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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 
adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 
uzsākot 

programmas 
apguvi vai uzsākot 
2021./2022.māc.g. 

Izglītojamo skaits, 
noslēdzot 

programmas 
apguvi vai 
noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

Nr. Licencēšan

as 

datums 

 

Frizieru pakalpojumi – 

kvalifikācija “Frizieris” 
20T81502 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-8993 20.02.2014 50 43 

Dekoratīvā kosmētika – 

kvalifikācija “Vizāžists” 
20T81501 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-8994 20.02.2014 0 0 

Nagu modelēšana 
20P81503 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-8995 20.02.2014 0 0 

Nagu kopšanas 

pakalpojumi – 

kvalifikācija “Manikīra 

un pedikīra speciālists” 

20T81503 
Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-8998 20.02.2014 11 4 

Frizieru pakalpojumi  - 

kvalifikācija “Frizieris - 

stilists” 

30T815021 
Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-10646 09.12.2014 0 0 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi – 

kvalifikācija “Vizuālā tēla 

stilists” 

30T815001 
Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-11496 09.04.2015 0 0 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi – 

kvalifikācija “ SPA 

SPECIĀLISTS” 

30T815001 
Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-11530 14.04.2015 0 8 

Sejas kopšanas 

procedūras 
20P815001 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-12688 13.10.2015 82 71 

Ķermeņa kopšanas 

procedūras 
20P815001 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-12689 13.10.2015 55 43 

Frizieru darbu jaunākās 

tehnoloģijas 
20P815021 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-13506 19.02.2016 0 0 

Vakara un kāzu frizūras 
20P815021 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-13507 19.02.2016 0 0 



Manikīra darbu 

tehnoloģijas 
20P815031 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-14058 18.05.2016 6 5 

Pedikīra darbu 

tehnoloģijas 
20P815031 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-14059 18.05.2016 1 1 

Aktuāli vīriešu matu 

griezumi un bārdas 

modelēšana 

20P815021 
Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-2061 03.12.2019 0 0 

Mūsdienīgas tehnikas 

vīriešu matu griezumos 
20P815021 

Avotu iela 17, Rīga, 

LV-1011 
P-2062 03.12.2019 13 11 

 
1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri 
uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 
mācību gada laikā); 

Izglītības iestādē 2021./2022.m.g. sakarā ar dzīvesvietas maiņu neviens izglītojamais 
nepārtrauca mācības. Jāuzsver, ka izglītības iestāde atrodas ne tikai Rīgā, bet ir arī Liepājā, 
Valmierā, Daugavpilī, līdz ar to sakarā ar dzīvesvietas maiņu ir iespēja piedāvāt izglītojamiem 
mācības turpināt kādā no skolas filiālēm.   

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 
2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

Izglītības iestādē 2021./2022.m.g. nebija izglītojamo, kuri pārtrauca mācības, lai turpinātu 
mācības citā izglītības iestādē.   

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 
iemesls). 
 
IZGLĪTOJAMO SKAITS, KURI PĀRTRAUCA MĀCĪBAS 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2021./2022.m.g. 

 

  

2021./2022.m.g.tālākizglītības programmā Friziera pakalpojumi “Frizieris” mācības 
pārtrauca 5 (pieci) izglītojamie sakarā ar finansiālo situāciju ģimenē, 2 (divi) 
izglītojamie sakarā ar darba  grafika maiņu. 
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Frizieru pakalpojumi Nagu kopšanas
pakalpojumi

Spa speciālists



Programmā Nagu kopšanas speciālists “Manikīra un pedikīra speciālists” mācības 
pārtrauca 7 (septiņi) izglītojamie, 1 (viens) veselības stāvokļa dēļ, 6 (seši) izglītojamie 
izstājušies finansiālu iemeslu dēļ. 
Programmā Skaistumkopšanas pakalpojumi “Spa speciālists” mācības pārtrauca 2 
(divi) izglītojamie, kas izstājušies pēc paša vēlēšanās sakarā ar finansiālām grūtībām.  
 

IZGLĪTOJAMO SKAITS, KURI PĀRTRAUCA MĀCĪBAS 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMĀS 2021./2022.m.g. 

 

 

2021./2022.m.g. no profesionālās pilnveides programmām kopumā izstājušies 26 
izglītojamie. Konkrēti profesionālās pilnveides programmā “Sejas kopšanas 
procedūras” mācības pārtraukuši 11 (vienpadsmit) izglītojamie, no tiem 7 (septiņi) 
audzēkņi izstājušies finansiālu apstākļu dēļ, 2 (divi) ģimenes apsvērumu dēļ un 2 (divi) 
izglītojamie veselības stāvokļa dēļ.   
Programmā “Ķermeņa kopšanas procedūras” mācības pārtraukuši 12 (divpadsmit) 
izglītojamie finansiālu apstākļu dēļ. 
Programmā “Manikīra darba tehnoloģijas” mācības pārtraucis 1 (viens) izglītojamais 
veselības stāvokļa dēļ. 
Programmā “Mūsdienīgas tehnikas vīriešu matu griezumos” mācības pārtraukuši 2 
(divi) izglītojamie sakarā ar finansiālām grūtībām.  

 
 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  
 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 
un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 
mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 
(līdz 31.05.2022.) 

0 
 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

1 
Izglītības iestādē ir 
pieejamas psihologa  
konsultācijas. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija – sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus, kvalificētus 
darbiniekus, kas spēj  kvalitatīvi pildīt darba pienākumus. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – izglītojamam kļūt par uzņēmīgu, patstāvīgu un 
uz pozitīvu saskarsmi orientētu personību, kura spēj veiksmīgi konkurēt Eiropas darba 
tirgū. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atpazīstamība kā kvalitātes zīme, 
sadarbība un augsta profesionalitāte izglītības procesā, pieredze un pēctecība. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti. 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 
kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 
izpildi 

(Sasniegts/daļēji 
sasniegts/ Nav 
sasniegts) un 

komentārs 
Nr.1 
Nodrošināt izglītības 
iestādes piedāvāto 
profesionālo mācību 
programmu 
īstenošanu. 

a) Kvalitatīvi 
1.Pilnveidot izglītības programmu 
saturu, atbilstoši valsts 
ekonomiskajai situācijai.  
2.Kvalitatīvi turpināt attīstīt 
izglītības iestādē digitālās 
prasmes.  
3.Izmantot dažādus pieejamus 
pieredzes apmaiņas piedāvājumus 
profesionālo prasmju attīstībai. 

 
1.Daļēji sasniegts. 
 
 
2.Sasniegts. 
 
 
3.Daļēji sasniegts. 
 
Novērtējums “daļēji” 
vai “daļēji sasniegts” 
saistīts ar ekonomisko 
un sociālo situāciju 
valstī.  

 b) kvantitatīvi 
 1.Izglītības iestāde  piedāvā apgūt 
3 profesionālās tālākizglītības 
programmas un 5 profesionālās 
pilnveides izglītības programmas. 
Izglītības iestādes personāls 100% 
orientējas IT jomā.   
2.Turpināt piedalīties IKVD 
organizētajos kursos, semināros, 
sekot līdzi jauninājumiem 
interneta resursos. 

 
1.Sasniegts. 
 
 
 
 
 

2.Daļēji sasniegts. 
Jāturpina dalība 
dažādos IKVD kursos 
un semināros. 

Nr.2 
Veicināt izglītojamo 
sadarbības un 
pašvērtējuma 
prasmes mācību 
procesā. 

a) kvalitatīvi 
Izglītojamie iemācās objektīvi 
vērtēt, pilnveidojot sadarbības un 
pašvērtējuma prasmes un 
kompetences. 

 
 
Sasniegts. 

 b) kvantitatīvi  
 



Analizē savu darbu mācību 
procesa laikā. Spēj sadarboties ar 
grupas biedriem, pedagogiem, 
skolas vadību, lai uzlabotu un 
pilnveidotu  savas prasmes.  
100% visi izglītojamie nokārto 
kvalifikācijas eksāmenu vai 
noslēguma darbu, izņemot tos 
izglītojamos, kuri mācību procesu 
pārtrauc ekonomisku vai sociālu 
iemeslu dēļ.   

 
Sasniegts.  

Nr.3 
Sekmēt pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveidi. 

a) kvalitatīvi 
Ieviest inovatīvas 
personāla vadīšanas metodes un 
pilnveidot pedagogu 
pašvērtēšanas prasmes. 

Daļēji sasniegts. 
Ne visi pedagogi 
100% iesaistās 
pašvērtējuma 
veikšanā.  

 
 

b) kvantitatīvi 
100% pedagoģiskais personāls ir 
atbildīgs par savas mācību 
programmas pilnveidi un 
realizāciju. Izglītības iestāde 
nodrošina pedagogu profesionālo 
pilnveidi. 

 
 
 
Sasniegts.  

Nr.4  
Sadarbības 
veidošana ar 
uzņēmumiem par 
izglītojamo zināšanu 
pilnveidošanu. 

a) kvalitatīvi 
Vienošanās ar sadarbības 
partneriem – uzņēmumiem par 
mācību prakšu organizēšanu. 
Atgriezeniskās saites 
nodrošināšana par izglītojamo 
prakses norisi un mācību 
rezultātiem. 

Daļēji sasniegts. 
Ne visi 
skaistumkopšanas 
salopni ir atvērti 
sadarbībai, jo 
šobrīdējā ekonomiskā 
situācija valstī ir 
nestabila.  

 b) kvantitatīvi 
100% individuāla pieeja katram 
izglītojamam attiecībā uz prakses 
vietas nodrošinājumu. Iespēju 
robežās izglītības iestāde 
nodrošina izglītojamajam prakses 
vietu skolā. 

 
 
Sasniegts.  

Nr.5 
Īstenot pašvērtēšanas 
procesu.  
 

a) kvalitatīvi 
Pašvērtēšanā tik iesaistītas visas 
mērķgrupas – izglītojamie, 
pedagogi, dibinātājs, prakses 
vadītāji,  darba devēji. 
Pašvērtēšanā ir izmantotas 
vismaz trīs kvalitātes vērtēšanas 
metodes: sarunas, anketas, 
situāciju analīze. Izglītības 
iestādes vadītājs pašvērtēšanā 
nodrošina procesa virzību, atbild 

 
 
 
1.Daļēji sasniegts. 
Nepieciešama lielāka 
ieinteresētība no darba 
devēju puses. 



par pašnovērtējuma ziņojuma 
noslēguma redakciju. 

 b) kvantitatīvi 
Pašvērtēšanas procesā piedalās 
100% viss izglītības iestādes 
personāls, izglītojamie, 
absolventi, prakses vadītāji un 
darba devēji.  

 
 
Daļēji sasniegts. 

 
2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 
kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 
izpildi 

(Sasniegts/daļēji 
sasniegts/ Nav 
sasniegts) un 

komentārs 
Nr.1 
Īstenot profesionālās 
izglītības 
programmas pilnā 
apjomā. 

a) kvalitatīvi 
Pedagogiem nodrošināt optimālu 
noslodzi izglītības programmas 
specifikai. Pedagoģiskaajam 
personālam regulāri izvērtēt savu 
profesionālo darbību. 

 

 b) kvantitatīvi 
100% pedagogi izmanto 
daudzveidīgas mācību metodes, 
darba organizācijas formas un 
informācijas tehnoloģijas iespējas. 
Pedagogi izmanto vienoto digitālo 
mācību materiālu pieejas sistēmu 
Google diskā (video materiāli, MS 
Power Point prezentācijas, darba 
lapas, pārbaudes lapas u.c.). 
Pedagogi regulāri pilnveido savu 
profesionālo kompetenci. 
Skola īsteno 100% no piedāvāto 
izglītības programmu klāsta. 
Veiksmīgi turpināt nodrošināt 
mācības attālinātajā formā caur 
Google Meets programmu.  

 

Nr.2 
Nodrošināt efektīvu 
vadības un 
administratīvo darbu. 
 

a) kvalitatīvi 
Izglītības iestādē mērķtiecīgi 
notiek mācību procesa norises 
kontrole un pedagogu darba 
kvalitātes izvērtēšana. 
Administrācijas ieinteresētība 
pedagogu profesionālai 
izaugsmei.  

 

 



 b) kvantitatīvi 
2022./2023.m.g. izglītības iestādes 
administrācijai reizi 3 mēnešos 
veikt   stundu novērošanu 
(hospitāciju) gan klātienē, gan 
online vidē caur Google Meets 
programmu. Veikt ikgadējās 
individuālas pārrunas ar 
pedagogiem atgriezeniskās saites 
iegūšanai par mācību procesa 
organizēšanu, piederību un lomu 
izglītības iestādē. 2022./2023.m.g. 
izglītības iestādei organizēt 
pedagogiem vismaz 10 
kvalifikācijas celšanas seminārus, 
atbilstoši izstrādātajam pedagogu 
kvalifikācijas celšanas plānam.   

 

Piedāvāt nozares 
uzņēmumos 
nodarbinātājiem 
profesionālās 
pilnveides iespējas. 

a) kvalitatīvi 
Izstrādāt jaunas pieaugušo 
neformālās izglītības programmas, 
izvērtējot tirgus pieprasījumu. 

 

 b) kvantitatīvi  
Izglītības iestādei piedāvāt vismaz 
5-10  jaunas pieaugušo neformālās 
izglītības programmas. 

 

Aktualizēt iekšējos 
normatīvos aktus. 
 
 

a) kvalitatīvi  
Izglītības procesu organizēt 
atbilstoši LR likumdošanai un 
darbību reglamentējošiem 
normatīviem dokumentiem, 
Profesionālās Skaistuma skolas 
Nolikumam, darba kārtības un 
iekšējās kārtības noteikumiem 
u.c., par kuriem atbild izglītības 
iestādes jurists. 

 

 b) kvantitatīvi 
Izglītības iestādes juristam 
regulāri sekot līdzi novitātēm un 
iepazīstināt skolas administrāciju. 

 

Nodrošināt resursus 
izglītības procesa 
organizēšanai. 

a) kvalitatīvi 
Iegādāties nepieciešamo 
papildaprīkojumu izglītības un 
darba procesa nodrošināšanai.  

 

 b) kvantitatīvi 
Iegādāties 1 SAMSUNG printeri -
kopētāju, 1 krāsaino printeri, 1 
portatīvo LENOVO  datoru, 2 
gaismas terapijas aparātus sejas 
procedūrām, 1 ultraskaņas aparātu 

 



sejai, kā arī papildus aprīkojumu, 
kas būs nepieciešams jauno 
izstrādāto programmu īstenošanai 
izglītības iestādē.   

Piedalīties dažādos 
projektos. 
 

a) kvalitatīvi 
1.Izglītības iestādei turpināt 
iesaistīties ES fondu darbības 
programmā “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un 
veicināt iesaisti izglītībā, NVA 
īstenojot pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā”  projektā “PROTI UN 
DARI”. 
2. Piedalīties dažāda veida 
sociālos projektos, kā piem. TV 
projekts “CAUR ĒRKŠĶIEM UZ 
...”, kurā tiek dota iespēja jaunām, 
dzīves grūtībās nonākušām 
sievietēm iepazīt arī 
skaistumkopšanas pasauli. 
3. Piedalīties “ĒNU DIENAS” 
projektā sadarbībā ar  “Junior 
Achievement – Young Enterprise 
Latvija”, sniedzot jauniešiem 
iespēju iepazīties ar nākotnes 
skaistumkopšanas profesijām. 
Projektā iesaistīt visas skolas 
filiāles.  
4. Rast iespēju piedalīties arī vēl 
citos gan valstiskos, gan 
nevalstiskos projektos.  

 

 b) Kvantitatīvi 
Projektu ietvaros izglītības iestāde 
2021./2022.mācību gada laikā ir 
nodrošinājusi 60 izglītojamiem 
mācības skaistumkopšanas jomā.  
2022./2023.m.g. palielināt mācību 
procesu nodrošināšanu 
izglītojamiem caur projektiem 
vismaz par 20%.   

 

Turpināt pilnveidot 
izglītības iestādes 
publisko tēlu. 

a) kvalitatīvi 
Turpināt darbu pie skolas 
atpazīstamības veicināšanas. 

 

 b) kvantitatīvi 
Izglītības iestādei izveidot Tik tok 
kontu un Telegram.  

 



Mērķtiecīgi turpināt 
organizēt sadarbību 
ar valsts institūcijām. 

a) kvalitatīvi 
Veiksmīgi sadarboties ar 
pašvaldībām dažādu novadu 
izglītojamo mācību 
nodrošināšanai. 

 

       b)   kvantitatīvi 
2021./2022.m.g. ietvaros izglītības 
iestādei izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar vairākām valsts 
institūcijām: Bauskas novada 
pašvaldību, Tukuma novada 
pašvaldību, Priekuļu novada domi, 
Ludzas novada pašvaldību, 
Siguldas novada pašvaldību,  
Ogres novada pašvaldību. 
2022./2023.m.g. veidot sadarbību 
arī ar citām pašvaldībām.  

 

 
 

3. Kritēriju izvērtējums  
 
3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 
izglītības iestādes personālam un 
izglītojamajiem ir vienota izpratne par 
izglītības iestādes programmu mērķiem un 
sasniedzamajiem rezultātiem.  

Ieviest novitātes, kā paaugstināt pieaugušo 
izglītojamo vēlmi sasniegt augstākus 
rezultātus mācību procesā.  
 

Pedagogu profesionālo zināšanu pilnveide. Turpināt attīstīt pedagogu profesionālo 
pilnveidi, atbilstoši jaunākām tehnoloģijām 
skaistumkopšanas jomā.  

Neskatoties uz sarežģīti ekonomiski sociāliem 
apstākļiem valstī, privātajā izglītības iestādē 
kopumā mācības 2021./2022.m.g.apguva 
1280 izglītojamie:  

1. Tālākizglītības programmās - 55  
izglītojamie.   

2. Profesionālās pilnveides izglītības 
programmās – 131 izglītojamais.  

3. Pieaugušo neformālās izglītības 
programmās – 1099 izglītojamie.  

 

Izglītības iestāde krīzes situācijas laikā, kas 
saistīta ar COVID - 19 veiksmīgi darbojās 
attālināti caur Google Meets. 

Pilnveidot digitālos mācību materiālus. 

 
 
3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Izglītības iestādē drīkst mācīties ikviens 
neierobežotā vecumā, neatkarīgi no tautības 
un dzimuma.  

 

Izglītības iestādē ir izveidota iekļaujoša vide, 
tajā mācās izglītojamie no sociāli nelabvēlīgās 
vides, kā arī cilvēki ar sensoro orgānu un 
neiroloģiskā rakstura orgānu bojājumiem. 

Turpināt pilnveidot pedagogu un izglītojamo 
izpratni par iekļaujošās izglītības 
nozīmīgumu.  

Izglītības iestādes vadība ieklausās jebkura 
pedagoga vai izglītojamā ieteikumos par 
skolas darba uzlabojumiem.  

 

 
3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina profesionālās 
izglītības pieejamību – 3 profesionālās 
tālākizglītības programmas, 5 profesionālās 
pilnveides izglītības programmas, 115 
pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

Turpināt izstrādāt jaunas programmas, 
atbilstoši darba tirgus tendencēm.  

Izglītības iestāde organizē konsultāciju 
stundas izglītojamiem ar skolas vadību un 
pedagogiem.  

Turpināt aizsākto darbu.  

Pedagogi īsteno teorētisko mācību 
programmu apguvi arī attālināti.  

 

 
 
3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības 
un drošības noteikumi, ar tiem iepazinušies 
gan pedagogi, gan izglītojamie. 

 

Skolā ir izstrādāta kārtība ārkārtas situācijās, 
kā arī fiziskās drošības apdraudējumu 
gadījumos. 

 

Izglītības iestādē ir pozitīva un atbalstoša vide 
gan izglītojamiem, gan pedagogiem.  

Organizēt izglītības iestādē ētikas komisiju. 

 
3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestāde atrodas pašā Rīgas centrā, 
Avotu ielā 17, Rīgā ar 2 atsevišķām ieejām.  
Skolas izvietojums 2.stāvā, kopējā telpu 
platība 233,5m2. Pieejamas 6 mācību klases, 
atpūtas telpa un virtuve, garderobe, 2 tualetes, 
dušas telpa.  

 

Izglītības programmu īstenošanai ir pieejami 
visi nepieciešamie materiāltehniskie resursi.  

Turpināt pilnveidot programmu īstenošanai 
nepieciešamo aprīkojumu.  



Skolas vadība pirms katras jaunas mācību 
grupas uzsākšanas izvērtē skolas 
materiāltehniskos resursus, ja nepieciešams, 
veic to apkopi vai remontu.  
Skolas vadībā kopā ar pedagogiem izvērtē 
mācību resursu bāzi un jaunu mācību līdzekļu 
iegādei tiek ņemti vērā pedagogu ieteikumi.  

 

Izglītojamiem ir pieejams grāmatas ar 
profesionālu mācību literatūru.  

Nepārtraukti sekot līdzi jaunākai 
profesionālai literatūrai un papildināt skolas 
bibliotēku.  

Pedagogi sadarbībā ar skolas vadību veido 
apjomīgus mācību materiālus izglītojamiem – 
grāmatas, kas ieguva novērtējumu kā labās 
prakses piemērs, ko var pārņemt arī citas 
mācību iestādes.   

Pilnveidot daudzpusīgus metodiskos 
materiālus gan klātienē, gan e-vidē.  

 
 
4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 
 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 
Projekta nosaukums Anotācija Rezultāti 
"Proti un Dari" Projekta mērķa grupa ir 

jaunieši vecumā no 15 
līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieki. Mērķis ir 
attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes un 
veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē pie amata 
meistara. 

2021./2022.māc.g. projekta ietvaros 
izglītības iestādē mācījās 37 
izglītojamie, kuri apguva pieaugušo 
neformālās izglītības programmas 
skaistumkopšanā - skropstu 
pieaudzēšana, skropstu estētika, bb 
glow kursi, dažādi matu griezumi, 
botoksa-keratīna matu kopšanas 
procedūra, manikīra/gēllakas 
tehnikas/nagu modelēšanas kursi, 
dienas un vakara make up, matu 
pieaudzēšana, cukura vaksācija, 
skropstu laminēšana, uzacu 
arhitektūra, manikīrs, āfrikāņu 
bizītes, bāzes vizāža, sejas kopšanas 
procedūras,  klasiskā masāža, spa 
metodika.  
Izglītības iestāde sadarbojās ar 
Bauskas novada pašvaldību, 
Tukuma novada pašvaldību, 
Priekuļu novada domi, Ludzas 
novada pašvaldību, Siguldas novada 
pašvaldību,  Ogres novada 
pašvaldību.    
100% visi izglītojamie, kas uzsāka 
izglītības programmas apguvi 
projekta ietvaros veiksmīgi apguva 
izglītības programmu un saņēma 
sertifikātu. 



 
4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 
Projekta nosaukums Anotācija Rezultāti 
“Caur ērkšķiem  
uz ...” 

 Sociālā TV projektā 
“Caur ērkšķiem uz ...” 
piedalās dzīves grūtībās 
nonākušas jaunas 
sievietes no visas 
Latvijas, pierādot, ka ar 
nelielu grūdienu no 
malas, dzīvesstila maiņu 
un apņēmību var likt 
pamatus jaunas dzīves 
sākumam.   

2021./2022.māc.g. šajā projektā 
piedalījās 5 izglītojamie, kuri 
apguva dienas un vakara make-up, 
manikīra kursus, skropstu 
pieaudzēšanu, klasisko masāžau un 
vakara frizūru pamatus. 

 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1.Tā kā izglītības iestāde darbojas kopš 2012.gada, šajā laika posmā ir noslēgti virkne 
sadarbības līgumu, kuri ir aktuāli vēl šodien. Atskaites periodā klāt nākuši šādi jauni līgumi: 

5.2. 5 (pieci) līgumi par prakses vietu nodrošināšanu izglītojamiem; 
5.3.Līgumi par materiāltehniskās bāzes iegādi: 

SIA “Beauty technology”, SIA “Ļika-J”, SIA “Remedica”. 
5.4.Līgumi par projektu īstenošanu: Cēsu novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldības 

iestāde “Tukuma novada sociālais dienests”. 
5.5.Līgums ar Edurio Ltd. Latvia par aptaujām.  

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 
6.1.  Prioritātes (domājot par izglītojamā personību). 

1. Turpināt pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšanu izglītības iestādē.  
2. Mācību procesā ņemt vērā katra izglītojamā individuālās prasmes un spējas, 
iepriekšējo darba un dzīves pieredzi, kā arī katra dzimuma un nacionālo piederību. 
3. Turpināt nodrošināt sakārtotu un drošu mācību vidi. 
 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 
Izglītības iestādē veiksmīgi tika īstenotas 3 tālākizglītības un 5 profesionālās pilnveides 
izglītības programmas. 
Mācības tika organizētas nelielās grupās ar indivudālu pieeju katram izglītojamam.  
Komunikācija sadarbībā izglītības iestādē ir visos līmeņos: izglītojamais – izglītojamais, 
pedagogs – izglītojamais, pedagogs – pedagogs, pedagogs – skolas vadība, izglītojamais – 
skolas vadība. 
Izglītojamie un pedagogi iesaistījās sava snieguma novērtēšanā jeb pašvērtēšanā. 
Izglītības iestādē ir pozitīvs mikroklimats, skolas vadība un pedagogi ir vienmēr laipni, 
atsaucīgi un pretimnākoši, gatavi vienmēr palīdzēt.  
 
 

7. Citi sasniegumi 
 



7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi 
par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

1. Izglītības iestāde nodrošina mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām, tā nodrošinot izglītības iespējas visiem interesentiem. Īstenojot atbalstu 
izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, izglītības iestādē pieaugušo neformālās izglītības 
programmas veiksmīgi jau apguvuši vairāki cilvēki ar speciālām vajadzībām - sensoro 
orgānu un neiroloģiskā rakstura orgānu bojājumiem. Izglītības iestāde analizē iespēju 
integrēt sabiedrībā personas ar speciālām vajadzībām, piedāvājot viņiem atbilstošas 
profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmas. 

2. Visās akreditējamajās izglītības programmās sagatavots apjomīgs mācību materiāls – 
grāmata, ko saņem katrs izglītojamais savā īpašumā. Grāmata kalpo kā palīglīdzeklis, 
kur strukturēti, profesionāli un izsmeļoši atspoguļoti programmas apguvei 
nepieciešamie jēdzieni, termini, definīcijas, skaidrojumi un situāciju apraksti, 
informācijas avoti. Tas viss papildināts ar shēmām, grafikiem, tabulām un attēliem. 
Grāmata ir ērti lietojama un ilgtermiņā noderīga kā izziņas līdzeklis arī pēc programmas 
apguves. 

3. Daļai mācību programmu, kā, piemēram, “Sejas kopšanas procedūras”, “Ķermeņa 
kopšanas procedūras”, “Skaistumkopšanas pakalpojumi” izveidoti video materiāli, no 
kuriem izglītojamie papildus mācās mācību procesa laikā.  

4. Izglītības iestādes pedagogi digitālās iemaņas, kuras apguva attālinātājā mācību procesa 
laikā veiksmīgi turpina izmantot darbā ar izglītojamiem arī klātienē.  

 
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 
2021./2022. mācību gadu; 

 
PROFESIONĀLO TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU KVALIFIKĀCIJAS 

EKSĀMENU VĒRTĒJUMI BALLĒS (VIDĒJĀ ATZĪME) 
2021./2022.m.g. 

 

 
 

2021./2022.m.g. profesionālās tālākizglītības programmās “Frizieru pakalpojumi”, 
“Manikīra un pedikīra speciālists”, “Skaistumkopšanas pakalpojumi”  kvalifikācijas 
eksāmenu vērtējumi ir “labi”. Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un to, ka mācību 
process ilgstoši notika  attālināti un tas tika pagarināts, izglītības iestāde uzskata, ka 
sasniegtais kvalifikācijas eksāmenu rezultātu līmenis “labi” vērtējams pozitīvi. Lai 
paaugstinātu kvalifikācijas eksāmenu rezultātus visās tālākizglītības programmās uz 
līmeni “ļoti labi”, “teicami” un “izcili” eksaminējamiem jāuzrāda labāki rezultāti 
eksāmena teorētiskajā daļā. Eksāmenu vērtējumi noteikti saistāmi ar izglītojamo 
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individuālajām īpatnībām un attieksmi pret mācību procesu. 2021./2022.m.g. 
kvalifikāciju augstāk minētajās tālākizglītības programmās tika piešķirta pilnīgi visiem 
izglītojamajiem. 
 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU  EKSĀMENU 
VĒRTĒJUMI BALLĒS (VIDĒJĀ ATZĪME) 

2021./2022.m.g. 
 

 
 

2021./2022.m.g. izglītības iestādē profesionālās pilnveides izglītības programmu 
eksāmenu vērtējumi ir “labi”, “ļoti labi” un “teicami”.  Ņemot vērā, ka mācību process 
tika pagarināts, dažās izglītības programmās tas uz laiku tika pat pārtraukts sakarā ar 
Covid-19 situāciju valstī, bet izglītības iestāde rada iespēju un nodrošināja katram 
izglītojamam iespēju mācīties individuāli un sasniegt augstus rezultātus. Kvalifikācijas 
eksāmenos vērtējumu “teicami” saņem tie eksaminējamie, kuri pauž motivāciju 
izvēlētās mācību programmas apguvē un īpaši atbildīgu attieksmi pret mācībām un 
darbu. 

 
7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 
PROFESIONĀLO TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU KVALIFIKĀCIJAS 

EKSĀMENU VĒRTĒJUMI BALLĒS (VIDĒJĀ ATZĪME) 
2019., 2020., 2021., 2022.gads 
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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU EKSĀMENU 
VĒRTĒJUMI BALLĒS (VIDĒJĀ ATZĪME) 

2019., 2020., 2021., 2022.gads 

 
 
Izglītības iestāde, analizējot kvalifikācijas datus četru gadu griezumā, secina, ka 

gandrīz visi izglītojamie tālākizglītības programmās kvalifikācijas eksāmenu ir nokārtojuši 
“labi” un “ļoti labi” līmenī.  

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti šajās programmās, salīdzinot 2019. gadu ar 2020. 
gadu ir gandrīz nemainīgi. Līmenis “labi” un “ļoti labi” saglabājas. Diemžēl 2021.gadā 
kvalifikācijas eksāmens organizēts tikai tālākizglītības programmā ‘Manikīra un pedikīra 
speciālists” un “Skaikstumkopšanas pakalpojumi”, jo pārējās izglītības programmās mācību 
process vai nu pagarināts vai nav bijuši izglītojamie, tas atkarīgs no izglītojamo vēlmes 
mācīties privātā izglītības iestādē, kā arī  ņemot vērā situāciju valstī un pieprasījumu tirgū. 

Profesionālās pilnveides izglītības programmās gala pārbaudes darbi analizējot četru 
gadu griezumā nokārtoti “labi”,“ļoti labi” un “izcili” līmenī. 2022.gada rezultātu līmenis 
uzlabojies un vidējās atzīmes palielinājums ir par 0,15%, tas saistīts ar pieaugušo izglītojamo 
motivāciju sasniegt mācību procesā augstus rezultātus.  

Lai sekmētu kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kāpumu, izglītības iestādes metodiskajā 
darba grupā regulāri tiek analizēts mācību darba un eksāmenos iegūto vērtējumu rezultāti. 

 
7.3.  Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 
7.3.1. Izglītības iestādē mācības mazās grupās (4-6 cilvēki) dod iespēju pedagogam strādāt ar 
katru izglītojamo individuāli. Rezultātā saniesniedzot augstākus rezultātus. 
7.3.2. Mērķtiecīgi organizēts ikdienas darbs eksāmenos dod augstākus novērtējumus. Pamatā 
izglītojamo sasniegumi eksāmenos ir likumsakarīgs turpinājums labiem mācību sasniegumiem 
ikdienas darbā.  
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7.3.3. Motivētāki ir tie izglītojamie, kas mācības finansē paši, kā arī tie, kuri jau strādā 
skaistumkopšanas jomā un vēlas savas zināšanas pilnveidot.  
7.3.4. Izglītojamiem mācību procesa laikā mazinājās motivācija mācīties, jo diemžēl sakarā 
ar ārkārtas situāciju valstī mācības tika aizliegtas. Sarežģītā ekonomiskā situācija īpaši skāra 
skaistumkopšanas jomu.  
 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  
     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 
8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 
2021./2022.māc.g. pedagogu 
skaits izglītības iestādē 

40 

2021./2022.māc.g. profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogu 
skaits izglītības iestādē 

 
27 

2021./2022.māc.g. profesionālo 
mācību priekšmetu pedagogu 
skaits, kuri ir piedalījušies 
profesionālās kompetences 
pilnveidē 

 
 
30 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 
līdzekļi izglītības iestādes 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidē 

 
Dibinātāja līdzekļi. 

 
 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 
 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 
izglītības programmās salīdzinājumā ar 
izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās izglītības programmās 

Profesionālās pilveides izglītības 
programmās mācības uzsākuši 157 
izglītojamais un 131 izglītojamie ieguvuši 
profesionālās pilnveides apliecību.  
26 izglītojamie ir atskaitīti no mācībām 
dažādu iemeslu dēļ. 
 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 
(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 
tālākizglītības programmās salīdzinājumā 
ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 
profesionālās tālākizglītības programmās 

Profesionālās tālākizglītības programmās  
mācības uzsākuši 61 izglītojamie un  55 
izglītojamie ieguvuši kvalifikācijas 
apliecību. 
16 izglītojamais ir atskaitīts no mācībām 
dažādu iemeslu dēļ. 

 
8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 
 
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 
profesionālās izglītības pieejamības 
veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 
piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

1.Informācija par izglītības programmām 
atrodama izglītības iestādes mājas lapā 
www.skaistumaskola.lv; 



konsultācijas riska grupām, stipendijas, 
vides pieejamība u.tml.) 

2.Iespēja mācīties pēc individuāla plāna 
(atbilstoši normatīvajam regulējumam). 
3.Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt 
individuālās konsultācijas klātienē, 
telefoniski un elektroniski. 
4.Izglītības iestādē pieejamas psihologa 
konsultācijas. 
5.Izglītojamajiem iespēja piedalīties 
profesionālās izstādēs, konkursos u.c. 
pasākumos.  
6.Izglītojamiem ir pieejams bezvadu 
interneta pieslēgums, kopētājs darba 
vajadzībām. 
7.Izglītības iestādes telpu izvietojums un 
aprīkojums nav piemērots izglītojamiem 
ar kustību traucējumiem. 

 

 
 
 
 
 


