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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!“ 
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1. Par Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu 
 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk - SKK) ir privātā koledža, kura īsteno 

akreditētu studiju virzienu „Veselības aprūpe” (akreditēts līdz 2022. gada 31. decembrim, 

pamatojoties uz Augstskolu likuma 48. punktu[1]), ar divām studiju programmām – “Estētiskā 

Kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”. 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledža dibināta 2004. gadā. Tā bija pirmā profesionālā 

augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvāja izglītību skaistumkopšanas speciālistiem. 

Līdz 2019./2020.gadam koledža ir viena no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas 

piedāvā 1. līmeņa augstāko izglītību Rīgā, nodrošinot darba tirgu ar profesionāliem 

skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā un masieriem. 

SKK 2014./2015. akadēmiskajā gadā pirmo reizi ieguva Starptautiskās skaistumkopšanas un 

kosmetoloģijas konfederācijas (CIBTAC) akreditāciju (par CIBTAC skatīt tīmekļa vietni: 

https://www.cibtac.com/), kļūstot par pirmo šādu kvalifikāciju ieguvušo estētiskās kosmetoloģijas 

izglītības iestādi Baltijā. CIBTAC diploms apliecina, ka SKK studenti saņem visaugstākā līmeņa 

praktiskās iemaņas, iegūst pilnīgu izpratni par nozari un ir kvalificēti darbam gan Latvijā, gan 

ārvalstīs. Sertifikāts tiek atjaunots katru gadu. 

2017. gada septembrī tika licencēta un uzsākta jauna studiju programma “Ārstnieciskā 

masāža”. 

Sasniegumi[2] 

- No 2019. gada Kvalitātes pārvaldības sistēmas apliecinājums – ISO sertifikātu 9001:2015. 

Sertifikāts katru gadu tiek uzturēts (2020.) un veikta veiksmīgi veikta 2021.gadā  resertifikācija uz 

3 gadiem. 

- EFQM izcilības sertifikāts 

- Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorija 2019. Un 2020. gadā 

- Starptautiskā atzinība - CIBTAC gada balvu kategorijā “Jaunais CIBTAC centrs 2019” 

- Bisnode Good Credidworthiness - Otrs augstākais kredīta novērtējums. Tas ir apstiprinājums, ka 

uzņēmuma reputācija ir caurskatāma un skaidra. 

- VID padziļinātās sadarbības programmas bronzas līmenis jau trešo gadu apliecina godprātīgu 

nodokļu nomaksu un parādu neesamību, vidējās darba samaksas ievērošanu. 

- Baltic Prestige Awards – par zaļās prakses ieviešanu koledžā 

- “Ģimenei draudzīga darbavieta” 

- Dalība Latvijas Dažādības hartā 
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- Ārstnieciskās masāžas studenti iegūst nominācijas starptautiskā olimpiādē Latvijā 

- Estētiskās kosmetoloģijas studente iegūst nomināciju 8. Starptautiskajā studentu masāžas 

čempionātā Lietuvā 

- Atzinība konkursā REGIOSTARS 2019 par dalību ES finansēta Kohēzijas politikas projektā, 

kurā demonstrēta izcilība un jaunas pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai. 

1.tabula Atzinības 

 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saņem 
otru augstāko kredīta novērtējumu; 
Šajā sarežģītajā Covid 19 pandēmijas laikā  ir 
ļoti būtiska sasniegumu un kvalitatīvas 
informācijas atspoguļošana par uzņēmumu gan 
partneriem , gan klientiem, gan akcionāriem un 
lojālo darbinieku komandai. “Uzticības zīmogs” 
nodrošina jūsu partneriem, ka informācija par 
jums ir pareiza. Tas ir apstiprinājums, ka 
uzņēmuma reputācija ir caurskatāma un skaidra. 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža saņem 
Baltic Prestige Awards 
SKK  saņem kārtējo starptautisko novērtējumu 
un atzinību!  
“Žūrija atzinīgi vērtēja Starptautisko 
Kosmetoloģijas koledžu par tās apņemšanos 
ievērot zaļo praksi. Koledža piedalās un atbalsta 
bezatkritumu iniciatīvas, rīko nodarbības ārpus 
telpām, koordinē koku stādīšanas projektus un 
smagi strādā, lai samazinātu papīra patēriņu 
iestādē. Kā ziedojumu Rīgas pilsētai, skola 
publiskā parkā iestādīja 90 ceriņu kokus – pa 
vienam katram skolēnam, kurš iestājās 2020. 
mācību gadā. Koledža lepojas ar centību 
veicināt labu garīgo veselību un labklājību savos 
studentos, pasniedzējos un plašākā sabiedrībā. 
SKK regulāri organizē pasākumus un apmācības 
stresa pārvarēšanai un mazināšanai, kā arī 
atbalsta vietējos sporta pasākumus.“, tā par 
mums raksta Baltic Prestige Awards. 
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Sabiedrības integrācijas fonds svinīgā 
ceremonijā 3. jūnijā atklāja jaunu iniciatīvu 
“Ģimenei draudzīga darbavieta”, kuras mērķis ir 
godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, 
kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. 
Atklāšanas ceremonijā statusu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta” kā pirmie saņēma 50 
darba devēji, kas apliecinājuši rūpes par savu 
darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku 
ģimenes un darba dzīves saskaņošanu. 

 

Trešo pušu ārējais novērtējums apliecina SKK spēju un ieguvumus izpildīt prasības, lai sniegtu 

klientam kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīviem aktiem atbilstošu mācību pakalpojumu. 
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1.attēls Stratēģija 

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: 
x sagatavo starptautiski pieprasītus un profesionāli izglītotus speciālistus veselības aprūpē; 

x izprot globālās tendences; 

x veic atbildīgu uzņēmējdarbību nacionālā un starptautiskā mērogā; 

x 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. 

2.tabula SKK struktūra 

  

Organizatoriskā struktūra, apstiprināta 25.05.2020. Organizatoriskā struktūra, apstiprināta 23.10.2021. 
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2.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 

 

 
 

 3. attēls SKK akadēmiskais personāls. 
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3. 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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4.tabula. Studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki 

 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022 

Ievēlētais 
akadēmiskais 
personāls 

9 9 10 11 11 11/8 

Tai skaitā:       
docenti 4 4 8 7 7 7 
Lektori 5 3 3 3 3 3 
No akadēmiskā 
personāla ar 
zinātnisko grādu 

3 3 5 5 5 5 

Vieslektori, 
viesdocenti 

13 25 37 34 34 34 

 
 
 
4.attēls SKK akadēmiskā personāla izglītība 
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SKK Vieslektori: 

 
 
 

 



 PĀRSKATS 
Versija: 1 K2 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Kvalitāte>> Pašnovērtējumi>> Gada pārskati>> 2021 Lapa 14 no 61 

 

 
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 2021.gadā nodrošina personāla vadības attīstību šādās 

jomās: 

x 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. 

x 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.  

x 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 
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atgriezenisko saiti. Darba izpildes novērtēšana 2021. 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.  

x 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.  

 
2. Stratēģija  

 
SSK darbības stratēģija 2021.-2026. (turpmāk – Stratēģija) https://skk.lv/strategija-2021-

2026/  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: 
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7.attēls  SKK pamatdarība 

 

Definēti SKK stratēģijas 2021.-2026. darbības virzieni ir: 

 
8.attēls Darbības virzienu 

SKK darbības stratēģija 2021.-2026 . (turpmāk – Stratēģija) https://skk.lv/strategija-2021-

2026/ nosaka SKK stratēģiskās prioritātes, darbības virzienus, to stratēģiskos mērķus, uzdevumus, 

rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī iestādes pārvaldību.  
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Stratēģijas pārskatīšana notiek sadarbībā ar SKK ieinteresētajām pusēm. Stratēģiju apstiprina 

SKK Padome. Stratēģiju pārskata pēc nepieciešamības, atbilstoši SKK darbību ietekmējošo 

faktoru izmaiņām, bet biežāk kā vienu reizi gadā.  

 

Stratēģijas uzdevums ir veicināt visu SKK  darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

SKK stratēģijas prioritātes ir: 

 

x Pētījumi un inovācijas – ar jaunām idejām pedagoģijā, tehnoloģiju vietu un lomu 

izglītības procesā un pētnieciskajiem izaicinājumiem, lai izvērtētu inovāciju ietekmi 

uz dažādu kompetenču attīstību SKK darbībā;  

x Digitalizācija- augstākās izglītība iegūšanas pilnīga transformācija digitalizācijas 

veidā, pilnveidoti mācīšanas un mācīšanās procesi,;   

x Tālmācība- elastīga un studentam ērts mācību procesa nepārtraukta pilnveide SKK  

internetā īpaši izveidotā mācību e-vidē; 

x Internacionalizācija- visaptveroša pieeja SKK augstākajai izglītībai, lai starptautiskā 

veidā sagatavotu SKK studentus būt aktīviem dalībniekiem savstarpēji saistītā 

pasaulē https://skk.lv/internacionalizacija/ ; 

x Mākslīgais intelekts- iespēja un ieguvumi ekonomiskai efektivitātei un  mācību 

procesa pievienotajai vērtībai - radīt gudru mācīšanās infrastruktūru ar paplašinātu  

tehnoloģiju pieejamību viedtālruņus, virtuālo realitāti, robotus utt.); 

x Izcilība kā kvalitātes “brieduma” rezultāts1 - 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 https://skk.lv/politikas/ 

 
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 

                                                           
1 https://skk.lv/kvalitates-un-izcilibas-politika/ 
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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.  

 

 
9.attēls SKK pārvaldības modelis 

Lai nodrošinātu efektīvu SKK darbību, ir ievēroti šādi principi: 
x savlaicīgi plānot SKK darbības attīstību, lai nodrošinātu SKK mērķu sasniegšanu; 
x nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, novērtēšanu, lai samazinātu risku 

iespējamību un ietekmi līdz pieņemamam līmenim, izmantojot potenciālās iespējas un 
sekmētu SKK mērķu sasniegšanu; 

x pilnveidot SKK darbību atbilstoši ārējās un iekšējās vides prasībām un kvalitātes 
vadības labākajai praksei; 

x 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; 

x nodrošināt savlaicīgu SKK apritē esošo dokumentu vadību; 
x 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;  
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x informēt sabiedrību, SKK ieinteresētās puses par koledžas galvenajiem darbības 
virzieniem; 

x 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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3. Finanšu struktūra un apjoms 

 

  

2020.gads 2021.gads 
 

  
2020.gads 2021.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: 

x profesionālās sagatavotības; 

x informētības par SKK vadības pieņemtajiem lēmumiem; 

x iesaistīšanās procesos, projektos un darba grupās; 

x kompetences un precīzas amata pienākumu izpildes.  

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

struktūrvienībām un struktūrvienību ietvaros. 
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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): 

x nodrošina SKK procesu efektīvu īstenošanu stratēģisko mērķu sasniegšanai, risku 

vadību, procesu uzraudzību un pilnveidošanu; 

x 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; 

x 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): 

x savlaicīgi plāno SKK darbības attīstību, lai nodrošinātu SKK mērķu sasniegšanu; 

x nodrošina savlaicīgu risku identifikāciju, novērtēšanu, lai samazinātu risku iespējamību 

un ietekmi līdz pieņemamam līmenim - izmanto potenciālās iespējas un sekmē SKK 

mērķu sasniegšanu; 

x pilnveido SKK darbību atbilstoši ārējās un iekšējās vides prasībām un kvalitātes vadības 

labākajai praksei; 

x 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; 

x 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;  

x informē sabiedrību, SKK ieinteresētās puses par koledžas galvenajiem darbības 

virzieniem; 

x 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 01.10.2021.)  
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12.attēls Statistika 
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13.attēls Statistika 

Tiek analizēta Vislielākais studējošo atbirums ir bijis programmā “Estētiskā kosmetoloģija” 

pilna laika grupās - 36,36%, nepilna laika grupās - 35,71%, bet programmā “Ārstnieciskā masāža” 

nepilna laika grupās - 27,27%. 2021./2022. gadā studējošo statistikas rādītājus  ir ietekmējusi 

“Covid-19” pandēmija, jo bijuši dažādi izaicinājumi, kuriem ne visi ir vēlējušies pielāgoties – 

studijas attālināti, vakcinācija. 

Atskaitīšanas iemesli: 

 Ģimenes apstākļu dēļ 

 Ģimenes pieaugum 

 Veselības problēmas 

 Nevar apvienot ar darbu 

 Finanšu saistību neizpilde 

 Finanšu grūtības 

 Nav izvēlēta atbilstoša profesija 

 Dzīvesvietas maiņa (LV vai ārzemes) 
5.attēls.Programma “Estētiskā kosmetoloģija”, pilna laika grupas 

 

Studiju grupa/ 
Group 

PL - pilns 
laiks/ Full 

time Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

    
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

EK-1/17 PL 18 1 5,56% 

EK-1/18 PL 20 2 10,00% 
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EK-1/19-1 PL 22 5 22,73% 

EK-1/19-2 PL 22 8 36,36% 

EK-1/20-1 PL 18 1 5,56% 

EK-1/20-2 PL 19 1 5,26% 

EK-1/21-1 PL 20   0,00% 

EK-1/21-2 PL 17   0,00% 

Kopā 8 PL 156 18 11,54% 

  Min 17 1 0,00% 

  Max 22 8 36,36% 

  Vid 20 3 10,68% 
 

6.tabula. 2 Programma “Estētiskā kosmetoloģija”, nepilna laika grupas 
 

Studiju grupa/ 
Group 

NL 
nepilns 
laiks/ 
Part 
time 

Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

    
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

EK-2/16 NL 20 3 15,00% 
EK-2/17 NL 21 3 14,29% 
EK-2/18 NL 19 2 10,53% 
EK-2/19 NL 28 10 35,71% 
EK-2/20 NL 25 4 16,00% 
EK-2/21 NL 22 2 9,09% 
EK-3/17 NL 17 4 23,53% 
EK-3/18 NL 16 2 12,50% 
EK-3/19 NL 24 8 33,33% 
EK-3/20 NL 20 1 5,00% 
EK-3/21 NL 21 4 19,05% 
Kopā 11 NL 604 91 15,08% 
  Min 16 1 5,00% 
  Max 28 10 35,71% 
  Vid 21 4 17,64% 

 
 7.tabula “Ārstnieciskā masāža”, nepilna laika grupas 

Studiju grupa/ 
Group 

NL 
nepilns 
laiks/ 
Part 
time 

Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

    
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

AMz-2/18 NL 11 2 18,18% 
AMz-2/19 NL 14 2 14,29% 
AMz-2/20 NL 22 6 27,27% 
AMz-2/21 NL 18 2 11,11% 
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AMz-2/22 NL 11   0,00% 
5 grupas 5 NL 76 12 15,79% 
  Min 11 2 0,00% 
  Max 22 6 27,27% 
  Vid 15 3 14,17% 

 

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/. 
 

 
14.attēls Imatrikulētie  
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14. absolventi 
 

Vislielākais studējošo atbirums programmā “Estētiskā kosmetoloģija” ir bijis pilna laika grupās - 36,36%, nepilna laika 
grupās - 35,71%. 2021./2022. gadā studējošo statistikas rādītājus  ir ietekmējusi “Covid-19” pandēmija, jo bijuši 
dažādi izaicinājumi, kuriem ne visi ir vēlējušies pielāgoties – studijas attālināti, vakcinācija. 
Atskaitīšanas iemesli: 

 Ģimenes apstākļu dēļ 
 Ģimenes pieaugums 
 Veselības problēmas 
 Nevar apvienot ar darbu 
 Finanšu saistību neizpilde 
 Finanšu grūtības 
 Nav izvēlēta atbilstoša profesija 
 Dzīvesvietas maiņa (LV vai ārzemes) 

8.attēls. Programma “Estētiskā kosmetoloģija”, pilna laika grupas 
 

Studiju grupa/ 
Group 

Studiju 
gads/ 

Study year 

PL - pilns 
laiks/ FT -
Full time 

Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

  
 

  
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

EK-1/12 2012/2013 PL/FT 23 1 4,35% 

EK-1/13 2013/2014 PL/FT 22 8 36,36% 

EK-1/14 2014/2015 PL/FT 25 6 24,00% 

EK-1/15 2015/2016 PL/FT 25 12 48,00% 

EK-1/16 2016/2017 PL/FT 32 - 4 -12,50% 

EK-1/17 2017/2018 PL/FT 23 1 4,35% 

EK-1/18 2018/2019 PL/FT 26 2 7,69% 

EK-1/19-1 2019/2020 PL/FT 22 5 22,73% 

EK-1/19-2 2019/2020 PL/FT 22 8 36,36% 

EK-1/20-1 2020/2021 PL/FT 18 1 5,56% 
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EK-1/20-2 2020/2021 PL/FT 19 1 5,26% 

EK-1/21-1 2021/2022 PL/FT 24   0,00% 

EK-1/21-2 2021/2022 PL/FT 25   0,00% 

Kopā  13 PL/FT 306 41 
    Min 18 -4 -12,50% 

   Max 32 12 48,00% 

   Vid/Avg. 24 4 16,56% 
 

 
9.attēls. Programma “Estētiskā kosmetoloģija”, nepilna laika grupas 

 

Studiju grupa/ 
Group 

Studiju 
gads/ 
Study year 

NL 
nepilns 
laiks/ PT-
Part time 

Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

  
 

  
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

EK-2/12 2012/2013 NL/PT 53 23 43,40% 
EK-2/13 2013/2014 NL/PT 38 11 28,95% 
EK-2/14 2014/2015 NL/PT 53 28 52,83% 
EK-2/15 2015/2016 NL/PT 33 8 24,24% 
EK-2/16 2016/2017 NL/PT 58 3 5,17% 
EK-2/17 2017/2018 NL/PT 26 3 11,54% 
EK-3/17 2017/2018 NL/PT 27 4 14,81% 
EK-2/18 2018/2019 NL/PT 22 2 9,09% 
EK-3/18 2018/2019 NL/PT 23 2 8,70% 
EK-2/19 2019/2020 NL/PT 28 10 35,71% 
EK-3/19 2019/2020 NL/PT 24 8 33,33% 
EK-2/20 2020/2021 NL/PT 25 4 16,00% 
EK-3/20 2020/2021 NL/PT 20 1 5,00% 
EK-2/21 2021/2022 NL/PT 24 2 8,33% 
EK-3/21 2021/2022 NL/PT 25 4 16,00% 
Kopā  15 NL/PT 479 113 

    Min 20 1 5,00% 
   Max 58 28 52,83% 
   Vid/ Avg. 32 7 20,87% 
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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 
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16.attēls Studentu skaits Programmā kopā: (uz 01.10.2021.) 

Grupas koda skaidrojumu skatīt šī dokumenta beigās. 
Lielākais studējošo atbirums programmā “Ārstnieciskā masāža” nepilna laika grupās ir bijis 
27,27%.  
2021./2022. gadā studējošo statistikas rādītājus  ir ietekmējusi “Covid-19” pandēmija, jo bijuši 
dažādi izaicinājumi, kuriem ne visi ir vēlējušies pielāgoties – studijas attālināti, vakcinācija. 
Atskaitīšanas iemesli: 

 Ģimenes apstākļu dēļ 
 Ģimenes pieaugums 
 Veselības problēmas 
 Nevar apvienot ar darbu 
 Finanšu saistību neizpilde 
 Finanšu grūtības 
 Nav izvēlēta atbilstoša profesija 
 Dzīvesvietas maiņa (LV vai ārzemes) 

 
10. tabula.Programma “Ārstnieciskā masāža”, nepilna laika grupas 

 

Studiju grupa/ 
Group 

Studiju 
gads/ Study 
year 

NL 
nepilns 
laiks/ PT 
– Part 
time 

Imatrikulēti/ 
Matriculed 

Atskaitīti/ 
Deduction 

Atbirums/ 
Dropout 

  
 

  
Skaits/ 
Count 

Skaits/ 
Count   

Amz-2/18 2017/2018 NL/PT 14 2 14,29% 
Amz-2/19 2018/2019 NL/PT 17 2 11,76% 
Amz-2/20 2019/2020 NL/PT 21 6 28,57% 
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Amz-2/21 2020/2021 NL/PT 18 2 11,11% 
Amz-2/22 2021/2022 NL/PT 11   0,00% 
5 grupas  5 NL/PT 81 12 14,81% 
   Min 11 2 0,00% 
   Max 21 6 28,57% 
   Vid/Avg 17 3 16,43% 

 
 
 

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; 

 

atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajam. Apliecinājuma 
dokumentus skatīt \\10.18.88.1\public\1 STARPTAUTISKA 
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KOSMETOLOGIJAS KOLEDZA\LIETVEDIBA\Līgumi 

Piedāvāti tālākizglītības 
pasākumi skaistumkopšanas 
nozarē strādājošajiem 

Turpinām īstenot iespējas mūžizglītības un profesionālās 
pilnveides, sabiedrības izglītošanas kontekstā : 

Klausītāja statuss – iespēja apgūt SKK programmās piedāvātos 
studiju kursus; 
Higiēnas prasības  Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem 
Turpinās CIBTAC kvalifikācijas kursu īstenošana; 
SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANAS PASĀKUMI: 
6.10.2021– Kā strādāt ar dažādu tautību ādas tipiem (Vilnis 
Kārkliņš, SKK koledžas absolvents, lektors Uk_Association of 
Beauty Therapy and Cosmetology un Face and Body Aesthetic 
Clinic īpašnieks, UK) 

5. & 12.05.2021 – Wellness and Quality of Life Assessment 
(Inga Iždonaitė-Medžiūnienė (SMK University)14. & 
21.04.2021 – Validation and authentication of natural cosmetic 
ingredients (detection of fakes); Cosmetic products quality 
testing (doc. Ing. Marian Lehocky, Ph.D. , Tomas Bata 
University in Zlin) 
10. & 17.03.2021 – Creativity and storytelling (Raimondas 
Paškevičius, SMK University) 
17. & 24.02.2021 – Sustainable Business and Corporate Social 
Responsibility (Diana Garlytska, SMK University) 
Tālmācības kurss  Higiēnas prasības –tetovēšanas, pīrsingu un 
mikropigmentācijas paklapojumu sniedzējiem 
https://skk.lv/higienas-prasibas-tetovesanas-pirsinga-un-
mikropigmentacijas-pakalpojumu-sniegsanai/ 
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Ieinteresēto pušu  Nozaru asociācijas 

Sadarbības partneri, sadarbība 

SKK saņem kārtējo starptautisko novērtējumu un 
atzinību! SKK komanda ieguldīja lielu darbu, lai 
sasniegtu SKK mērķus un jaunas virsotnes. 

 

“Žūrija atzinīgi vērtēja Starptautisko 
Kosmetoloģijas koledžu par tās apņemšanos 
ievērot zaļo praksi. Koledža piedalās un atbalsta 
bezatkritumu iniciatīvas, rīko nodarbības ārpus 
telpām, koordinē koku stādīšanas projektus un 
smagi strādā, lai samazinātu papīra patēriņu 
iestādē. Kā ziedojumu Rīgas pilsētai, skola 
publiskā parkā iestādīja 90 ceriņu kokus – pa 
vienam katram skolēnam, kurš iestājās 2020. 
mācību gadā. Koledža lepojas ar centību veicināt 
labu garīgo veselību un labklājību savos 
studentos, pasniedzējos un plašākā sabiedrībā. 
SKK regulāri organizē pasākumus un apmācības 
stresa pārvarēšanai un mazināšanai, kā arī atbalsta 
vietējos sporta pasākumus.“, tā par mums raksta 
Baltic Prestige Awards. 
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Marika Ģederte, kā Starptautiskās Kosmetoloģijas 
koledžas pārstāve, ir kļuvusi par sākotnējās valdes 
eksperti Polijas universitāšu akreditācijas 
asociācijā AQACUS. Asociāciju koordinē 
Erasmus konsorcijas, kurš sastāv no 5 
universitātēm Polijā – University of Social 
Sciences in Lublin, Jagiellonian College in Torun, 
Powislanski University in Kwidzyn, University of 
Health and Engineering in Warsaw, University of 
Health in Gdansk un Swietokrzyski College in 
Kielce. 

 

Asociācijas AQACUS misija ir izveidot augstāko 
izglītības iestāžu asociāciju, kura mācās viena no 
otras, pārņemot labo praksi, dalās informācijā par 
studiju programmām, novērtē viena otru, paturot 
prātā, ka no citiem saņemtais kvalitātes sertifikāts 
ir saistīts ar viņu apņemšanos un profesionalitāti, 
vienlaikus novērtējot arī citus.. 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, sadarbībā 
ar Learn & Lead inovācijas centru (Slovākija), 
uzsāk inovatīvu un revolucionāru koncepciju par 
mācīšanos un mācīšanu Latvijā. 

Kas ir Learn & Lead? 

Learn & Lead ir radījis ģeniālu pieeju, lai attīstītu 
indivīdu prasmes un palīdzētu viņiem izcelties 
savā jomā. L&L ir ļoti ievērojams nosaukums, 
kad runa ir par novatoriskām un interaktīvām 
mācīšanās metodēm un prasmju pilnveidošanu. 
L&L rūpējas par līdzekļiem un zināšanām, kas ir 
būtiskas, lai būtu efektīvs vadītājs, treneris, 
skolotājs vai menedžeris. L&L sistēma ir 
izstrādāta, lai atbalstītu mūžizglītības procesu, 
ļaujot indivīdiem pastāvīgi uzlabot savas 
zināšanas un personīgo izaugsmi, lai stātos pretī 
izaicinājumiem. 
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Tiek noslēgts sadarbības un prakses līgums ar 
BeautySPA Baltic 

Kvalitāte mūsu koledžā ir viena no galvenajām 
vērtībām un meklējam partnerus, kuriem arī ir 
svarīga ilgtspēja, kvalitāte, inovācijas un 
profesionalitāte. Ar šī gada jauno studiju gadu 
esam uzsākuši jaunu sadarbību ar vācu 
kosmētikas zīmolu Babor, tā ekskluzīvo 
izplatītāju Igaunijā un Latvijā BeautySPA Baltic. 
Svinīgos apstākļos, ar tās direktori Eveline 
Ainomae no Igaunijas, tika parakstīts sadarbības 
līgums par praksi, pieredzes apmaiņu un kopīgiem 
nākotnes projektiem. 

 

BABOR ir vadošais starptautiskais profesionālās 
kosmētikas zīmols un joprojām ir ģimenes 
uzņēmums. Uzņēmuma augšgalā ir īpašnieku 
ģimenes trešajā paaudze, kuras korporatīvās 
filozofijas sastāvdaļa ir ilgtspējība. Tās zaļajā 
programmā ir trīs galvenās tēmas: CO2, 
iepakojums un sastāvdaļas. 

 

Lai apmierinātu klientu prasības, BABOR 
paļaujas uz vairāk nekā 60 gadu pieredzi ādas 
kopšanā Vācijā: visa izstrāde un ražošana notiek 
tikai uzņēmuma galvenajā mītnē Āhenē. Tāpēc 
katrs produkts, sākot no idejas līdz gatavam 
produktam, ir kvalitātes solījums un apzīmē 
zinātni, precizitāti un efektu. Un tieši tas arī mūsu 
koledžai ir svarīgs. 

 

Pateicamies BeautySPA Baltic par dāvināto ādas 
diagnostikas iekārtu, kura ļoti mums noderēs 
studiju procesā. 
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Noslēgts sadarbības un prakses līgums ar 
kosmētikas ražošanas uzņēmumu Krētā, Grieķijā 

 

Koledžas studentes kopā ar lektori Baibu Grīnu 
piedalās RTU projektā “Virzība” 

SKK komanda, sadarbībā ar  RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) radošo 
komandu – producenti  Daina Gāgu Ēķi, Anda 
Škerbaku apsprieda sadarbības procesu 
diplomandu pasākumam VIRZĪBA. Tā rezultātā 
nolēmam to atbalstīt ar make up veidošanu 
modeļiem un pasniegt savu simpātijas balvu. 

 

10.jūnijā norisinājās Projekta “Virzība” 
noslēgums, kurā koledža pasniedza savu 
Simpātijas balvu. 

 

“Izglītības procesā svarīga starpdisciplinārā 
pieeja, jauno nozares  speciālistu talantu attīstība, 
veidojot ilgtspējīgu domāšanu caur inovāciju 
radīšanu un to praktisko īstenošanu. Starptautiskā 
Kosmetoloģijas koledža (SKK) novērtē RTU 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) ieguldīto 
darbu un profesionālā bakalaura studiju 
programmas “Materiālu tehnoloģija un dizains” 
apģērbu dizaina un tehnoloģijas specializācijas 3. 
un 4. kursa studentu un viņu Tērpu kolekciju 
izstrādes vadītāju paveikto 
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SKK GADA PEDAGOGA titulu saņem Iveta 
Skreja 

 

 

Noskaidrots SKK GADA STUDENTS 
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9.jūnijā norisinājās starptautiskā zinātniskā 
konference, kurā piedalījās 18 lektori, no kuriem 
7 bija ārzemju viesi no tādām valstīm kā 
Lielbritānija, Polija, Vācija, Grieķija un Serbija. 

 

 

SKK studentus, akadēmisko un vispārējo 
personālu piedalīties Lielajā Talkā 

 

COVID19 Sabiedrība un visu Ieinteresēto pušu 
informēšana par darba organizāciju ārkārtējās 
situācijas izsludināšanas periodā (COVID19)- 
vienošanās par sadarbību šajā periodā; 
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SKK Brauciens par godu Latvijas Neatkarības 
atjaunošanai, kā zināšanu un labās prakses, 
koledžas tēla popularizēšanai caur Latvijas 
izzinošu ģimenes pasākumu. Pasākums tiek 
ieviests, kā tradīcija katru gadu 4. maiju iepazīt 
caur spēli un azartu, kā arī kādu nelielu Latvijas 
daļu.  

 

Zināšanu un labās prakses pārnese uzkrāta un analizēta procesa “Zināšanu pārneses nodrošināšana 
studentiem izglītības turpināšanai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” ietvaros2. 

 

 

                                                           
2 20.08.2021. ziņojums Nr. Nr.1-4/21-011;12 
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8. 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\2020_2021 
\\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. Pētniecība 

LV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Publikācijas, referāti, uzstāšanās 
(referāts, ziņojums u.tml.) kongresos, 
konferencēs, semināros u.c.  
Pētniecības projekti. 18 30 36 34 25 15 19 21 
Vēlētie mācībspēki 5 9 14 6 8 6 16 14 
Vieslektori 13 21 22 28 17 9 3 7 
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17.attēls. SKK starptautiskās zinātniski pētniecisko konferenču statistikas diagrammas 
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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 
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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: 

x 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.   

x 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 

auditorijas no BA „Turība”. 2021.gada rudens semestri paplašinām telpas BA Turībā –

Ierīkojot papildus Praktisko auditoriju ar 12 darba vietām.  

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

gan teorijas , gan praktiskais darbs. 

x 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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18.attēli SKK  Infrastruktūra un mācību vide SKK 
 

 
x 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;  

x 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.  

x Ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, reizi gadā veicam  Darba vides 

riska novērtējumu, kuru veic ārējais novērtētājs. SKK patstāvīgi pievērš uzmanību 

darbinieku viedoklim un 2021. gadā turpina  veikt uzlabojumus darba vietās, Veicot 

darbinieku novērtējumu, 100% ir atbildējuši, ka darba vietās jūtās droši. 2021. 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 
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x 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.  

x 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.  

x 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 . 

x 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  
 

x 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; 

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

veiksmīgi pārorganizēties uz attālinātās klātienes studiju darba organizāciju C19 apstākļos 

x 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 20.08.2021. procesu mērījumu sanāksmē. 

21.gadā veikta 29  piegādātāju līgumsaistību izpildes novērtēšana3, 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 2021.gadā 
 

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 20.08.2021.  procesu 

mērījumu sanāksmē ,protokola nr. 3-27/21-0002 

 

2021.gadā veikta 36  piegādātāju līgumsaistību izpildes novērtēšana4, kā rezultātā 

noskaidrots, ka visi 36 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 

                                                           
3 Saskaņā ar kārtībā Nr.66 “Piegādātāju novērtēšana vērtējuma līmenis „A” (100-80),  „B” (79-65),  „C” (64-0”) 
4 Saskaņā ar kārtībā Nr.66 “Piegādātāju novērtēšana vērtējuma līmenis „A” (100-80),  „B” (79-65),  „C” (64-0”) 
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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 četru 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  

2019 2020 2021 

 

  

  

 

 
19.attēls SKK piegādātāju salīdzinājums 2018.,2019., 2020.,2021. gadā 

 
Secinājums 
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2021.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.  

 
 

 

9. Ieinteresēto pušu novērtējums. Klientu aptaujas 
 

Klientu un 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: 

x “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības 

aprūpe» programmā «Ārstnieciskā masāža»5; 

x “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšana studiju virziena «Veselības 

aprūpe» programmā «Estētiskā kosmetoloģija”6 . 

                                                           
5 Procesa 20.08.2021. ziņojums Nr.1-4/21-0002 
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20.attēls. SKK izmantotās ieinteresēto pušu apmierinātības vērtējuma metodes, mērķi un regularitāte 
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21. attēls Anketas 

3. Ieinteresēto pušu apmierinātības pētījumu sniegums analizēts procesu “Komunikācijas 
vadība” mērījumos7 atbilstoši apstiprinātajam SKK Komunikācijas plānam8 

 
Laika posmā no 27.05.-10.06 notika SKK mācībspēku apmierinātības aptauja 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. 

Aptaujas anketu aizpildījuši 21 SKK pedagogs jeb 52,5% no kopējā pedagogu skaita. Salīdzinot ar 

rudens semestra apmierinātības aptaujas rezultātiem, ir novērojums pedagogu aktivitātes kritums 

par 3.5% . Kopējā apmierinātība ir novērtējama kā augsta.  

11.tabula.Pozitīvo  un negatavīto atbilžu skaita proporcija 

Atbilžu variants Skaits Skaits% 
Pozitīvās 
atbildes 

Negatīvās 
atbildes 

Piekrītu 263 70% 
98%  Gandrīz piekrīt 106 28% 

 Gandrīz nepiekrītu 8 2% 
 2% Nepiekrītu 0 0.00% 
 Kopā 377 100.00% 98% 2% 

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

                                                           
7 20.08.2021. ziņojums Nr.1-4/21-0020 
 
8 Komunikācijas plāns /20/21 
Skatīt: SKK Serveris  Pielikums  Komunikācijas vadība 
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uzlabošanā.  
Pozitīvo  un negatavo atbilžu skaita proporcija. 

Studentu apmierinātība  

Kopumā tika saņemtas 98% pozitīvu vērtējumu par studiju darba organizāciju, kas ir augststs 
novērtējums. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties KVS procesā “Estētiskā Kosmetoloģija” un 
“Ārstnieciskā masāža” 

Atbilžu variants 
Pozitīvās 
atbildes 

Negatīvās 
atbildes 

Kopā 98% 2 

 

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

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

jautājumiem, no kuriem izmērīt var 24 sniegtas atbildes. Atbildējuši 8 darbinieki no 8. 

 
10. Sasniegumi 

 

Pārskata periodā SKK ir veikti ārējo pušu novērtējumi: 

x SIA “BM CERTIFICATION” SKK kvalitātes sistēmas vērtējums atbilstoši ISO 

9001:2015 prasībām; 

x Korporatīvā ilgtspējas un atbildības institūta vērtējums par SKK korporatīvās atbildības un 

ilgtspējas principu atbilstību “Ilgtspējas indeksā”  Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

jau otro gadu iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategoriju 

x Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža  uztur  Latvijas Dažādības hartas principus un 

dalās ar pieredzi, ko novērtē sabiedrība; 

x Starptautiskais EFQM Izcilības modeļa sertifikāta ietvarā turpinās ceļš uz izcilību un 

vērtēšana. Nākošā SKK EFQM Izcilības vērtēšana plānota 2022.gadā. 
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12.tabula Novērtējumi 

 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā 

2021. gada aprīlī notika 

attālinātais uzraudzības audits  kvalitātes 

vadības sistēmas atbilstībai ISO 

9001:2015 standarta prasībām.  

2021.gada maijā   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). 
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Starptautiskā 
Kosmetoloģijas koledža 
saņem otru augstāko 
kredīta novērtējumu; 
Šajā sarežģītajā Covid 19 
pandēmijas laikā  ir ļoti 
būtiska sasniegumu un 
kvalitatīvas informācijas 
atspoguļošana par 
uzņēmumu gan partneriem 
, gan klientiem, gan 
akcionāriem un lojālo 
darbinieku komandai. 
“Uzticības zīmogs” 
nodrošina jūsu partneriem, 
ka informācija par jums ir 
pareiza. Tas ir 
apstiprinājums, ka 
uzņēmuma reputācija ir 
caurskatāma un skaidra. 

 

Starptautiskā 
Kosmetoloģijas koledža 
saņem Baltic Prestige 
Awards 
SKK  saņem kārtējo 
starptautisko novērtējumu 
un atzinību!  
“Žūrija atzinīgi vērtēja 
Starptautisko 
Kosmetoloģijas koledžu 
par tās apņemšanos 
ievērot zaļo praksi. 
Koledža piedalās un 
atbalsta bezatkritumu 
iniciatīvas, rīko 
nodarbības ārpus telpām, 
koordinē koku stādīšanas 
projektus un smagi strādā, 
lai samazinātu papīra 
patēriņu iestādē. Kā 
ziedojumu Rīgas pilsētai, 
skola publiskā parkā 
iestādīja 90 ceriņu kokus – 
pa vienam katram 
skolēnam, kurš iestājās 
2020. mācību gadā. 
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Koledža lepojas ar centību 
veicināt labu garīgo 
veselību un labklājību 
savos studentos, 
pasniedzējos un plašākā 
sabiedrībā. SKK regulāri 
organizē pasākumus un 
apmācības stresa 
pārvarēšanai un 
mazināšanai, kā arī 
atbalsta vietējos sporta 
pasākumus.“, tā par mums 
raksta Baltic Prestige 
Awards. 

 

 

Sabiedrības integrācijas 
fonds svinīgā ceremonijā 
3. jūnijā atklāja jaunu 
iniciatīvu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta”, 
kuras mērķis ir godināt 
ģimenēm draudzīgākos 
darba devējus, kā arī 
veicināt darba vides 
attīstību Latvijā. 
Atklāšanas ceremonijā 
statusu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta” kā 
pirmie saņēma 50 darba 
devēji, kas apliecinājuši 
rūpes par savu darbinieku 
labbūtību un sekmējuši 
darbinieku ģimenes un 
darba dzīves saskaņošanu. 
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Secinājumi: 
1. Trešo pušu ārējais novērtējums apliecina SKK spēju un ieguvumus izpildīt prasības, lai 

sniegtu klientam kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīviem aktiem atbilstošu mācību 

pakalpojumu. 

2. SKK darbības ietvaros iezīmējas četras svarīgas attīstības un pilnveides koncepcijas: 

2.1. Kvalitāte kā ilgtspējīgas attīstības faktors – SKK darbība tiek  nepārtraukti pilnveidota 

(cēloņi - ārējie ieteikumi, procesu pielāgošanu normatīvo aktu prasībām, sistēmas izmaiņas 

pamatojies uz riskos balstītu lēmumu pieņemšanu); 

2.2. Kvalitāte kā slieksnis – sistēmiska pieeja SKK procesu integrācijai un regulārai 

uzraudzībai, kvalitātes mērķi mērīti, analizēti un savstarpējā mijiedarbībā ar SKK 

stratēģiju un personīgo ieguldījumu; 

2.3. Kvalitāte kā noviržu analīze un lēmuma pieņemšana – regulāra noviržu analīze, 

reaģēšana un rīcība,  darbību veikšana un procesu pārskatīšana pamatojoties uz iepriekšējo 

pieredzi un nākotnes notikumu varbūtību (riskiem); 

2.4. Kvalitāte kā izcilība – noteiktās un pieņemtās normas tiek pārsniegtas, kvalitātes tvērums 

mijiedarbībā ar pilnveidi tiek paplašināts, sistēmas darbībā tiek integrēti ANO ilgtspējas 

principi ar mērķtiecīgu un rezultatīvu darbību.   

11.  2021.gadam izvirzītās iniciatīvas  un izaicinājumi: 

 

2020.gadā īstenotie pasākumi, kas ietekmēja SKK darbību : 
 

1. Turpinām pilnveidot SKK ikdienas procesus ar digitālajiem risinājumiem  (ZOOM 

(uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai attālinātam klātienes darbam), Webex Meet, 

Canva, Google Forms, Google kalendārs, Google dokumenti, Mentimeter u.c.); 

 

2. Pilnveidota un tiek izmantota SKK IPAS sistēma, 2021.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 un ir pieejamas SKK Moodle platformā.  Izveidotie divi tālākizglītības 

kursi, kurus var apgūt attālināti; 

 

4. Ieviesta un uzraudzības auditā 2021.gada aprīlī novērtēta un sertificēta kvalitātes vadības 
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sistēma, tiek īstenoti  11 kvalitātes procesi, izveidota  un 2021.gada 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 2021. gada nogalē un 2021. gada nogalē tas ir samazinājies uz pusi, kas ir 

saistīts ar attālināto darbu. 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”9. 

 

7.  Digitalizācija, inovatīva zināšanu pārnese – SKK Moodle10, 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 

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 
                                                           
9 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gsDvjTj59ze-lmXsLLf7v5LIp1ddN0fI (anketas pieejamas reģistrētiem SKK administrācijas 
lietotājiem). 
10 SKK Moodle , IPAS un ZOOM platformas 



 PĀRSKATS 
Versija: 1 K2 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Kvalitāte>> Pašnovērtējumi>> Gada pārskati>> 2021 Lapa 60 no 61 

 

līdzekļiem, kas pilnveido SKK akadēmiskā personāla motivēšanas sistēmu un dod iespēju 

administrācijai izvērtēt mācībspēka ieguldījumu. 

 

9. Topošo studentu arī 2021.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 – Noslēgti jauni prakses vietu līgumi SKK Turpina 

nopietnu darbu pie darba vidē balstītām prakses vietu sadarbībān . Ir noslēgti sadarbības līgumi 

ar Rehabilitācijas centrs Vaivari; SIA SEMARAH HOTEL MANAGEMENT; SIA "Skaistuma 

Toņi" Salaspils, Daugavas iela 2-8, Zane Kotova,26147427, kotova.zane@gmail.com; PURE 

PHILOSOPHY I.K.E, Greece, Crete; Beauty SPA Baltic, Igaunija. 

 

12. Izvērtētas un pilnveidotas prakses programmas. Praktiskajās nodarbībās izstrādātas 

gadījumu analīzes11 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.  

 

 

 

2022.gadam SKK vadība definējusi šādas SKK darbības prioritātes 

 

1. Turpināt pilnveidoti SKK ikdienas procesi ar digitālajiem risinājumiem; 

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

vadības ietvarā;  
                                                           
11 Gadījumu analīze angļu valodā - study case 
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3. Īstenot Vides ilgtspēju ; 

4. Pedagogu un studentu lietišķie pētījumi. 

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

izglītotājiem skaistumkopšanas un ārstnieciskas masāžas speciālistu profesijas tēla 

veidošanai, atpazīstamībai un vērtībai. 

 
22.attēls SKK prioritārie virzieni 
 

 


