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PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Profesionālā stilistu skola (turpmāk - skola) ir privāta profesionālās izglītības mācību 
iestāde, kas dibināta 1993. gadā ar nosaukumu „Birutas Mageles stilistu meistardarbnīca”, 
un tās dibinātājs bija SIA „Birutas Mageles stilistu meistardarbnīca”. Atbilstoši Izglītības 
likumam, skola 1995. gadā pārdēvēta par „Birutas Mageles starptautisko stilistu skolu”. 
Skola ir reģistrēta IZM Izglītības iestāžu reģistrā 2007. gadā ar reģistrācijas Nr. 
3331802070. 

2018.gada 26. oktobrī skolu pārņem jauns dibinātājs SIA “VO 2” un skola tiek 
pārdēvēta par Profesionālo stilistu skolu. 

Skolas darbību reglamentē: „Izglītības likums”, „Profesionālās izglītības likums”, citi 
likumi - „Par uzņēmējdarbību”, „Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, „Civillikums”, 
Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esoši normatīvie akti. 

Skolas nolikumu par izglītojošo darbību ir izstrādājusi darba grupa, pamatojoties uz 
Izglītības un zinātnes ministrijas „Paraugnolikumu” un, ievērojot skolas specifiku un 
saimniecisko darbību konkrētajos apstākļos. Viens „Nolikuma” eksemplārs ir iesniegts IZM 
Izglītības iestāžu reģistrā. 

Skola un mācību programmas ir akreditētas 2013. gadā. Skolas akreditācijas apliecības 
Nr. AI 8890. 

Skola un programmas 2008. gadā ir sertificētas IES un katru gadu tiek aktualizētas. 
(IES – International Education Society Ltd., registered in The Register of 

Companies for England and Wales Companies House under section 710A, Company Nr. 
5209753. Branch: International Education Society Ltd., Czech Republic, registred in the 
Companies Register at the Court of the Brno City in the Division A, File Nr. 17230. Id. Nr. 
26943948. 

IES – International Education Society Ltd., ierakstīta Anglijas un Velsas 
Uzņēmumu reģistrā Companies Hose sekcijā 710A, sabiedrības Nr. 5209753. Filiāle: IES – 
International Education Society Ltd., Čehijas Republika. Ierakstīta Brno Apgabaltiesas 
Uzņēmumu reģistrā, A nodalījumā ieraksts Nr. 17230. Reģ. Nr. 26943948.) 

2018./2019.mācību gadā skolā īsteno dažādas profesionālās un tālākizglītības 
programmas: 
Profesionālās izglītības programmas: 

Vizuālā tēla stilists 3728 st.; 
Vizuālā tēla stilists 2171 st.; 

Tālākizglītības programmas: 
Vizuālā tēla stilists 1554 st.; 
Vizuālā tēla stilists 1480 st.; 
Frizieris 640 st.; 
Grimētājs 640 st.; 
Vizāžists 640 st. 
 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, PRIORITĀTES 
 

- Izglītības iestādes mērķis ir sagatavot Latvijas un starptautiskajam darba tirgum 
augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus skaistumkopšanas nozarē. 

- Organizēt kvalitatīvu mācību procesu, sniedzot izglītojamiem profesionālās 
darbības veikšanai nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes, attīstīt 
konkurētspēju un prasmi integrēties multinacionālā vidē nozares darba tirgū 
Latvijā un pasaulē; 
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- sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas jaunajiem speciālistiem, kas sekmētu 
speciālistu konkurētspēju darba tirgū;  

- nodrošināt iespēju vienlaicīgi ar nacionālo izglītības programmu apgūt IES 
apmācības programmu, kas nodrošina izglītības atbilstību starptautiskiem 
standartiem, un saņemt Starptautisko IES sertifikātu;  

- Aktualizēt profesionālās un tālākizglītības programmas saturu, ņemot vērā 
mūsdienu tehnoloģijas jaunākās tendences. 

Prioritātes 
- aktualizēt profesionālās tālākizglītības programmas saturu; 
- pielietot mācību procesā daudzveidīgas darba formas un produktīvas mūsdienu 

tehnoloģijas, nodrošināt aktuālas metodiskas un profesionālai darbībai 
nepieciešamas informācijas pieejamību un apriti;  

- pilnveidot materiālo bāzi ar novitātēm skaistumkopšanas nozarē; 
- pilnveidot metodiskos materiālus īstenojamajās izglītības programmās; 
- iekšējās kontroles pilnveide; 
- formatīvā vērtēšana; 
- summatīvā vērtēšana; 
- turpināt darbu pie mājas lapas, sociālo tīklu aktualizēšanas un izglītības iestādes tēla 

popularizēšanas; 
- organizēt skolas dalību izstādēs „Baltic Beauty 2017” un „Skola 2018”. 

 

3. IEPRIEKŠĒJO VĒRTĒŠANAS PERIODU IETEIKUMU IZPILDE 
 
Kopš iepriekšējās akreditācijas 2013. gadā ir ņemtas vērā sekojošas akreditācijas komisijas 
locekļu rekomendācijas: 
- pēc iespējas prakses tiek organizētas salonos un citās, stilistu profesijai atbilstošās 

prakses vietās, paredzētajā kārtībā slēdzot ar salonu un citu prakses vietu īpašniekiem 
trīspusējos līgumus par prakšu organizēšanu; 

- tiek organizētas meistarklases par atsevišķām tēmām izglītojamo prasmju pilnveidei; 
- skolā ir noorganizēts bezvadu interneta pieslēgums; 
- ir izveidota un regulāri tiek papildināta skolas metodisko materiālu krātuve. 

 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 
4.1. Mācību saturs 
Skolas īstenotās izglītības programmas. 
Pārskats par akreditējamām izglītības programmām 

Nr. 
p.k
. 

Kods Programmas 
nosaukums 

Licences 
Nr. 

Licences 
derīguma 
termiņš 

Akredit
ā-cijas 
lapas 
Nr. 

Datums Akreditācij
as termiņš 

1 35b815001 Skaistumkopšanas 
pakalpojumi.  
Vizuālā tēla stilists 3728 
st.  

P-15525 Bez 
termiņa 

AP 4883 13.06. 
2013. 

12.06.2019. 

2 35b815001 Skaistumkopšanas 
pakalpojumi.  
Vizuālā tēla stilists 2171 
st. 

P-15788 Bez 
termiņa 

AP 5411 05.06. 
2018. 

12.06.2019. 

3 30T815001 Skaistumkopšanas P-12581 Bez AP 5410 05.06. 12.06.2019. 
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pakalpojumi.  
Vizuālā tēla stilists 1554 
st. 

termiņa 2018. 

4 30T815001 Skaistumkopšanas 
pakalpojumi.  
Vizuālā tēla stilists 1480 
st. 

P-12513 Bez 
termiņa 

AP 5409 05.06. 
2018. 

12.06.2019. 

5 20T815021 Frizieru pakalpojumi  
Frizieris  
640 st. 

P-16775 Bez 
termiņa 

AP 5380 17.05. 
2018. 

12.06.2019. 

6 20T815011 Dekoratīvā kosmētika  
Grimētājs  
640 st. 

P-16774 Bez 
termiņa 

AP 5381 17.05. 
2018. 

12.06.2019. 

7 20T815011 Dekoratīvā kosmētika  
Vizāžists  
640 st. 

P-16969 Bez 
termiņa 

AP 5528 27.09. 
2018. 

12.06.2019. 

 
Pašlaik ir iesniegts iesniegums par skolas un programmu akreditēšanu. 
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība atbilstoša normatīvo aktu prasībām, 
īstenojot akreditējamās izglītības programmas. 

o Mācību process tiek organizēts saskaņā ar mācību plāniem, mācību grafiku un 
atbilstoši gada darba plānam; 

o Nodarbību saraksts sastādīts saskaņā ar izglītības programmu mācību plāniem un ir 
atbilstoši mācību grafikam; 

o Nodarbību saraksts ir apstiprināts, pārskatāms un atrodas visiem pieejamā vietā 
skolas telpās pie informācijas stenda; 

o Lai nodrošinātu mācību satura atbilstību aktualitātēm nozarē, pedagogi kopā ar 
sociālajiem partneriem aktualizē izglītības programmas, izstrādā mācību priekšmetu 
tematiskos plānus; 

o Pedagogi regulāri veic ierakstus par teorētisko un praktisko nodarbību norisi grupu 
mācību nodarbību uzskaites žurnālos; 

o Grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanu kontrolē direktora 
vietniece. Nepilnības, kas tiek atklātas pārbaudēs, tiek pārrunātas individuāli; 

o Kvalifikācijas prakses un praktiskās mācības notiek saskaņā ar 2012. gada 20. 
novembra MK noteikumiem Nr. 785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 
apdrošināšanas kārtība”; 

o Pirms aiziešanas kvalifikācijas praksē, katrs izglītojamais saņem prakses programmu 
un prakses dokumentāciju; 

o Pamatā skolas izglītojamie veic mācību praksi skolas mācību salonā, ja izglītojamais 
veic kvalifikācijas praksi ārpus izglītības iestādes, tad tiek slēgti trīspusējie prakses 
līgumi; 

o No skolas puses ar direktora rīkojumu ir nozīmēts kvalifikācijas prakses vadītājs; 
o Kvalifikācijas prakses noslēgumā izglītojamajiem jāsagatavo prakses atskaite, 

jāiesniedz atbilstoši sakārtota prakses dienasgrāmata.  
o Kvalifikācijas prakses rezultāti tiek analizēti vadības sēdē. 

Turpmākā attīstība: 
o Pilnveidot, aktualizēt mācību programmas; 
o Pašlaik ir iesniegts iesniegums par skolas un programmu akreditēšanu. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz akreditējamām programmām – labi. 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai skolā notiek darbs pie mācību stundu, praktisko 
nodarbību kvalitātes pilnveidošanas, mācību satura aktualizācijas un pedagoga un 
izglītojamā sadarbības pilnveides. Mācīšanas kvalitāti nodrošina pedagoga kvalifikācija, ar 
izglītības iestādi sadarbojas 10 pedagogi. 

o Izglītības programmas apguves sākumā vai, sākoties mācību priekšmetam, pedagogs 
informē izglītojamos par mācību priekšmetā apgūstamajām tēmām, vērtēšanas 
kritērijiem un kārtību, un sasniedzamajiem mērķiem; 

o Izglītojamo mācību sasniegumi atspoguļojas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. 
Izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumi tiek uzskaitīti mācību 
priekšmetu ieskaišu, eksāmenu protokolos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
protokolos; 

o Profesionāli izglītoti pedagogi saskarsmē ar izglītojamiem izmanto mācību metodes, 
kas nodrošina mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju; 

o Pedagogi ikdienas darbā izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas 
mācīšanas metodes, paņēmienus, kas atbilst izglītojamo spējām, vajadzībām, mācību 
priekšmeta specifikai, konkrētās stundas uzdevumiem un apstākļiem. 

o Pedagogi ir informēti par tālākizglītības iespējām; 
o Veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa par mācību metožu izmantošanu dažādu 

mācību priekšmetu stundās (pedagogu savstarpējā stundu vērošana); 
o Organizētas atklātās stundas; 
o Pedagogi virzīti uz pašanalīzi un pašvērtējumu, kā profesionālās kompetences 

pamatu; 
o Veicināts pedagogu darbs profesionālās asociācijās, dažādās konferencēs, 

konkursos, profesionālo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā un pedagogu 
darba grupās atkarībā no īstenojamās izglītības programmas; 

o Tiek veikta pedagogu darba pašvērtējuma darba lapu analīze; 
o Pedagogi iesaistīti komandas darbā stratēģiskā plāna izstrādei, skolas darba plāna 

izstrādei, kā arī pedagoģisko sēžu sagatavošanā; 
o Skolas pedagogi darbā ar izglītojamiem ievēro galveno principu: mācīšana ir 

vienmēr saskarsme, vērtību apmaiņa dialogā ar izglītojamiem. 
Stiprās puses:  

o Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un radošas. Pedagogi izmanto 
daudzveidīgas mācību metodes, darba organizācijas formas;  

o Pedagogi racionāli izmanto pieejamos mācību līdzekļus, materiālus;  
o Mācību procesu saista ar praksi, izmantojot praktisku darbošanos gan studijā, gan 

brīvā dabā, gan apmeklējot izstādes, kā arī nozares speciālistu vieslekcijas.  
Turpmākā attīstība: 

o Pilnveidot mācību un prakses materiāli tehnisko bāzi atbilstoši darba tirgus 
prasībām;  

o Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un kopā meklējot 
efektīvākās mācību darba formas un metodes;  

o Vairāk organizēt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā efektīvu mācīšanās formu;  
o Veicināt jaunu prakšu vietu rašanos. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz mācīšanas kvalitāti – labi. 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, rosina 
mācību procesā izmantot izglītības iestādes vai izglītojamo rīcībā esošos resursus. 
Skola informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētā izglītības 
programmā sasniedzamo rezultātu: 
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o Pedagogi izskaidro katra uzdevuma mācīšanas mērķi; 
o Pedagogi rīko informatīvas nodarbības par pašnovērtēšanu; 
o Skolā ir pieejama metodisko materiālu krātuve; 
o Atsevišķu mācību priekšmetu praktiskie darbi tiek noformēti atbilstoši skolas 

izstrādātajiem paraugiem, piemēram, mācību priekšmetos frizieru darbu tehnika un 
grimēšanas tehnika ieskaites darbos tiek pievienotas fotogrāfijas „modelis pirms 
ieskaites darba veikšanas” un „modelis pēc ieskaites darba veikšanas”, kā arī 
ieskaites darbā pielietoto materiālu saraksts, matu griešanas shēmas utt.; 

o Mācību priekšmetos mācību tēmām uzdotie ieskaišu darbi prasa padziļinātu 
materiālu meklēšanu, apguvi un paplašina izglītojamo redzes loku, kā arī palīdz 
veidot iemaņas savu zināšanu kvalitatīvā noformēšanā un prezentēšanā; 

o Par visu mācību gaitā veikto patstāvīgo darbu, ieskaišu, konkursu norisi izglītojamie 
veido katrs savu „portfolio”, kurā sakopotas fotogrāfijas, iegūtie diplomi un 
atzinības raksti. Šāds „portfolio” ļauj labāk sevi prezentēt potenciālajiem darba 
devējiem; 

o Izglītojamiem ir iespēja izmantot izglītības iestādes telpas un aprīkojumu papildus 
apmācībai un praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

Stiprās puses:  
o Mācīšanās darbs ir organizēts daudzveidīgi, tas nodrošina mācīšanās un patstāvīgā 

darba prasmju attīstību;  
o Pedagogu un izglītojamo sadarbība ir pozitīva; 
o Izglītojamie ir motivēti profesijai un regulāram mācību darbam. 

Turpmākā attīstība: 
o Radīt pievilcīgu un darbīgu mācību vidi; 
o Veicināt izglītojamo līdzdalību profesijas apguvē. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz mācīšanās kvalitāti – labi. 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
o Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi, kas nosaka izglītojamo vērtēšanas sistēmu 

„Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 
arodizglītības standartu”, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 211 no 2000. gada 27. 
jūnija; 

o Pedagogi regulāri un mērķtiecīgi vērtē izglītojamo mācību sasniegumus. Vērtēšanas 
formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmetu programmām un mācību 
priekšmetu specifikai.   

o Notiek regulāra kvalifikācijas prakses vērtēšana prakses vietās; 
o Izglītojamajam ir priekšstats par savu patreizējo līmeni mācību vielas apguvē; 
o Mācību sasniegumu vērtēšanu organizē mutvārdu, rakstveida praktiskā un 

kombinētā formā. 
Stiprās puses:  

o Skolai ir izstrādāta un apstiprināta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtība, un pedagogi ievēro tajā noteiktās prasības; 

o Pedagogi ar vērtēšanas kārtības palīdzību izmanto mācību procesa uzlabošanos un 
pilnveidošanos.  

Turpmākā attīstība: 
o Turpināt vērtēšanas kārtības uzlabojumus; 
o Turpināt ieviest vienotas prasības mācību procesa vērtēšanas sistēmā. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu – labi. 
 
 
 
 



 8 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
o Skolā sistemātiski apkopo informāciju par izglītojamo ikdienas darba mācību 

sasniegumiem. Apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst apgūstamās 
profesijas izglītības standartā noteiktajām prasībām; 

o Mācību priekšmetos izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis vidēji ir vērtējams kā 
“pietiekams”; 

o Izglītojamos, kuriem ir labi rezultāti mācībās, uzaicina piedalīties dažādos projektos 
arī pēc skolas absolvēšanas; 

o Sadarbībā ar modeļu aģentūrām izglītojamie sniedz meikapa un stila veidošanas 
pakalpojumus modeļiem. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā – labi. 
 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
o Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk PKE) notiek saskaņā ar 2011. gada 

30. augusta MK noteikumiem Nr. 662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
norišu kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās”; 

o Visa dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta savlaicīgi attiecīgajās institūcijās; 
o Akreditējamajām profesionālās izglītības programmām Vizuālā tēla stilists 

kvalifikācijas eksāmens notiek “centralizēti”, tas nozīmē, ka eksāmena saturs ir 
izstrādāts VISC organizētā darba grupā un vērtēšana notiek pēc vienotiem 
kritērijiem. 

o PKE norisei tiek nodrošinātas atbilstoši aprīkotas telpas. Nodrošināti nepieciešamie 
materiāli; 

o Skolā profesionālajām kvalifikācijām: vizuālā tēla stilists, frizieris, vizāžists, 
grimētājs PKE datu bāze ir pietiekama, tiek regulāri papildināta un jautājumu atlase 
nesagādā grūtības; 

o Jautājumu datu bāzi un sagatavotos eksāmena praktiskās daļas uzdevumus izskata 
un akceptē sociālie partneri; 

o Skolā PKE komisiju personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām un ir izveidota 
komisijā iekļaujamo personu datu bāze; 

o PKE dokumentācija ir noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Nr. Mācību gads 2017./2018. 2018./2019. 
Programma, 
Kvalifikācija, kods 

Izglīto-
jamie 

Vidējā 
balle 

Izglīto-
jamie 

Vidējā 
balle 

1 Skaistumkopšanas 
pakalpojumi 
Vizuālā tēla stilists 
35b815001, 2171 st. 

2 9,5 3 8 

2 Skaistumkopšanas 
pakalpojumi 
Vizuālā tēla stilists 
30T815001, 1554 st. 

3 9   

3 Frizieru pakalpojumi 
Frizieris  
20T815021, 640st. 

2 7,5   

4 Dekoratīvā kosmētika  
Grimētājs  
20T815011, 640 st. 

2 7,5 1 9 
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Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītojamo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos 

–  ļoti labi. 
 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 
o Izglītības iestādē rūpējās par izglītojamo mācību drošu vidi, emocionālo un fizisko 

drošību. 
o Sociālpedagoģisko atbalstu nodrošina Skolas pedagogi un Skolas vadība. 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
o Skolas darbā tiek ievērotas darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības un 

higiēnas prasības; 
o Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi; 
o Skolas telpās ir izvietota skolas prasībām atbilstoša informācija, evakuācijas plāns, 

drošības zīmes; 
o Atbilstoši normatīvajiem aktiem izvietotas medicīniskās aptieciņas; 
o Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīviem; 
o Ar rīkojumu noteikts atbildīgais par attiecīgo noteikumu ievērošanas pārraudzību; 
o Darbinieki un izglītojamie tiek regulāri instruēti par ko liecina paraksti instruktāžas 
žurnālos. 

o Gadījumā, ja kāda konkrētā programmā ir nepieciešama papildus apmācība 
augšminētajos jautājumos, tā tiek īstenota atsevišķā kārtībā, piedaloties darba 
aizsardzības speciālistiem. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 
aizsardzība) - labi 
 

4.4.3. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
Pašreiz skolā nemācās neviens izglītojamais ar speciālām vajadzībām. Ja izglītības iestādē 
profesiju vēlas apgūt izglītojamais ar dzirdes traucējumiem, tad mācību procesa īstenošanas 
laikā iespējams pieaicināt surdo tulku. 

 
4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 
o Skolā tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamiem, pedagogiem un 

personālu; 
o Pedagogi un izglītojamie brīvi izsaka savu viedokli par mācību procesu un tā 

organizēšanu; 
o Pārrunas ar izglītojamiem un pedagogiem notiek regulāri; 
o Piederības apzināšanās skolai veidojas ilggadīga skolas darba rezultātā; 
o Izglītības iestāde īsteno pozitīvu izglītības tēla veidošanu sabiedrībā caur dažādiem 

masu medijiem, mājas lapu, sociāliem tīkliem, kā arī publiskiem pasākumiem; 
o Skola izmanto aktīvai saziņai sociālos tīklus Facebook un Instagram, kurus regulāri 

pilnveido un papildina ar jaunu informāciju. 
o Skolas mājas lapā ir izveidota slēgtā sadaļa skolas studentiem, kur studenti var 

iepazīties ar nodarbību plānu un pasniedzēji var izvietot nepieciešamos mācību 
materiālus studentiem. 

Stiprās puses:  
o Skola mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu;  
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o Skolā valda labvēlīga un atbalstoša gaisotne;  
o Skola aktīvi komunicē ar sabiedrību, izmantojot mājas lapu un sociālos tīklus;  
o Izglītojamie un pedagogi izjūt piederību savai skolai, un tā saglabājas arī pēc 

absolvēšanas vai darba gaitu izbeigšanas. 
Turpmākā attīstība: 

o Turpināt kopt un uzturēt skolas tradīcijas, pozitīvo mikroklimatu. 
Skolas pašnovērtējums attiecībā uz mikroklimatu – ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide. 
o Skolā mācību telpas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāri 

– higiēniskajām prasībām, kā arī vizuāli – estētiskajām prasībām; 
o Telpas ir funkcionālas un atbilstošas izglītības procesa specifikai; 
o Mācību telpas un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas; 
o Skolā tiek ievēroti drošības pasākumi; 
o Pārbaužu dokumenti ir pieejami interesentiem. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz fiziskās vides kvalitāti – labi. 
 
4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
o Skolā ir izglītības programmu kvalifikācijās vizuālā tēla stilists, grimētājs, vizāžists 
īstenošanai nepieciešamās telpas: 

o Telpu iekārtojums, platība un vide ir atbilstoša īstenojamo izglītības programmu 
prasībām, specifikai un izglītojamo skaitam; 

o Noslēgts ilgtermiņa telpu nomas līgums, kas nepieciešams programmu īstenošanai; 
o Skolā ir foto studija; 
o Ir noslēgti līgumi ar dažādiem materiālo resursu piegādātājiem un apkopes firmām, 

kuri nodrošina izglītības procesa nepārtrauktību un regulāru materiālo līdzekļu 
atjaunošanu; 

o Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo inventāru un materiāliem atbilstoši profesijas 
standartu prasībām; 

o Skolā ir wi-fi interneta pieslēgums brīvai pieejai. 
o Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek 

regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. 
o Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja kopēt un izdrukāt dažādus materiālus. 

Stiprās puses:  
o Skolas telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitārhigiēniskajām 

prasībām, estētiski noformētas.  
o Skola nodrošina efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu.  

Turpmākā attīstība:  
o Modernizēt mācību kabinetu aprīkojumu;  
o Pilnveidot un nodrošināt materiāltehnisko bāzi mācību kabinetu un mācību procesu 

funkcionalitātes uzlabošanai.  
Skolas pašnovērtējums attiecībā uz iekārtas un materiāltehniskiem resursiem – labi. 
 

4.6.2. Personālresursi 
o Skolā ir gandrīz visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, 

kura izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām; 
o Skola strādā pie pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanas plāna; 
o Ir visu akreditējamās programmās ietverto mācību priekšmetu pasniedzēji; 
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o Akreditējamās izglītības programmās strādā 10 pasniedzēji no tiem 5 pasniedzējs 
ar maģistra grādu, 3 pasniedzēji ar bakaulara grādu, 1 pasniedzējs ar LAK Amata 
grādu un Goda amata meistara grādu; 

o Tiek veicināta pedagogu izglītošanās mācību procesa pilnveidei; 
o Darbiniekiem ir pieejama informācija par vadības darba struktūru, darba laikiem, 

pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Ikviens skolas darbinieks var brīvi 
izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai. 

Stiprās puses:  
o Skola strādā ilggadēji pasniedzēji, kuri ir profesionāļi savā nozarē;  
o Pasniedzēji patstāvīgi apgūst dažādas mācību metodes un formas;  

Turpmākā attīstība:  
o Piesaistīt jaunus nozares speciālistus kvalitatīva izglītības procesa īstenošanai;  
o Sekmēt un motivēt pedagogu tālākizglītošanos ārējo institūciju piedāvātajos kursos 

un semināros. 
Skolas pašnovērtējums attiecībā uz personālresursiem – ļoti labi. 
 
 
4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
o Skolas darbība ir vērsta uz izglītības iestādes stratēģiskā ilgtermiņa mērķa – sekmēt 

izglītojamo skaita saglabāšanu, sniedzot izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanu 
un īstenošanu. 

o Katra mācību gada noslēgumā tiek īstenots skolas darba pašvērtējums un 
pedagoģiskā personāla pašvērtējums; 

o Katru mācību gadu skola izstrādā darba plānu, kas balstās uz iepriekšējā mācību 
gada rezultātu novērtējumu, kā arī paredzot darba plāna izpildes kontroli un 
rezultātu analīzi. 

o Vadības sanāksmēs tiek analizēti izglītojamo sasniegumi noslēguma eksāmenos, 
mācību priekšmetos, kā arī tiek analizēti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
rezultāti. 

o Skolā tiek veikta anonīma izglītojamo anketēšana par mācību procesa kvalitāti. 
Stiprās puses:  

o Skolas darbība un mācību procesa kvalitāte tiek apspriesta sapulcēs; 
o Izglītojamo anketēšana palīdz iegūt informāciju par pedagogu un mācību procesa 

darbību; 
o Skolas pašnovērtējumā iegūto informāciju izmanto turpmākā darba plānošanā.  

Turpmākā attīstība:  
o Turpināt regulāri strādāt pie ikgadējā Skolas pašnovērtējuma; 
o Strādāt pie Skolas attīstības plāna nākamajiem 5 gadiem. 

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītības iestādes darba pašvērtēšanu un attīstības 
plānošanu – labi. 
 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
o Skolas direktors plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi; 
o Ir apstiprināti personāla amatu apraksti;  
o Pedagoģiskās padomes darbu koordinē direktors;  
o Vadības sanāksmes tiek plānotas vienu reizi pusgadā; 
o Vadība izglītojamiem un pedagogiem ir pieejama visas mācību dienas garumā. 

Stiprās puses:  
o Skolas vadības komandai ir stabils savstarpējās sadarbības raksturs;  
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o Skolas kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, 
papildinājumiem, grozījumiem.  

Turpmākā attīstība:  
o Turpināt pilnveidot skolas darba organizācijas kvalitāti;  
o Regulāri sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos dokumentos.  

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītības iestādes vadības darbu un personāla 
pārvaldību – labi. 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 
Skola sadarbojas ar: 

o Izglītības un zinātnes ministriju izglītības administratīvo uzdevumu risināšanā un 
attīstības jautājumos; 

o Izglītības kvalitātes valsts dienestu mācību programmu licencēšanas, akreditācijas 
un pilnveidošanas jautājumos; 

o Valsts izglītības satura centru profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā; 
o Modeļu aģentūru „Vacatio”; 
o Skola piedalās izstādēs „Baltic Beauty”, „Skola”, nodrošinot izstādes apmeklētājiem 

publisku pārskatu par skolas darbu un piedāvāto izglītības programmu, vienlaicīgi 
iepazīstinot ar skolas izglītojamo darbu demonstrējumiem.  

o Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT1; 
o VSIA Latvijas Koncerti; 
o Latvijas televīziju; 
o Latvijas stilistu asociāciju; 
o Firmām Keune, Inglot, Poetica; 
o Skola, kopā ar Latvijas stilistu asociāciju, ir Starptautiskās Bodī art asociācijas 

locekle; 
o Skola ir uzņemta Starptautiskajā izglītības apvienībā (IES), kura absolventiem var 

izsniegt starptautiski atzītu IES sertifikātu angļu un latviešu valodā. 
Stiprās puses:  

o Skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm; 
o Profesionālā radošuma attīstīšana sadarbības procesā.  

Turpmākā attīstība: 
o Turpināt strādāt pie sadarbības partneru loka paplašināšanas; 
o Nostiprināt sadarbību ar nozares speciālistiem;  
o Turpināt veicināt skolas atpazīstamību un prestižu.  

Skolas pašnovērtējums attiecībā uz izglītības iestādes sadarbību ar citām institūcijām – labi. 
 

5. CITI SASNIEGUMI 
 

Skolai, kopā ar Latvijas stilistu asociāciju ir ilggadīga sadarbība ar Izstāžu organizāciju 
BT1, kura rīko ikgadējas skaistuma izstādes „Baltic Beauty” Ķīpsalas izstāžu hallē. Skola 
kopā ar Latvijas Stilistu asociāciju kopš 2001. gada šajās izstādēs rīko starptautiskus 
Ķermeņa apgleznošanas un Asociatīvā tēla veidošanas konkursus, kuros skolas izglītojamie 
un absolventi pilnveido savu profesionālo meistarību un gūst starptautisku atzinību, jo šo 
konkursu žūrijās piedalījušies pārstāvji no Austrijas, Polijas, Zviedrijas, Apvienotās 
Karalistes u.c.  

2019/2020 mācību gadā ir plānots piedalīties Baltijas Imidža speciālistu asociācijas 
rīkotajos konkursos. 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

Skola ir privāta mācību iestāde, kura ir pakļauta darba tirgus prasībām un ir atkarīga no 
reālā izglītoties gribētāju skaita. Turpmākās attīstības plānos ir saglabāt un uzlabot 
sniedzamās izglītības kvalitāti, lielāko uzsvaru liekot uz individuālu pieeju studentiem, ko 
atļauj īstenot mazās mācību grupas. 

Regulāri tiek atjaunināti un papildināti mācību un uzskates līdzekļi. Skola darbojas jau 
daudzus gadus un materiāli tehniskā bāze pamatā ir nodrošināta. Tagad sekojam jauniem 
materiālu un instrumentu piedāvājumiem, lai ar tiem iepazīstinātu izglītojamos. No 
sadarbības partneriem saņemam matu veidošanas instrumentus un dekoratīvās kosmētikas 
līdzekļu paraugus. Modes industrijā ir svarīgi regulāri sekot jaunākajām modes tendencēm, 
lai darba tirgum sagatavotu konkurēt spējīgus dalībniekus. 

Skola ir privāta mācību iestāde, kura ir pakļauta darba tirgus prasībām un ir atkarīga no 
reālā izglītoties gribētāju skaita. Vidusskolu absolventu skaits Latvijā ik gadus ievērojami 
samazinās, bet aizbraukušo jauniešu skaits Latvijā ik gadus ievērojami palielinās, tādēļ 
skolas darbības paplašināšanos ir grūti precīzi prognozēt. 

Skolas vadība plāno:  
o Turpināt materiāli tehniskās bāzes pilnveidi; 
o Turpināt pilnveidot metodisko materiālu krātuvi; 
o Turpināt skolas darba iekšējās kontroles pilnveidi; 
o Turpināt sadarboties ar masu medijiem un vēl aktīvāk iesaistīties publiskos 

pasākumos; 
o Turpināt veidot savu atpazīstamību ar mājas lapas un sociālo tīklu palīdzību. 

 
 

Profesionālās 
stilistu skolas direktore   
Kristīne Mihailova                  
           

 
 

 


