - Collaborative Assessment and 

Management of Suicidality), PhD Eoin Galavan no Īrijas, Rīga, 2020 

3 

Līga Balode Sertifikāts par dalību seminārā "Emocijas, kā tās ietekmē uztura izvēli" (4 

TIP; 14.12.2019); 

 

Sertifikāts par dalību Olainfarm seminārā 06.03.2020. (3 TIP); 

 

Sertifikāts par dalību seminārā "Medikamentu ietekme uz gremošanas 

sistēmu" (2 TIP; 17.06.2020); 
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Sertifikāts par dalību seminārā "Kā pielāgot ēdienkarti fiziskajām 

aktivitātēm?" (2 TIP; 21.05.2020); 

 

Sertifikāts par dalību seminārā "Kairināto zarnu sindroms. FODMAP diēta" 

(2 TIP; 30.04.2020); 

 

Sertifikāts par dalību seminārā "Kas jāzina par vairogdziedzeri uztura 

speciālistam?" (2 TIP; 20.04.2020); 

 

Certificate of attendance "Nutritional management of patients with COVID-

19: what dietitians need to know" (Apr2020); 

 

Sertifikāts par dalību seminārā "Klīniskās barošanas loma COVID-19 

infekcijas pacientu ārstēšanā intensīvajā terapijā un atveseļošanās periodā" (1 

TIP; 19.06.2020); 

 

Sertifikāts par dalību seminārā "Uztura terapijas rekomendācijas pacientiem 

atveseļošanās etapā pēc COVID-19 infekcijas" (1,3 TIP; 01.07.2020) 

Baiba Grīna Zinātnisko darbu vadīšana un izstrāde. Plaģiāts un autortiesību ievērošana 

studentu darbos. 8.09.2019. 3 stundas 

Lektores: Aleksandra Kjakste un Sigita Struberga 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ietvaros Rīgas 

pašvaldības izglītības iestāžu skolotājiem seminārs un meistarklases 36 

stundu apjomā 2019.gada novembrī : 

Skatuves tēla, imidža veidošana, 

Krāsu, tipi, sezonālie raksturojumi, toņu, aksesuāru, audumu izvēle koptēlā. 

Skatuves grima, matu sakārtojuma nozīme koptēla veidošanā.             

2 

5.Metodiskais darbs. Lekciju, studiju kursu, mācību un metodisko materiālu sagatavošana 

u.c. 

Ilze Jākobsone Līdzautors grāmatai ''Dermatoveneroloģija'' Latvijas Dermatoveneroloģijas 

Fonds, 2020;  ISBN code:9789934860713 

1 

Irēna Kermen Mezoterapija un estētiskā ķirurģija 1 

Rūta Žagare Studiju kursu "Estētiskā ķirurģija un mezoterapija", "Fizikālā terapija", 

"Klīniskās vadlīnijas", "Veselības mācība un higiēna" , Ārstnieciskās 

masāžas" sagatavošana un vadīšana (5) 

 

SKK metodiskais līdzeklis "Sejas ādas tipi un biežāk sastopamie stāvokļi 

kosmetoloģijā.Klasiskās diagnostikas metodes kosmetoloģijā." (15 lpp) SKK 

Moodle 

 

Tālākizglītības kursa ""Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai 

noteiktās minimālās higiēnas prasības" sadaļas "Pasākumi infekcijas risku 

mazināšanai" sagatavošana un vadīšana. 

7 

 

 

Dita Bērziņa Lekciju kurss Pediatrija, 01.09.2019. - 15.12.2019., www.moodle.kk.edu.lv 
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Lekciju kurss Bērnu masāža 15.09.2019. - 25.10.2019., 

www.moodle.kk.edu.lv 

 

Lekciju kurss Farmakoloģija, 01.01.2020. - 30.04.2020., 

www.moodle.kk.edu.lv 

Krista Aiga 

Bucika 

Metodisko materiālu sagatavošana SKK "Anatomija" un "Fizioloģija" 

kursos dažādos formātos - pdf, ppt, Panopto video. Visi materiāli tiek 

sagatavoti tālākai SKK lietošanai. 

2 

Baiba Grīna "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde" 4 nodevumi 

2019.04.-2020.04. (ID Nr.VISC 2018/53) VISC 

 

 Modulārās profesionālās izglītības programmas obligātās daļas (A daļas) 

un obligātās izvēles daļas (B daļas) profesionālo kompetenču moduļu 

apguves kvalitātes novērtēšanas pārbaudījumu uzdevumu saturs ( 

Nr.8.5.2.0/16/I/001) 

2019.06.-2020.04. VISC 

 

SKK studiju programmas Stilistika pilna lekciju cikla, pārbaudījumu un 

metodisko materiālu ierakstīšana, apkopošana un noformēšana Moodle 

formātam. 

3 

6.Organizatoriskais, sabiedriskais un administratīvais darbs 

Ilze Jākobsone SKK Padome 

 

LDVA sekretāre, valdes locekle 

 

Profesijas standarta darba grupa 

3 

Uldis Bērziņš RTU, BINI, "Biočipu zinātnsikās laboratorijas" vadītājs 1 

Rūta Žagare SKK Padomē 

 

SKK metodiskajās komisijās 

 

LFMA asociācijā 

 

SKK valsts pārbaudījuma komisijās 

4 

Dita  Bērziņa Darbs SKK Padomē no 27.02.2020. 

 

Darbs SKK studiju programmas Ārstnieciskā masāža metodiskajā komisijā 

no 10.2019. 

 

Darbs studiju programmas Ārstnieciskā masāža Valsts pārbaudījumu 

komisijā 

3 

Guna Geikina Biedrība "Patvērums "Drošās mājas" un Iekšlietu ministrijas organizētās 

aktivitātes reģionos par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem 

2019.gada septembris-oktobris; 

 

Biedrības "Dzīvesspēks" labdarības nometnes bērnu invalīdu vecākiem 

organizēšana un atbalsta grupu vadīšana, 2019.gada septembris; 

 

Intervija/viedoklis "Psiholoģe Guna Geikina: “Selfijs” jeb pašbilde ir 

3 
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cilvēka identitātes izpausme"://www.la.lv/psihologe-guna-geikina-selfijs-

jeb-pasbilde-ir-cilveka-identitates-izpausme 

Baiba Grīna Valsts pārbaudījuma kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšs. Rīgas Stila 

un modes tehnikuma Rīgas Stila un modes tehnikumā, specialitāte - 

vizāžists 2020.g.jūnijs 

 

Valsts pārbaudījuma kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšs. Unastyle 

specialitāte- stilists. 

2 

7. Mākslinieciskā jaunrade. Dalība kultūras un mākslas projektos, pasākumos, izstādēs, 

modes skatēs, šovos, u.c. Apbalvojumi 

Ilze Jākobsone Gada kolēģis 1 

Uldis Bērziņš Ēnu dienas                 https://www.youtube.com/watch?v=0WnkYZsxrU0 1 

Baiba Grīna Beauty Expert Award atzinība par aktīvu darbību un ieguldījumiem 

skaistumkopšanas nozarē, apbalvojums kategorijā “Vizuālā tēla stilists” 

2019.  

 

Pateicība no Jāz. Vītola LMA rektora par iegudīto darbu 100gades koncerta 

veidošanā 

 

Grims, frizūras video, foto uzņemšanai igauņu reklāmas projektam ar 

Latvijas influenceru piedalīšanos 2020.jūlijs 

 

Grims, frizūras- 

 Ievas Kerēvicas diska videoklipa filmēšanā 2020.jūnijs 

 

Annemarijas Moisejas dziesmas videoklipa filmēšanā 2020.maijs 

 

Lindas Leen koncertiem Hanzas peronā, LTV tiešraidei.2020.maijs 

 

Kinoprojektā "Par ko nerunā ", "Svingeri" poļu versija2020.,2019.jūlijs 

 

Stils, tērpi, grims, frizūras Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas 

100gades svinīgajam koncertam 2020.janvāris 

 

Grims, frizūras TV šova " Es mīlu Tevi, Latvija!" dalībniekiem, studenti 

praksē. 

 

Grims, frizūras Latvian Voices jubilejas koncertam un klipam 2019.g. 

decembris 

 

Grims, frizūras Latvijas Radiokora programmai Latvijas gredzeni. Rīgas 

gredzens koncertiem Gorā, Cēsu koncertzālē, VEF kult.pilī. 2020. okt., nov. 

 

Stils, grims, Frizūras Dīdžeju festivāla programmām 2019.novembrī, 

studenti praksē. 

 

Tērpi, grims, frizūras Rīgas Svētku Krastmalas Lielkoncertam tiešraidē 

2019.17.08. 

 

13 
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Tērpi, grims, Frizūras Ventspils Pilsētas svētku koncertiem. 2019.13.07. 

 

Tērpi, grims, frizūras Dzintaru koncertzālē koncertam Dzimuši Latvijā 

2019.23.07. 

 

Labdarības darbs ar bērniem Sergeja Jēgera vasaras nometnē 2019.jūlijā. 

 

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 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, mūzikas centri. Tāpat 

nepieciešamības gadījumā ir pieejams portatīvais dators, kopētāji, skeneri un kodoskops. 

Sadarbības līguma ietvaros nepieciešamības gadījumā ir iespējams īrēt papildus 

http://www.skk.lv/
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auditorijas no BA „Turība”. Ar 2020.gada rudens semestri paplašinām telpas BA Turībā 

–Ierīkojot papildus Praktisko auditoriju ar 12 darba vietām.  

 Vides pieejamības pilnveidē, iekārtota 114.auditorija  Graudu ielā 68, kurā var notikt 

gan teorijas , gan praktiskais darbs. 

 mācībām iekārtotas divas praktisko nodarbību , 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 izlaidumu svinību telpas. 

Praktisko nodarbību telpas 
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Teorētisko nodarbību telpas 
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20.attēli SKK  Infrastruktūra un mācību vide SKK 

 

 Līdz 2020. gada septembrim SKK mācību process notiek arī Rīgas Biznesa centrā 

UNITY (Vienības gatve 109), pielāgotām efektīvai biznesa vadībai un Studiju 

procesam piedāvājot multifunkcionāli mācību auditorija. 

 

  

21.attāls Multifunkcionāla mācību auditorija 
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22.attēls Administrācijas telpas 

 

 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 2020. gadā ir turpina  veikt uzlabojumus darba vietās, Veicot 

darbinieku novērtējumu, 100% ir atbildējuši, ka darba vietās jūtās droši. 2020. 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. 

2020.gada rudens semestrī mācību un vadības telpas pārceļ uz BA “Turība” Graudu 68. 

 

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.  
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 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 

iespēju robežās brauc 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 2020.gadā  ir samazinājies.  Visās anketēšanās, 

izmantojam piedāvātās digitālās aplikācijas . 

 Mūsu vides vīzija 2025. gadam un plānotajā aktualizētajā SKK stratēģijā - “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 – SKK turpina 

pilnveidi un aktīvi strādā Digitālā platformā  SKK IPAS -lietvedības programma, studiju 

vides digitalizācijas rīku - programmatūru ZOOM. Mācību procesa ietvaros izmanto arī 

Moodle. Uzsāktais darbs pie SKK digitālo rīku integrēšanas studiju un biroja darbā ļāva 

veiksmīgi pārorganizēties uz attālinātās klātienes studiju darba organizāciju C19 apstākļos 
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 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 saskaņā ar kārtībā Nr.66 “Piegādātāju 

novērtēšana” noteikto. Rezultāti tiek apkopoti ziņojumā par procesa „Infrastruktūras un darba vides 

nodrošināšana. Iepirkumu vadība” izpildi un izskatīti 15.01.2021. procesu mērījumu sanāksmē 

(protokols Nr. 1-4/21-0009 ).  

20.gadā veikta 29  piegādātāju līgumsaistību izpildes novērtēšana1, kā rezultātā noskaidrots, ka visi 

29 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 trīs gadu periodā, ka Piegādātāju un SKK 

partnerība ir nodrošināta tādā līmenī, kas īsteno uz klienta orientētu un kvalitatīvu 

pakalpojumu/produktu  savlaicīgu piegādi. 

 SKK piegādātāju novērtējums 2020.gadā 

                                                           
1 Saskaņā ar kārtībā Nr.66 “Piegādātāju novērtēšana vērtējuma līmenis „A” (100-80),  „B” (79-65),  „C” (64-0”) 
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23.attēls SKK piegādātāju salīdzinājums dinamikā- 2018.,2019. un 2020.gadā 

 

2020.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.  

 

10. Ieinteresēto pušu novērtējums. Klientu aptaujas 

 

2020. 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 pilnveidojumus 

mācību procesa novērtēšanai, studentus aicinot sniegt atsauksmes par saņemtajiem 

pakalpojumiem uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas – konkrēta mācību kursa apguves, lai 

preventīvi novērtētu klientu apmierinātību un saņemtu ieteikumus korektīvo darbību veikšanai 

pakalpojuma uzlabošanā. 

2. Lai efektīvāk varētu saņemt mācību programmu vērtējumu mācību programmu atbilstību 

kvalitātes un normatīvo aktu prasībām mērā uzkrājoši (7.attēls) 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»2; 

                                                           
2 Procesa 15.01.2021. ziņojums Nr.1-4/21-0002 
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 “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības 

aprūpe» programmā «Estētiskā kosmetoloģija”3  

 

 

 

24.attēls SKK izmantotās ieinteresēto pušu apmierinātības vērtējuma metodes, mērķi un 

regularitāte 

 

 

 

3. Ieinteresēto pušu apmierinātības pētījumu sniegums analizēts procesu “Komunikācijas 

vadība” mērījumos4 atbilstoši apstiprinātajam SKK Komunikācijas plānam5 

 

 Pedagogu apmierinātībai kritērijs  atbilst izvirzītajam mērķim (80%)- saņemto pozitīvo 

atbilžu skaits  98,62% pavasara semestrī un 99,30% rudens semestrī. 

 Par 2020.gada pavasara semestri tika veikta pedagog aptaujas (no 02.07 līdz 10.07.) ar mērķi, 

noskaidrot iekšējās vides aspektu novērtējumu, kas ietekmē SKK darbinieku un pasniedzēju 

savstarpējo sadarbību, informācijas apriti, izpratni par veicamajiem pienākumiem un spētu 

savlaicīgi reaģēt procesu un iekšējās sadarbības pilnveidošanai. Anketu aizpildīja 73% procenti 

                                                           
3 15.01.2021. ziņojums Nr.1-4/21-0001 
 
4 15.01.2021. ziņojums Nr.1-4/21-0010 
 
5 Komunikācijas plāns 2019/2020 un /20/21 
Skatīt: SKK Serveris  Pielikums  21_30.07.2020 Komunikācijas vadība 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13bk9FC73eviQFqvYu92B7D7YIFHgmpaU6vxGRG9bRi4/edit?usp=drive_web&ouid=104818764915025715768
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no kopējā pedagogu skaita, kas ir par 51% vairāk nekā 2018/2019.gada decembrī veiktajā 

aptaujā. Kopā atbildēti uz  507 jautājumiem no kurām ir 98,62% ir pozitīvas atbildes, bet 1,38% 

negatīvas.  

Kopējā apmierinātība ir novērtējama kā augsta. 

Par 2020.gada rudens semestri tika veikta Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas pedagogu 

aptaujas anketa (no 10.12 līdz 16.12.) ar mērķi, noskaidrot iekšējās vides aspektu novērtējumu, kas 

ietekmē SKK darbinieku un pasniedzēju savstarpējo sadarbību, informācijas apriti, izpratni par 

veicamajiem pienākumiem un spētu savlaicīgi reaģēt procesu un iekšējās sadarbības 

pilnveidošanai. 

Anketā piedalās 24 respondenti, kas ir 56% no visa akadēmiskā personāla, kas ir par 17% mazāk 

nekā tas bija 2019/2020 gada pavasara semestrī. Kopā sniegtas 431 atbilde, no kurām 99,30% ir 

pozitīvas un 0,70% negatīvas atbildes.  

Kopējā apmierinātība ir novērtējama kā augsta.  

Rezultāti apliecina, ka ieviestā KVS sistēma ir sniegusi ieguldījumu pedagogu darba vides 

uzlabošanā.  

 Administrācijas apmierinātības kritērijs neatbilst izvirzītajam mērķim (80%) –70,85%, 

kas ir pieaudzis pret 2019. gada administrācijas apmierinātības vērtējumu -71,7 % 

SKK Iekšējās komunikācijas un apmierinātības anketa vadībai un administrācijai  sastāv no 37 

jautājumiem, no kuriem izmērīt var 24 sniegtas atbildes. Atbildējuši 7 darbinieki no 7. 

 

  

25.attēls apmierinātības rādītāji 
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11. Sasniegumi 
 

Uzraudzības audita apliecinājumu par SIA “Starptautiskā kosmetoloģijas koledža” 

kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2015 standartam. 

 

13.tabula  Sasniegumi 

 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā 

21.03.2020. notika attālinātais uzraudzības 

audits  kvalitātes vadības sistēmas 

atbilstībai ISO 9001:2015 standarta 

prasībām.  

06.05.2020  koledža saņēmusi uzraudzības 

audita apliecinājumu par SIA 

“Starptautiskā kosmetoloģijas koledža” 

kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 

9001:2015 standartam. Kvalitātes vadības 

procesu nepārtraukta pilnveidošana  ir 

 stratēģiski svarīgs instruments izglītības 

iestādes darba organizācijā. Šo sertfikātu 

SKK saņem jau 2.gadu pēc kārtas. 

Sertificētā darbības sfēra: 

Augstākās izglītības iestāde veselības aprūpē 

(t.sk. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības nodrošināšana studiju virziena 

«Veselības aprūpe» programmās 

«Ārstnieciskā masāža» (LKI 4.kvalifikācijas 

līmenis, EKI 5.kvalifikācijas līmenis) un 

“Estētiskā kosmetoloģija” (LKI 

4.kvalifikācijas līmenis, EKI 5.kvalifikācijas 

līmenis). 

 

Latvijas Dažādības harta 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020. Starptautiskā Kosmetoloģijas 

koledža  svinīgā ceremonijā, attālināti, 

SKK ir svarīgi parakstīt Dažādības hartu, jo 

savā darbībā  skaidri noteikusi un īsteno  

vērtības, kas cieši sasaistās ar Dažādības 

Hartas pamatprincipiem – sociālā atbildība, 

droša darba vide, kvalitāte un izglītības 

pieejamība. 

SKK apņemas turpināt iedzīvināt 15 hartas 

principus, tādus, kā: 
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parakstīja Latvijas Dažādības hartu. 

 

1. Veidot organizācijas kultūru, kurā 

tiek novērtēta savstarpējā cieņa, 

dažādība, iekļaušana un īstenot 

vienlīdzīgas attieksmes princips.  

2. Aizsargāt savus darbiniekus un 

studentus no diskriminācijas; 

3. Nepieļaut diskrimināciju uz 

dzimuma, etniskās piederības, ādas 

krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās 

orientācijas, dzimuma identitātes un 

reliģiskās vai politiskās pārliecības 

pamata; 

4. Atbalstīt profesionālo izaugsmi un 

mūžizglītību; 

 

Ilgtsējas indeks- sudrabs 

 

Piedalīšanās Ilgtspējas indeksā un novērtējums 

apliecina SKK spēju izmantot un pierādīt 

praksē ilgtspējīgas darbības principus dažādās 

jomās – stratēģija, sabiedrība, darba vide, 

tirgus attiecības un vide. Sudraba indekss 

nozīmē, ka uzņēmums visus šos principus 

ievēro. 

Ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma, definēti 11 kvalitātes procesi, izveidota 

kvalitātes vadības rokasgrāmata. Notiek nepārtraukta KVS procesu uzraudzība, definēti un 

uzraudzīti uzņēmuma būtiskākie riski. Definēti procesi un iecelti atbildīgie par to pārraudzīšanu.  

Izstrādātas instrukcijas un darba organizācijas kārtības COVID 19 ierobežošanai. Apstiprināta 

Attālinātā darba kārtības  “Attālinātā darba veicējiem 

DA instrukcija Nr.13”. Instrukcija pieejama  SKK iekšējā serverī un Moodle platformā. 

\\10.18.88.1\public\1 STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS KOLEDZA\NORMATIVIE 

DOKUMENTI\Ieksejie_dokumenti\DARBA AIZSARDZĪBA\WORD DA 19.09.2020 

 

12.  2020.gadam izvirzītās iniciatīvas  un izaicinājumi: 
 

2020.gadā īstenotie pasākumi, kas ietekmēja SKK darbību : 

 

1. Pilnveidoti SKK ikdienas procesi ar digitālajiem risinājumiem  (ZOOM (uzņēmuma 

pamatdarbības nodrošināšanai attālinātam klātienes darbam), Webex Meet, Canva, Google 

Forms, Google kalendārs, Google dokumenti, Mentimeter); 

file://///10.18.88.1/public/1%20STARPTAUTISKA%20KOSMETOLOGIJAS%20KOLEDZA/NORMATIVIE%20DOKUMENTI/Ieksejie_dokumenti/DARBA%20AIZSARDZĪBA/WORD%20DA%2019.09.2020
file://///10.18.88.1/public/1%20STARPTAUTISKA%20KOSMETOLOGIJAS%20KOLEDZA/NORMATIVIE%20DOKUMENTI/Ieksejie_dokumenti/DARBA%20AIZSARDZĪBA/WORD%20DA%2019.09.2020
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2. Pilnveidota un tiek izmantota SKK IPAS sistēma, 2020.gadā turpinājās  datu ievadīšanu 

par iepriekšējo gadu studentiem, pedagogiem, uzlabots uzņemšanas modulis; 

 

3.  Ātru reaģēšanu uz Covid 19 situāciju valstī un darbības nepārtrauktību nodrošināja 

ierakstītas lekcijas 311 stundas (līdz 2020. gada 5. februārim) un ir pieejamas SKK Moodle 

platformā.  Izveidotie divi tālākizglītības kursi, kurus var apgūt attālināti; 

 

4. Ieviesta un uzraudzības auditā 2020.gada aprīlī novērtēta un sertificēta kvalitātes vadības 

sistēma, tiek īstenoti  11 kvalitātes procesi, izveidota  un 2020.gada 25. maijā pilnveidota 

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 un turpinās risku un neatbilstību (t.sk. sūdzību un 

priekšlikumu) vadības process. Ir definēti un uzraudzīti uzņēmuma būtiskākie riski. Aktualizēti 

procesu atbildīgie par to pārraudzīšanu un skaidrāk definēta iekšējais audits un tā cikliskums-

plānotie intervāli. 

 

5. Nodrošināta vides ilgtspēja - studentu, absolventu, darba devēju, pasniedzēju, administrācijas 

aptauju digitalizācija, samazinot papīra dokumentu izmantošanu. Par to liecina iepirktā papīra 

daudzums, piemēram 2019. gada nogalē un 2020. gada nogalē tas ir samazinājies uz pusi. 

Papīra salīdzinājuma uzskaite glabājas SKK dokumentā “Papīra atskaties”, SKK Serverī. 

 

6.  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 “KVS”-“Aptaujas”6. 

 

7.  Digitalizācija, inovatīva zināšanu pārnese – SKK Moodle7, IPAS un ZOOM platformu 

izmantošana ļauj studentiem un pedagogiem vadīts plānotās kontaktstundas klātienē-attālināti 

caur ZOOM platformu, SKK Moodle sniedz iespējas atkārtot lekcijas attālināti, lektoriem, ja 

                                                           
6 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gsDvjTj59ze-lmXsLLf7v5LIp1ddN0fI (anketas pieejamas reģistrētiem SKK administrācijas 

lietotājiem). 
7 SKK Moodle , IPAS un ZOOM platformas 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gsDvjTj59ze-lmXsLLf7v5LIp1ddN0fI
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tas ir nepieciešamas  ierakstīt lekcijas, administrācijai veikt lekciju monitoringu-hospitāciju 

piedaloties ZOOM klātienes lekcijās. Praktisko nodarbību video ieraksti ļauj attālināti atkārtot 

praktiskajās nodarbībās apgūto, vieglāk saprast attēlos norādīto informāciju par praktiskajām 

darbībām, līdz ar to paaugstinot savas zināšanas. 

 

8. Pilnveidoti iekšējie normatīvie un pārvaldības dokumenti - izstrādātas “Mācību līdzekļu 

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. 

 

9. Topošo studentu arī 2020.gadā bija  attālinātā  pieteikšanās studijām (uzņemšana) - 

moderna, efektīva, kas atvieglo un ietaupa finanšu resursus gan topošajiem studentiem, gan 

SKK administrācijai. 

 

10. SKK zināšanu pārnesi turpmākajai izglītībai – ir nodomu protokols par iespēju SKK 

absolventiem gada laikā iegūt bakalaura grādu Sociālo zinātņu universitātē Viļņā.  

 

11. Noslēgti jauni prakses vietu līgumi - N.Sergejevas ģimenes ārsta praksi; AZARYAN 

MEDICAL CLINIC u.c. Ar 7 prakses vietas devējiem 2020.gadā ir uzsākta sarunas par 

sadarbību un līguma nosacījumiem. 

 

12. Izvērtētas un pilnveidotas prakses programmas. Praktiskajās nodarbībās izstrādātas 

gadījumu analīzes8 palīdz apgūt skaistumkopšanas speciālista vai masiera profesijas standartā 

definētās zināšanas, prasmes un kompetences.  

 

13. Digitālo rīku izmantošana mācību procesā - Akadēmiskais personāls izmanto šādus 

digitālos rīkus: ZOOM, Moodle, 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.  

 

                                                           
8 Gadījumu analīze angļu valodā - study case 
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14. SKK piedalījās “On Track” pētījumā par absolventiem ar mērķis  iegūt kvalitatīvu informāciju 

par to, kā absolventi izmanto iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences pēc mācību 

beigšanas, lai saprastu gan bezdarba cēloņus, gan noskaidrotu panākumu iemeslus konkrētās  

izglītības iestādēs vai mācību programmās, kā arī konkrētos reģionos vai ekonomikas nozarēs.  

 

 

2021.gadam SKK vadība definējusi šādas SKK darbības prioritātes 

 

1. Pilnveidoti SKK ikdienas procesi ar digitālajiem risinājumiem; 

2. Turpināt sabiedrības izglītošanas pasākumus - SKK zināšanu pārneses un  Dažādības 

vadības ietvarā;  

3. Īstenot Vides ilgtspēju ; 

4. Mācību salona izveide _ Prakses vietām; 

5. Pedagogu un studentu lietišķie pētījumi. 

6. Iesaistīties darbā ar nozares profesionālajām organizācijām un darba devējiem, citiem 

izglītotājiem skaistumkopšanas un āstnieciskās masāžas speciālistu profesijas tēla 

veidošanai, atpazīstamībai un vērtībai. 

 
26.attēls SKK prioritārie virzieni 
 

 


