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1. Pamatinformācija. 
 

1.1. Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas juridiskais statuss.  

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā esoša valsts izglītības iestāde. Skola dibināta 1964.gadā. 2003.gadā skolai tika 

pievienota Rīgas 44.arodvidusskola. Laikā no 2008.gada līdz 2009.gadam Rīgas 34.arodvidusskolas 

nosaukums ir mainīts, pakļautība un funkcijas nav mainījušās.  

Pamatojoties uz 2008.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.262 „Grozījumi MK 

2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528” Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” un saskaņā 

ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada 25.jūnija lēmumu ar 2008.gada 

1.jūliju Rīgas 34.arodvidusskolai piešķirts jauns nosaukums – Rīgas Stila un modes profesionālā 

vidusskola, reģistrācijas apliecības Nr.3331001255, izdota 2008.gada 25.jūnijā. 

2008.gada 26.jūnijā apstiprināts skolas nolikums (Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2008.gada 26.jūnija rīkojums Nr.501). 

2010.gada 30.martā ar IZM lēmumu Nr.68 ir apstiprināta „Rīgas Stila un modes 

profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģija 2010.-2015.gadam” (precizēta ar 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 4.jūlija rīkojumu Nr.307). 
 

1.2. Politikas jomas, nozares, funkcijas. 

        Kopš skolas dibināšanas 1964.gadā pastāvīgi ir papildinājušās un mainījušās skolā 

apgūstamās profesijas. Pēdējos gados skola ir izveidojusies par stabilu izglītības iestādi 

tekstilnozares profesiju – tērpu stila speciālists, drēbnieks, modists ,- skaistumkopšanas profesiju – 

frizieris, frizieris stilists, frizūru modelētājs, vizāžists, vizuālā tēla stilists, SPA speciālists, 

kosmētiķis, kā arī fotogrāfa un foto dizaina speciālista profesijas apgūšanai. Visas izglītības 

programmas ir licencētas un akreditētas. Ir nodrošināta izglītības programmu materiālā bāze.         

2015.gadā skolā turpina īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta 

”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās 

Nr. 7.2.1.2./15/I/001.Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības ietvaros. Profesionālo 

kvalifikāciju apgūst 6 mācību grupas: fotogrāfi, frizieri, tērpu stila speciālisti, vizāžisti, SPA 

speciālisti un multimediju dizaina speciālisti. 

 2015.gada 1.janvārī Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā mācījās 902 izglītojamie. 

2015.gada oktobrī skolā mācījās 952 izglītojamie. 2015.gadā skolā strādāja 82 pedagoģiskie 

darbinieki un 52 atbalsta personāla darbinieki. 

        Skola nodrošina profesionālās izglītības apguves iespējas Iļģuciema sieviešu cietumā 

(frizieris, drēbnieks, pavāra palīgs), Centrālcietumā (drēbnieks, pavāra palīgs) un Brasas cietumā 

(drēbnieks). 

 Mācību materiālo bāzi uztur un modernizē atbilstoši šodienas darba tirgus prasībām. Lai maksimāli 

tuvinātu praktiskās mācības darba tirgus apstākļiem, skola nomā telpas 3 mācību frizētavām Rīgā: 

Brīvības ielā 356, Brīvības ielā 357, Brīvības ielā 414. Skolai ir 2 mācību korpusi Ūdeļu ielā 22, 

Rīgā, un Mārupes ielā 39, Rīgā, kur ir iekārtota mācību frizētava. Mācību frizētavās sniedz 

pakalpojumus plašam apmeklētāju lokam. 
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Skolai ir 2 dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 24 un Ūdeļu ielā 26, Rīgā. Dienesta viesnīcās dzīvo 

gan Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas, gan citu Rīgas mācību iestāžu izglītojamie. 

 

1.3. Skolas misija un mērķi. 

       Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas darba pamatmērķi noteikti atbilstoši 

2010.gadā izstrādātajai un 2011. gadā aktualizētajai Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 

Attīstības un investīciju stratēģijai 2010.-2015.gadam, kas izstrādāta saskaņā ar Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam, Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010.– 2015.gadam, ekonomisko situāciju valstī un Mūžizglītības politikas 

pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam, kas atbilst Lisabonas izglītības stratēģijā noteiktajiem mērķiem 

un rekomendācijām.  

        Skolas misija: atbilstoši cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm mērķtiecīgi 

pilnveidot izglītības procesu un nodrošināt izglītības kvalitāti, lai pietiekami elastīgi piemērotos 

tirgus ekonomikas prasībām un veicinātu konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu Eiropas 

Savienībā.  

Skolā turpināt tādas izglītības vides veidošanu, kur kvalitātes garants ir: 

 atbilstība darba tirgus prasībām, skolas un sociālo partneru sadarbība,  

 izglītības standartu izpilde, pievienotā izglītojošā vērtība,  

 atbilstība mērķiem un prioritātēm, noturība, drošība,  

 iedvesmošana un izaugsmes spēju radīšana, pozitīvisma attīstīšana un nostiprināšana,  

 nepieciešamība nodrošināt visa veida efektīvu komunikāciju,  

 tiekšanās pēc jaunām prasmēm dzīvei mūsdienu sabiedrībā,  

 nepieciešamība attīstīt prasmes darbam ar lielu informācijas apjomu,  

          Stratēģiskais ilgtermiņa mērķis: sekmēt audzēkņu kontingenta saglabāšanu atbilstoši 

Lisabonas izglītības stratēģijai un Kopenhāgenas procesa mērķiem, kā prioritāti izvirzot izglītības 

procesa kvalitātes nodrošināšanu: 

 uzlabojot mācību un audzināšanas darba efektivitāti; 

 ieviešot mūsdienīgas mācību metodes,  

 sekmējot motivētu profesijas apguvi un personīgo pašizaugsmi, 

 sniedzot atbalstu profesionālās karjeras izvēlē un veidošanā,  

 audzinot savas skolas, profesijas un Latvijas patriotus. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi un pasākumi. 

I. Paaugstināt izglītības vides kvalitāti skolā, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu 

infrastruktūru: 

 uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu un veselīga dzīvesveida 

veicinoša izglītības satura pilnveide;  

 pedagogu motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana;  

 21.gs. atbilstošas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana;  

 skolas sociālo partneru un profesionālo organizāciju ilgtermiņa sadarbība; 

 skolas sadarbība ar Nozaru ekspertu padomēm; 

 skolas tēla veidošana; 

 iekļaujošās izglītības principa ieviešana.  

 

II. Veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un 

konkurējošai darba videi: 

 karjeras izglītības sistēmas attīstība skolā;  
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 veidot audzēkņiem prasmes izvirzīt sev sasniedzamu mērķi, analizēt informāciju, mācīties patstāvīgi, 

produktīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas; 

 audzēkņu pašpārvaldes darbības attīstīšana; 

 ārpusstundu darba organizēšana un pilnveidošana, sekmējot vispārcilvēcisko vērtību veidošanos un 

izkopšanu; 

 priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana;  

 ārpus formālās izglītības ieguves iespēju paplašināšana;  

 izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem. 

III.  Uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību  

 izglītības kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pilnveide skolā; 

 efektīva skolas finanšu resursu pārvaldības modeļa attīstība;  

 skolas struktūrvienību savstarpējās sadarbības mācību procesa norisē uzlabošana informācijas 

apmaiņā, pasākumu nodrošināšanā, ikdienas darbā; 

 skolas virzība uz Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusa iegūšanu saskaņā ar 

noteiktajiem kritērijiem; 

 skolā iegūtās izglītības starptautiskās konkurētspējas veicināšana:  

                        iesaistīšanās jaunās un turpināt darbu uzsāktajās ESF projektu aktivitātēs;  

 projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcām” (Projekta Nr.KPFI – 15.2/159) īstenošana; 

 "Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas mācību un 

administratīvajā korpusā" (identifikācijas Nr.KPFI-15.4/3) īstenošanas uzsākšana; 

 skolas saimniecisko darbības (pašu ieņēmumi, komercpakalpojumi) aktivizēšana; 

 darba aizsardzības un civilās aizsardzības pasākumu īstenošana. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums. 

2.1.1. Iestādes finansiālie rādītāji. 

 

 Finansiālie rādītāji Iepriekšējā 

gadā 

faktiskā 

izpilde, 

2014.gads 

EUR 

Likums  

/plāns 2015. 

gadam / 

likumā / 

plānā 

apstiprināts 

EUR 

Faktiskā 

izpilde, 

2015.gads 

EUR 

1. 

FINANŠU RESURSI IZDEVUMU 

SEGŠANAI (KOPĀ) 

2445764 

 

2131773 

 

2619272 

 

1.1. Dotācijas 2293303 2021923 2442371 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

109141 110850 90281 

1.3. Saņemtie transferti no valsts 

pamatbudžeta 

0  0 

1.4. Saņemtie transferti no ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļiem 

41385  82843 

1.5. Ziedojumi un dāvinājumi 1584  3758 
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1.6. Ieņēmumi no padotības iestādēm 22  5 

1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 329  14 

2. IZDEVUMI (KOPĀ) 2388064 2132773 2620629 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2336915 2088773 2547759 

2.2. Kārtējie izdevumi 1950704 1855997 2106996 

2.4. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 386211 232776 440763 

2.5. Izdevumi kapitālieguldījumiem 51149 44000 72870 

3. FINANŠU RESURSI PROJEKTA 

IZDEVUMU SEGŠANAI (KOPĀ) 

832852 0 1217754 

3.1. Dotācijas - projekts 

"Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās 

vidusskolas dienesta viesnīcām" 

248731   

3.2. 

 

Dotācijas - projekts 

"Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās 

vidusskolas mācību un administratīvajā 

korpusā" 

  575929 

3.3. Saņemtie transferti no valsts 

pamatbudžeta-projekts 

"Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās 

vidusskolas dienesta viesnīcām " 

584121   

3.4. Saņemtie transferti no valsts 

pamatbudžeta-projekts 

"Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās 

vidusskolas mācību un administratīvajā 

korpusā" 

 

  641825 

4. IZDEVUMI PROJEKTA 

ĪSTENOŠANAI 

832852 0 1217754 

 

2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  

Ziedojumu izlietojums, kopā 3758 EUR 

Izlietojuma mērķis Summa (EUR) 

Skolas pasākumu nodrošināšana, kultūras un sporta pasākumu 

nodrošināšana, Nord Plus projekta aktivitāšu izdevumi 

3387 

Inventārs skolas aprīkojumam  371 
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2.2. Galvenās aktivitātes, darbības rezultāti un to analīze. 

 

  2.2.1.izglītības procesa darbības rezultāti 

Izglītības process 2015.gadā noritēja atbilstoši LR likumdošanai un skolas darbību 

reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem. Visas izglītības programmas vai to posmi saskaņā 

ar mācību plāniem un programmām ir izpildīti. Visas izglītības programmas ir licencētas un 

akreditētas.  No jauna izstrādātas un licencētas profesionālās vidējās izglītības programma „ 

Multimediju dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju multimediju dizaina speciālists  (2120 stundas). 

Aktualizētas licences profesionālās vidējās izglītības programmām “Frizieru pakalpojumi”  ar 

iegūstamo kvalifikāciju frizieris-stilists (5768 stundas), “Kosmetoloģija’’ ar iegūstamo kvalifikāciju 

kosmētiķis (3120 stundas),  „ Frizieru pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju frizūru modelētājs 

(5768 stundas), “Skaistumkopšanas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju vizuālā tēla stilists 

(5768 stundas), “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju modists (5768 

stundas), profesionālās pamatizglītības programmai “Ēdināšanas pakalpojumi” ar iegūstamo 

kvalifikāciju pavāra palīgs (1428 stundas) .  

Profesionālā kvalifikācija piešķirta 427 izglītojamajiem. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību 

saņēma 20 izglītojamie. 2015. gadā 90.8 procenti izglītojamo, ieguva profesionālo kvalifikāciju ar 

vērtējumu profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, kas nav bijis zemāks par septiņām ballēm: 

    Izglītības programmas nosaukums,  

kvalifikācija, 

profesionālās   kvalifikācijas līmenis (LV) 

Vērtējums profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos, kas nav bijis zemāks par 

septiņām ballēm (%) 

 

Frizieru pakalpojumi, frizieris,2.p.k.l. 85.7 % 

Frizieru pakalpojumi, frizūru modelētājs,3.p.k.l. 97 % 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

modists, tērpu stila speciālists, 3.p.k.l. 

100 % 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

drēbnieks, 2.p.k.l. 

90 % 

Dekoratīvā kosmētika, 

Vizāžists, 2.p.k.l. 

97 % 

Kosmetoloģija, 

Kosmētiķis, 3.p.k.l. 

81.8 % 

Foto pakalpojumi, 

Fotogrāfs, 2.p.k.l. 

90 % 
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Skaistumkopšanas pakalpojumi, 

SPA speciālists, 3.p.k.l. 

100 % 

Skaistumkopšanas pakalpojumi, 

Vizuālā tēla stilists, 3.p.k.l. 

64.7 % 

Ēdināšanas pakalpojumi, 

Pavāra palīgs, 1.p.k.l. 

100% 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas rezultāti ir labi , ļoti labi vai teicami. 

Praktiskā darba rezultāti ir labi, ļoti labi un izcili.  

Visās kvalifikācijas eksāmenu komisijās piedalījās darba devēju pārstāvji. Iegūtie rezultāti rāda, ka 

piedāvātās izglītības programmas ir apgūtas atbilstoši izglītības programmas un profesijas standarta 

prasībām. 

 Eksaminējamo audzēkņu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apmierina darba devēju 

prasības, par ko liecina saņemtie darba piedāvājumi no eksāmenu komisiju locekļiem – SPA 

speciālistiem, tērpu stila speciālistiem, frizieriem, frizūru modelētājiem. 

 

2015. gada vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti vispārizglītojošos mācību priekšmetos: 
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% 1 19 37 26 7 5 1 1   1   98 
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2014./2015. mācību gadu beidzot, valsts pārbaudes darbus kārtoja izglītības programmu „Frizūru 

modelētājs”, „Vizuālā tēla stilists”, „Modists” un „Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošās 

programmas” audzēkņi. Lielai daļai (40,6%) no visiem eksāmena rezultātiem izpildes kopprocents ir 

virs 40%. Viszemākais zināšanu novērtējums bija matemātikā, kuras mācību vielas apguve 

profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem rada grūtības – vairāk nekā pusei audzēkņu 

eksāmena izpildes kopprocents ir mazāks nekā 20%.  Ka pozitīvu momentu var minēt faktu, kā 

rezultāti latviešu valodas eksāmenā Skolā – 48,04% - ir labāk nekā kopumā visās profesionālās un 

mākslas skolas valstī – 39,40%. 2015.gadā viens izglītojamais nav nokārtojis matemātikas 

eksāmenu. Nokārtojot angļu valodas eksāmenu, 30 audzēkņiem sniegums centralizētajā eksāmenā 

atbilst B1 un 7 audzēkņiem – B2 valodas prasmes līmenim.  

Mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu rezultāti pārsvarā atbilst izglītojamo uzrādītajām sekmēm 

mācību gada laikā. Izanalizējot eksāmenu rezultātus, jāatzīmē, ka nākamajā mācību gadā jāpievērš 

uzmanība rakstīšanas un lasīšanas prasmju nostiprināšanai angļu valodas stundās, argumentētam 

pārspriedumam vēstures stundās, zināšanu pielietojumam standarta un problēmsituāciju risināšanā 

matemātikas stundās, rakstīšanas prasmēm latviešu valodas un literatūras stundās. 

 

2.2.2. Izglītības procesa nodrošināšana.  
 

2.2.2.1. Izglītības programmu īstenošana. 

Skolas darbs ir organizēts atbilstoši Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 

Nolikumam, darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī citiem iekšējo darbu 

reglamentējošiem dokumentiem. Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā izglītības 

programmas tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības 

likumu, Vispārējās izglītības likumu, profesiju standartiem, Noteikumiem par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu, Noteikumiem par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem. 

Mācību procesu Skolā  īsteno, pamatojoties uz arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 

programmas mācību plāniem, saskaņā ar teorijas/prakses grafiku. Mācību priekšmetu programmas ir 

izstrādātas atbilstoši profesiju standartiem un mācību priekšmetu standartiem. Mācību process notiek 
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pēc direktores apstiprināta stundu saraksta. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas izmaiņas stundu 

sarakstā. Stundu skaits sarakstā noteikts atbilstoši mācību plānam. Stundu sarakstā ir norādīti mācību 

plānā paredzētie patstāvīgie darbi un audzināšanas stundas. Skolotāju individuālais darbs ar 

audzēkņiem notiek pēc direktores apstiprināta konsultāciju grafika. 

Skolā ir atbilstoša materiāli-tehniskā bāze. Mācīšanās procesu nodrošina augsti kvalificēti 

pedagoģiskie darbinieki, kas nodrošina izglītības programmu īstenošanu. Pedagoģiskie darbinieki 

veic mācību priekšmetu programmu izstrādi atbilstoši noteiktajam stundu skaitam un formai. 

Regulāri notiek mācību programmu analīze un pilnveide. Pedagogi īsteno mācību procesa 

individualizāciju (darbs ar spējīgākajiem, zināšanās vājākajiem izglītojamajiem), iesaista 

izglītojamos ārpusstundu pasākumos, nozīmīgu vietu ierādot viņu prasmēm un iespējām. Mācību 

procesa daudzveidības nodrošināšanai skolotāji aktīvi pielieto jaunos tehnoloģiskos mācību 

līdzekļus, kā arī domā par mācību stundas norises procesa daudzveidību, saista mācību priekšmeta 

tēmas ar izvēlēto izglītības programmu. 

Katrai grupai iekārtots mācību nodarbību uzskaites žurnāls. Skolā tiek lietota skolvadības 

sistēma „E-klase”. Sistēma nodrošina informācijas pieejamību un analīzi, kas ir būtisks ieguvums 

izglītības sektoram kopumā. Sistēmas lietošana palielina vecāku informētību par skolā notiekošajiem 

procesiem, atvieglo pedagogiem atskaišu sagatavošanu un automatizē skolas ikdienas darbus.  

Sistemātiskā mācību procesa plānošana un organizēšana nodrošina izglītojamo zināšanu, 

prasmju un iemaņu apgūšanu. Regulāri tiek veikta mācību plāna izpildes kontrole un analīze, 

rezultāti apspriesti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Skolā iesākts un turpināsies darbs pie jaunu mācīšanas formu un metožu, kas saistītas ar 

jaunākajām tehnoloģijām un to apgūšanu, izmantošanas, jo tas ne tikai veicina izglītojamo mācīšanās 

motivāciju, aktivizē zināšanu līmeni, bet arī sekmē dzīves prasmju apguvi un arī liek pedagogiem 

būt mūsdienīgākiem, nodrošina mācību procesa saistību ar praktiskajām nodarbībām.  

Skolā ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un 

platība ir atbilstoša izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Skolas telpas ir 

funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, estētiski noformētas.  

Teorētisko un praktisko mācību materiāli tehniskais nodrošinājums atbilst labam līmenim, ir 

saskaņots ar izglītības programmā paredzētajām prasībām un nodrošina iespējas apgūt prasmes 

strādāt ar modernām iekārtām un materiāliem. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā 

un droši lietošanā. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts.  

Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunās 

tehnoloģijas (IT iekārtas, interaktīvās tāfeles, datu kameras, kodoskopi, audio un videoiekārtas). 

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams Skolas darba laikā. Ir noteikta kārtība telpu (kabinetu, 

bibliotēkas, datorklases u.c.) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, to ievēro.  

Skolā ir demonstrāciju zāle, kura ir aprīkota ar multimediju projektoru, datoru un interneta 

pieslēgumu. Zālē atrodas lielformāta LCD televizors, CD atskaņotājs, TV dekoders, DVD 

atskaņotājs. Visi mācību kabineti ir aprīkoti ar datoriem un multimediju projektoriem, skaļruņiem un 

interneta pieslēgumu. i ar datoriem ar Interneta pieslēgumu. Skolā ir 2 mācību kabineti, kas ir 

aprīkoti ar interaktīvās tāfeles komplektiem. Skolā ir izveidotas 3 datorklases ar mācību procesam 

nepieciešamo programmnodrošinājumu. Skolotāji savās stundās aktīvi izmanto pieejamos tehniskos 

līdzekļus. Mācību materiālu sagatavošanai skolotāji izmanto skolotāju istabā un bibliotēkā pieejamos 

skenerus, lāzerprinterus. Skolā ir nodrošināta iespēja kopēt un izdrukāt krāsainus mācību materiālus.  

Izglītojamajiem Skolā arī ir nodrošināta iespēja kopēt un izdrukāt dažādus mācību 

materiālus. Bibliotēkā un datorklasē (no stundām brīvajā laikā) izglītojamajiem ir iespējams strādāt 

ar datoru. 
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Skolas bibliotēkā ir pieejamas īstenojamo izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību 

grāmatas, daiļliteratūra, izziņas literatūra, profesionālā literatūra. Izglītības programmu īstenošanai 

katru gadu skolā abonē profesionālos periodiskos izdevumus, piemēram avīzi „Izglītība un Kultūra”, 

žurnālus „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Biznesa Psiholoģija”, „Psiholoģija Ģimenei un Skolai”, 

„Veselība”. Skolas bibliotēkā ir pieejams liels visu nozaru profesionālās periodiskās literatūras 

klāsts. Periodiski notiek grāmatu fonda pārskatīšana un jauno mācību grāmatu iegāde.  

 

2.2.2.2. Pasākumi profesionālo iemaņu attīstībai. 

 

         Kvalitatīvs sniegums dažādos pasākumos – konkursos, skatēs, prezentācijās gan skolas, gan 

ārpus skolas mērogā - tiek nodrošināts, sadarbojoties visu profesiju audzēkņiem un pedagogiem. 

Dalība profesionālās meistarības pasākumos dod nozīmīgu ieguldījumu visu profesiju audzēkņu 

profesionālo prasmju un iemaņu attīstībā un nostiprināšanā, sniedz pieredzi, sekmē personīgo 

izaugsmi un motivāciju padziļināti apgūt profesiju. 

 Konkursi, skates, izstādes,meistarklases: 

 frizieru darbi: 

 2015.gada 27-29.aprīlis-starptautiskā izglītības izstāde „Skola”  

 2015.gada 26.janvārī skolā viesojās ”Wood Religion” Barbershop bārddzinis Guntis Apkalns un 

īpašnieks Edgars Rozenvalds  

 2015.gada 22.martā skolā viesojās frizieris modelētājs Andris Kačanovskis salons”Top-Hair’ 

 2015.gada  27.-29.martā Skonto halle norisinājās konkurs "Expo Beauty 2015", kurā piedalījās arī 

mūsu skolas audzēkņi un guva ievērojamus panākumus! 

 2015.gada garumā SIA „Galerija Baltik” semināri, lekcijas praktiskās nodarbības matu ķīmiskajā 

apstrāde,matu griezumi,veidojumi,matu kosmētiskie līdzekļi 

 2015.gada garumā A/S „Sirowa” semināri, lekcijas praktiskās nodarbības matu ķīmiskajā apstrāde 

 2015.gada 09.aprīlī Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu konkurss 

„Pavasara fantāzija” skola ieguva 1.vietu; 

 2015.gada 25.aprīlī konkursa „Karaliskā roze” ,modes skates modeļu sagatavošana pasākumam; 

 2015.gada 17.  jūnijā International School of Riga modeļu sagatavošana pasākumam.  

 Starptautiskā mērogā: 

          2015.gada 06.07-12.jūlijs XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētki, modes skates modeļu 

sagatavošana pasākumam; 

 “Baltic Beauty World 2015” no 2015. gada 06. novembra līdz 08. novembrim: 

 - frizieru konkurss „Atvērtais frizieru skolu kauss” ( darbi: matu griezumi un krāsojumi, līgavas 

frizūra, fantāzijas frizūra ziedu tērpā, vīriešu matu griezums, krāsojums)  

 Skolai kopvērtējumā – 2.vieta. 

 dekoratīvā kosmētika:   

 2015.28. 03. XIV atklātais Baltijas vizāžistu konkurss un VI Latvijas vizāžistu konkurss starp 

profesionālo skolu studentiem “Creative wedding make-up”- Jekaterina Rudenko 23./24. Vizāžists – 

I vieta, Sofija Hotuļova 23./24. Vizāžists – II vieta, “Space” Kristīne Pujāte 23./24. Vizāžists II vieta.  

 2015. 29.10. Helovīna dienas skate “Nezūdošais ļaunums” 21./22. Vizuālā tēla stilists 

 2015. g. 06.11. Baltic Beauty. 11. starptautiskais Stage makeup konkurss Jekaterina Rudenko 85./86. 

– I vieta, Santa Sandule 37./38. Vizuālā tēla stilists – II vieta. 

 2015.gada 3.decembrī notika mācību ekskursija profesionālās izglītības programmas „Vizuālā tēla 

stilists” 11./12.gr. audzēkņiem saskaņā ar mācību priekšmeta tēmām „Komercdarbība” un 
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Mārketings”  uz Getliņu ekoloģisko poligonu, lai iepazīstinātu audzēkņus ar uzņēmuma darbību, tā 

sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas tirgū. 

 2015.gada 19.novembrī 11./12.gr. audzēkņi, kulturoloģijas stundu ietvaros apmeklēja franču 

laikmetīgās mākslas izstādi „Kramplauzis” Rīgas mākslas telpā. Iepazinās ar jaunāko mākslā, tās 

daudzveidīgajām izpausmes formām un veidiem. 

 skaistumkopšana:   

 2015.06.11. izglītojamie apmeklēja izstādi BALTIC BEAUTY, iepazinās ar skaistumkopšanas 

nozares jaunākajām tendencēm un kosmētikas piedāvājumiem tirgū. 

  2015.gada 27. oktobrī  praktisko mācību stundas skolotājs novadīja saskaņā ar apgūstamo tēmu: 

„Kosmētisko produktu konservācija un derīguma termiņš”, profesionālās izglītības programmas 

„Dekoratīvā kosmētika” 15./16.gr. izglītojamajiem  SIA „Sonell Studio”.  

 Ar mērķi, praktiskā veidā iepazīstināt ar dekoratīvās kosmētikas ingridienu sastāviem, dabīgām un 

sintētiskām konservējošām vielām. 

 

 tekstilnozare: 

 2015.g.02.12. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo un absolventu profesionālās 

meistarības konkurss „Apģērbu ražošana” 

 Konkursu organizē:  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Rīgas Stila un modes 

profesionālo vidusskolu (RSMPV). Skolas absolventes Dana Bidiņa un Ieva Blūma iegūst 

godalgotas I, II vietas. Konkursa uzverētājas piedalīsies kā kandidātes, EuroSkils 2016 konkursā , 

kas notiks Zviedrijā ,Gēteborgā. 

 2015. g. 25.11. Seminārs „Karjeras iespējas modes, stila un interjera dizainā nozarē” 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” piedalījās skolotājas Irina Reine un Irina Cakule 

 Skolotāji iepazīstinās ar izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistu ar modes, stila un interjera 

dizaina nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, kā arī ar profesionālās izglītības 

piedāvātajām iespējām un darba vidē balstītu mācību norisi.  

 2015.g.29.-30.04. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības 

konkursa ”Jaunais profesionālis 2015” aktivitātes ”Tekstilapstrāde” konkursa Tekstilizstrādājumu 

izgatavošana”  

 ”Tiekamies Liepājas vējā” – konkursa vērtēšanas ekspertu rezultāti 

 2015.g. 29.jūnijā tekstilnozares skolotājas sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtu apguva CAD/CAM 

Comtense apģreba konstruēšanas programmu. 

 2015.g. 08.oktobrī. KLAIPEDOS MIESTO PEDAGOGU ŠVETIMO IR KULTŪROS CENTRAS 

Profesionālās pilnveides seminārs skolotājiem “Tekstila pielietojums interjerā” 

 “Vektorgrafikas lietotnes un to izmantošanas iespējas” 

 2015.g.2.oktobrī skolotāji apguva 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 

 2015.g.12.novembrī Valsts izglītības satura centra rīkotajā seminārā skolotāja Emma Petrova apguva 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra programmu “Radošās metodes, mācot 

darba aizsardzību” ieguva apliecību. 

 2015.gada 3.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

Dizaina tehnoloģiju institūts .Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares 

profesiju pedagogu un tekstilapstrādes nozares pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides 

seminārs „Aktualitātes apģērbu ražošanā un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. 
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 fotopakalpojumi:  

 2015.gada 22. un 23. oktobrī praktisko mācību stundas skolotājs novadīja saskaņā ar apgūstamo 

tēmu „foto darbi” profesionālās izglītības programmas „Foto dizains” 29./30.gr. audzēkņiem 

š.g.22.oktobrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un š.g. 23.oktobrī izstāžu centrā Ķīpsala, kur 

notika izstāde „Rīga Photo Show 2015”. Ar mērķi, dabiskas gaismas apstākļos veikt fotografēšanu ar 

dažādu parametru un režīmu izmantošanu kompozīcijas veidošanā, lai iepazītos ar jaunumiem 

fototehnikas jomā, izstādes laikā izmēģinātu praksē jaunāko aparatūru, un izstādes ietvaros 

apmeklētu fotogrāfiju izstādes un seminārus. 

 2015.gada 11.novembrī notika mācību ekskursija ar profesionālās izglītības programmas „Foto 

dizains” 29./30.gr. audzēkņiem Zaķusalā. Dalība Lāčplēša dienai veltītajos pasākumos, ar mērķi, 

audzēkņos nostiprināt nacionālās un valstiskās identitātes patriotismu, veicināt kolektīva 

saliedēšanu, veidot foto reportāžu par redzēto. 

 2015.gada 5.novembrī praktisko darbu mācību stundas tika novadītas ārpus skolas 29./30.gr. 

audzēkņiem saskaņā ar apgūstamo tēmu „foto darbi” profesionālās izglītības programmas „Foto 

dizains” Ziemeļblāzmas kultūras centrā un parkā ar mērķi, lai audzēkņi dabiskas gaismas apstākļos 

varētu veikt fotografēšanu izmantot manuālo režīma uzstādījumu un pielietot COCIN filtrus 

fotografējot. 

 2015. gada 6. novembrī, attsaucoties uz LR Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

uzaicinājumu piedalīties konferencē „Sapratne un cieņa klasē” konferencē skolu pārstāvēja, sociālajs 

pedagogs D.Čippa un 29./30.gr. izglītojamie Emīls Dovjats un Ēriks Maurāns. 

  2015. gada 25.-29. novembrī izglītojamā Laima Vainiņa (multimediju speciālists) piedalījās pie 

īpaši atzīta melnbaltās fotogrāfijas meistara un skolotāja Andreja Granta, melnbaltās fotogrāfijas 

meistarklasē “No slēdža klikšķa līdz fotogrāfijai pašu rokām” Ruckas mākslas rezidenču centrā, 

Cēsīs. Programmā apgūtās tēmas: Analogā melnbaltā fotogrāfija kā filozofija: 

 Analogās melnbaltās fotogrāfijas tehniskie pamati 

 Analogais un digitālais attēls 

 Melnbaltais un krāsainais attēls 

 Negatīvais process – negatīva foto materiāla apstrāde 

 Pozitīvais process – pozitīva foto materiāla apstrāde 

 Īss atskats melnbaltās analogās autorfotogrāfijas vēsturē 

 Patstāvīgs darbs ar radošu uzdevumu. 

 2015.gada 3.decembrī profesionālās izglītības programmas „Foto dizains” 29./30.gr. audzēkņi 

apguva tēmu „foto darbi” Dzelzceļa muzejā, Uzvaras bulvārī 2A ar mērķi, lai audzēkņi dabīgās un 

mākslīgās  gaismas apstākļos varētu veikt fotografēšanu, izmantot manuālo režīma uzstādījumu, 

izvēloties dažādus fokusus un izmantot iegūtās zināšanas kompozīcijā. 

 Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja apmeklējums. Tēma: faktūras, vecās arhitektūras 

fotografēšana sarežģītos apgaismojuma apstākļos. 

 Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums. Tēma:  dzīvnieku fotografēšana sarežģītos apgaismojuma 

apstākļos un caur režģi. 

 Vecā Pārdaugavas apmeklējums. Tēma: interesantā Pārdaugavas apbūve, Medus, Bišu, Zvanu, 

Tempļa iela. Kalnciema ielas koka celtnes. 

 Tēma: interesantā Jugla, cilvēki, notikumi, ēnas un gaismas. 

 Dažādu Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas pasākumu un notikumu fotodokumentēšana. 
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 Multimēdiju dizains:  

 2015.07.10. Multimediju dizains” izglītības programmas izglītojamie apmeklēja mācību stundas 

ārpus skolas. Skolotāja Ramona Komare vadīja tematiskās stundas ”Māksla kā kultūras forma” 

Rīgas Mākslas muzejā un galerijā Vladlena”. 

 Ieslodzījuma vietu izglītības sektoros izglītojamajiem ir iespēja piedalīties mācību programmu 

organizētajās Radošajās dienās, kas notiek divas reizes mācību gadā – pirms Ziemassvētkiem un 

pirms Lieldienām. Šajās Radošajās dienās izglītojamie rāda savas profesionālās iemaņas, papildina 

tās un nostiprina, lai sekmīgi varētu sagatavoties profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. 

 

2.2.3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana. 

 Veikti saimnieciskie darbi, kas ļauj nodrošināt drošu mācību procesu un resursefektīvāku 

skolas uzturēšanu. 

1. Pabeigta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un modes profesionālās 

vidusskolas administratīvajā un ražošanas korpusā”  īstenošana. 

2. Ieklāts jauns grīdas segums abās dienesta viesnīcās 5.stāva gaiteņos un virtuvēs. 

3. Veikta 87.kab. pārbūve un izveidota skolotāju istaba. 

4. Izremontēta vizuālā tēla veidošanas darbnīca (91.kab.) 

5. Izremontēts un aprīkots multimediju dizaina kabinets. 

6. Veikts mācību korpusa tualešu kapitālais remonts un izveidotas mūsdienīgas tualetes. 

7. Iegādātas mēbeles un mīkstais inventārs viesnīcu vajadzībām. 

8. Uzstādīta āra video novērošana abām viesnīcām. 

 

Pašu spēkiem veiktie pasākumi: 

 veikts kosmētiskais remonts vizuālās mākslas kabinetā, gaiteņos-galerijās, personāldaļas un sociālā 

pedagoga kabinetos, 

  nokrāsota sporta zāles grīda. 

 

2.2.4. Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām. 

2015. gadā sadarbība ar visu skolā apgūstamo profesiju darba devēju pārstāvjiem un profesionālajām 

organizācijām ir stabila, aktīva un mērķtiecīga, tā aptver visus būtiskos skolas darba aspektus – 

izglītības satura izstrādi un īstenošanas nodrošinājumu, praktisko mācību un prakses īstenošanu, 

kvalifikācijas piešķiršanu, akreditāciju, skolas darba plānošanu un ārējo novērtēšanu, pedagogu 

tālakizglītību un profesionālo pilnveidi. 

           Skolas telpās notika Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide 

un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās numurs 

2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros izveidotās tekstilnozares Nozaru ekspertu 

padomes sanāksmes. Nozares ekspertiem bijis iespējams novērtēt skolas mācību materiāltehnisko 

bāzi. Ekspertu vērtējums – materiāltehniskā bāze ir kvalitatīva, atbilst mācību vajadzībām. Skolas 

vadības pārstāvji ir piedalījušies vairākās nozaru ekspertu padomes sēdēs, iesaistoties izglītībai 

aktuālu jautājumu risināšanā, – tekstilnozares profesiju standartu izstrāde, kvalifikācijas eksāmenu 

norises vērtējums un prasības. 2015.gada profesionālās kvalifikācijas eksāmenus novēroja Nozaru 

ekspertu padomes pārstāvji. Viņu atzinums – eksāmeni norit atbilstoši noteikumiem, pārkāpumu nav. 

      2015. gadā atjaunoti sadarbības līgumi ar Frizieru asociāciju, Latvijas Frizieru un 

kosmetologu asociāciju, Latvijas Stilistu asociāciju, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju. 
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        Darba tirgū ir mazs pieprasījums pēc darbiniekiem ar zemu kvalifikāciju, darba devēji pieprasa 

darbiniekus ar prasmi strādāt ar modernu tehniku un jaunām tehnoloģijām, labu valsts valodas un 

vairāku svešvalodu prasmi, kā arī darbiniekus, kas apguvuši vairākas profesijas.  

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, sadarbībā ar darba 

devējiem un sociālajiem partneriem ir veikta : 

 nozares izpēte, 

 izveidotas profesiju standartiem atbilstošas profesionālās izglītības programmas, 

 īstenota kvalifikācijas prakse uzņēmumos, 

 aktualizētas kvalifikācijas prakses programmas, 

 nodrošinātas vienotas prasības profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturam, 

 īstenots ESF projekts, 

 organizēti profesionālās meistarības konkursi un semināri.  

Sadarbības jomas: 

1) prakses vietu nodrošināšana  

      Atbilstoši mācību programmai kvalifikācijas prakse pie darba devēja bija nodrošināta 100 % 

audzēkņu. 

      Rīgas Stila un modes profesionālai vidusskolai ir izstrādāti un noslēgti sadarbības līgumi ar 

uzņēmumiem šūšanas, kosmētiķu, fotogrāfu, vizāžistu un frizieru profesijās. Kvalifikācijas prakses 

darba vietas atbilst prakses programmai un sanitārajām normām. Darba devēji pēc kvalifikācijas 

prakses noslēguma dod raksturojumu katram praktikantam, aizpildot skolas piedāvāto veidlapu, 

sniedz  atsauksmi par prakses organizēšanu un vadības kārtību no skolas puses, prakses programmu.  

 Kvalifikācijas prakses vietas  

frizieru darbi: frizētavās, salonos, piemēram, Trīs L”, “Duo Style”,”Loretti”,Madonā SIA 

„Novelle”, Valmieras salons „Dīva”,  Siguldā SIA”ElFrisa”, Jelgavā “Stila Avēnija”,Alūksne 

“Marta” Liepāja “Lotosana”,IK “Balbieris”,AizkraukleIU “EM MA”,”Skaistumsala”, SIA 

“Douglas”,u.c.; 

tekstilnozare: tērpu stila speciālists "HEBE", Rīga, "KORIZZA”, Rīga, "LELU", Rīga, Māras 

Rīgavas šūšanas darbnīca" ,SIA „Treid Modus”, Rīga, IU „Dāmu paradīze”, Limbaži, Z/s „Zarumi” 

šūšanas darbnīca „Zarumi”,  

       Rembates pag., Ķeguma nov., SIA „Gratijas” , Piņķi, Babītes nov., SIA „Treid Modus”, Rīga, 

VSIA  

       Latvijas Nacionālā opera, Rīga, SIA „Riga-Sviss”,  Rīga, SIA „SANBERTS” „Mālkalni”,              

SIA „PaGalma studija Lottand”, Rīga, SIA „Rebeka Plus”, Strenči, SIA „Mar&Len”, Rīga, SIA            

Hipnosis Fashion”, Rīga;  

fotopakalpojumi: SIA „Laura plus , SIA Foto Robs „Foto studija Linda” , Mūsdienu Kultūras 

Centrs KultKom , SIA „Malienas ziņas” , Andrejs Zavadskis , IK „FotoAka ” , SIA „La 

Laguna”Logistics 8 Retaic” , „Baltic Casting Agency studija” , SIA "Štelmahera fotostudija". SIA 

„Minox”  , IK PHOTO ART STUDIO , SIA „LETA” , SIA „SBArt”, Zigismunds Zālmanis 

 skaistumkopšana: SIA „Annex”, Salons „Amela”, SIA ”Medical Health „System”, SIA “Emily”, 

“Studio Dekoltē”, SIA”Mudim”, “Kosmeta”, SIA “Zeltroze”, SIA “Ariana”, SIA “M.D.Sters”, 

“Wellslim centrs”, SIA “Active Reach”, SIA “Palīgs Pluss ,SIA  “Zeltroze”, “Hema grupa”, 

SIA “TGS Baltic”, SIA “Mudim”, SIA “Ofīra”, IK “Exitos”, SIA “Seido M”, “ANANDAM”, 

SIA “Melisana” 

 spa specialists:    SIA daba,Spa studija, SIA „Starptautiskais Austrumu Medicīnas un izglītības 

Centrs” ,SIA TAKA ESSE Taka spa, SIA BBH Investments, Baltic Beach hotel SPA, 
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SIA Irukandži Elizabetes SPA, SIA „FLOAT & Relax”, SIA „Marmed”, SIA ZN cosmetics, 

Skaistumkopšanas salons B-PĒRLES ,SIA „Lavin” ,SIA Salons” Līga” ,SIA „SANARE –KRC”. 

 

Kvalifikācijas prakse Ieslodzījumu vietu izglītības sektoros tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Ar Ieslodzījuma vietas pārvaldes Iļģuciema cietuma administrāciju noslēgts sadarbības 

līgums par pavāra palīga profesijas izglītojamo kvalifikācijas prakses nodrošināšanu cietuma 

ēdnīcā, Brasas cietumā noslēgts sadarbības līgums par drēbnieka profesijas izglītojamo 

kvalifikācijas prakses nodrošināšanu šūšanas uzņēmumā SIA “SRC Brasa”, kas atrodas cietuma 

teritorijā.  

2) absolventu iekārtošanās darbā  

   Pēc skolas absolvēšanas jaunie speciālisti uzsāk patstāvīgā darba gaitas Latvijā, kā arī 

dodas uz citām Eiropas Savienības valstīm, kur pārsvarā strādā apgūtajā profesijā. 

  Sadarbība ar absolventiem galvenokārt notiek trīs virzienos: absolventi nodrošina 

kvalifikācijas prakses vietas un arī paši darbojas kā prakses vadītāji, piedalās kvalifikācijas 

eksāmenu komisijā. Laba sadarbība skolai ir ar SIA „Skaistums” direktori Irinu Jevsejevu, SIA 

„Galerija Baltic” direktori Zani Bulkovsku, SIA „L`Oreal Baltic” direktorēm Sandru Blunavu A/S 

„SIROWA” Gundega Rītere. Prakses vietas ir nodrošinājuši bijušie absolventi – Dzintra Oplucāne, 

Žanete Krūmiņa, Andris Kačenovskis, ,  Evita Strādere u. c. 

 Ilggadējas sadarbības rezultātā ir izveidojies stabils kvalifikācijas prakšu vietu un darba vietu 

skaits visā Latvijā. Daudz  darba devēju zvana uz skolu un lūdz nosūtīt praksē vai patstāvīgā darbā  

tieši pie viņiem, piemēram, friziera profesijā : saloni Rīgā „Skaistumsala”, „Dzintras frizētava”, 

„Stila Galerija”, „Stila pērles”„City”, „Stila pērles”, „Top-Hairs”, „Siluets”, „Madara”,  „Ornellea”, 

Cēsīs „Debesis”, Valmierā „Dīva”, Jēkabpilī „Indra”.Šūšanas nozarē tie ir uzņēmumi SIA “Partner 

Baltika” Alūksnē, Rīgā - SIA “Sauļus un Vida ateljē”, SIA „KORIZZA”, SIA „Burdas salons”, SIA 

„Anastasija”, SIA „Muduri”, SIA „AMBER BUTTON”, SIA „GRACIA”, SIA “Popinnjaj”, J/S  

“Andrupes” Valmierā, SIA “NEW ROSME” Talsos, SIA “Elisenda” Ogrē, SIA „EK Auce” Aucē.  

3) dalība izglītības procesā 

Frizieru nodaļā 2015. gadā notika tikšanās ar frizētavu īpašniekiem un frizieriem ar mērķi 

noskaidrot darba tirgus vajadzības, prasības, iepazīties ar darba specifiku, mūsdienīgajām iekārtām, 

tehnoloģijām, ar sanitārajām normām, darba drošības prasībām. Ļoti interesanti bija semināri – 

meistarklases, kurus vadīja darba devēji –, Aigars Bajārs salons „Prior”-meistarklase kreatīvajos 

matu griezumos,Andris Kačanovskis salons „Top -Hair”-meistarklase vakara frizūrās, G. Rītere – 

matu krāsošanas tehnikas,vīriešu matu griezumi,bārdas skūšana –Guntis Apkalns salons Wood 

religion Barber shop. Skola aktīvi sadarbojās ar matu kosmētikas izplatītājfirmām par profesionālu 

instrumentu, piederumu, iekārtu, matu kosmētikas iegādi. Vairākas matu kosmētikas firmas atbalstīja 

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas audzēkņu konkursus kā sponsori- nodrošināja 

frizieru konkursu dalībniekus ar profesionālo matu kosmētiku, konkursa dalībniekus - ar vērtīgām 

balvām.  

Skolas frizieru audzēkņi, pilnveidojot savas profesionālās prasmes,  regulāri  apmeklē 

sabiedriskās organizācijas, sniedzot friziera pakalpojumus: 

Rīgas sanatorijas speciālā internātpamatskola; 

Latvijas Samāriešu apvienības Sociālā aprūpes centrs „Pārdaugava”, 

Latvijas Samāriešu apvienības Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, 

Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība „Ilga”, 

Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība „Ziemeļi”, 

Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība „Vita”, 
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Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība „Ezermala”, 

Rīgas Nodibinājums „Fonds Via Veritas” 

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Liepa” 

 Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, 

Rīgas 3. Speciālā pamatskola, 

Strazdumuižas Internātvidusskola-attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, 

Strazdumuižas Latvijas Neredzīgo biedrība 

Rīgas Lastādijas internātpamatskola,  

Rīgas 5. speciālā  internātpamatskola, 

Rīgas 4. speciālā  internātpamatskola 

Carnikavas novada Piejūras internātpamatskola. 

4) piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā 

Darba devēji regulāri piedalās visu profesiju centralizēto profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu satura izstrādē un ekspertīzē. Darba devēju ieteikumi un aizrādījumi tiek ņemti vērā 

eksāmenu organizācijas un norises laikā. 2015.gadā kvalifikācijas eksāmenos skolā visu profesiju 

komisijās strādāja 26 darba devēju pārstāvji.  

 

2.2.5. Audzināšanas darba rezultāti. 

Skolā ir izstrādāts skolas audzināšanas darba plāns, kas ir viena no skolas gada darba plāna 

sastāvdaļām. Audzināšanas darba galvenie uzdevumi ir :  

1.Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā tiek veicināta: 

 mācību satura integrācija un dzīvesdarbības prasmju attīstība, mācību satura apguvē biežāk 

izmantojot tādas mācību metodes kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles; 

 lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos; 

 pašizziņa, kas balstīta vērtību izpratnes padziļināšanā un morālās spriestspējas attīstībā; 

 interese par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā 

darbībā (izzinot, eksperimentējot, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas) un sadarbībā ar uzņēmējiem. 

2.Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu: 

 iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, ko nosaka Latvijas Republikas 

likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, un iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un 

kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, īpašu uzmanību pievēršot: 

 Baltijas ceļa 25.gadadienai, 

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada 6.–12.jūlijā, 

 Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei 2015.gadā, 

 Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada 1.pusgadā; 

 īstenot pasākumus/projektus ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un 

patriotisma veicināšanai; 

 kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi; 

 radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, 

tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanā. 

3.Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību 

kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās: 

 aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus skolas vides uzlabošanai, 

 attīstīt skolēnos laika plānošanas, pašorganizēšanās prasmes un uzņēmējspējas, 

 īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, 
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 izglītot par dažādu atkarību riskiem, t.sk., par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām, organizējot 

profilakses pasākumus lietošanas ierobežošanai un informējot par pieņemtajiem 

normatīvajiem aktiem atkarību mazināšanā, 

 pilnveidot skolēnu mediju lietotprasmes, akcentējot drošības jautājumus interneta lietošanā, 

kā arī autortiesību ievērošanu. 

4.Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras 

vadības prasmju attīstīšanu: 

 klašu audzinātājiem sadarbībā ar atbalsta personālu, interešu izglītības pedagogiem un 

vecākiem sekmēt ikviena skolēna iesaistīšanos interešu izglītības programmās vai 

ārpusstundu aktivitātēs; 

 sekmēt formālās un neformālās izglītības sasaisti skolēnu radošuma un inovatīvas darbības 

veicināšanā; 

 izstrādāt un īstenot tehniskās jaunrades un vides interešu izglītības programmas, ieinteresējot 

skolēnus par dabas un inženierzinātnēm. 

Audzināšanas darba plāns tiek izpildīts un vajadzības gadījumā papildināts ar iepriekš neplānotām 

aktivitātēm. 

Audzināšanas darba galvenie uzdevumi ir izpildīti visās jomās: 

 Patriotiskās audzināšanas jomā notika Lāčplēša dienas un Latvijas proklamēšanas 96.gadadienai 

veltīti pasākumi un radošo darbu izstāde. 2015.gada 12.novembra pasākumos piedalījās skolas 

meiteņu koris DZILNA un dramatiskā pulciņa audzēkņi. Tika projecēti foto dizaina programmas 

audzēkņu darbi par Latviju. Pasākumā piedalā aktrise Zane Jančevska. 

2015.gada 9.oktobrī skolas audzēkņi piedalījās Atvērto durvju dienās valsts pārvaldē apmeklējot 

Saeimas namu. Audzēkņu piedalīšanās Latvijas kultūras kanona konkursā. 

 Kultūizglītības jomas aktivitātes bija kora „Dzilna” un dramatiskā pulciņa CITS CĒLIENS dalība 

skolas pasākumu nodrošināšanā, piedalīšanās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošajā 

pasākumā „Radi.Rādi.Raidi.”.Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2015.gada 19.aprīlī. Meiteņu koris 

DZILNA ieguva 1 pakāpi koru skatē, kas deva iespēju piedalīties XI Latvijas jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos un svētku gājienā.  

 Vides sakārtošanas aktivitātes bija Spodrības mēneša pasākumi skolā un viesnīcā, dalība 2015.gada 

Latvijas sakopšanas Lielajā talkā 21.04. - 24.04., telpu sakopšana un noformēšana pasākumiem, 

jaunu vizuālo reklāmas baneru iegāde un izvietošana. 

 Dzīves un sadzīves iemaņu stiprināšanai veikti pasākumi darba drošības, ugunsdrošības normu 

ievērošanas apguvei, pašapkalpošanās un saskarsmes iemaņu attīstīšanai. 

 Skola organizēja tikšanās 1.kursu audzēkņiem un grupu interesentiem par veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu sadarbībā  ar Atkarību profilakses centru, organizāciju „Jaunieši pret AIDS” un  

Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, projektu „Mazais pilsonis”. 2015.gadā tiek uzsākta sadarbība 

ar Datu valsts inspekciju par personas datu neaizskaramību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju par drošību internetā un autortiesībām ar AKKA/LAA. 2015.gada 2.oktobrī  tiek rīkota 

1.kursu audzēkņu vecāku sapulce. 

 Interešu izglītības pulciņu un skolas audzēkņu aktīva darbošanās skolā, atbalstot organizētos 

pasākumus. 

 Skola aktīvi sadarbojas ar Valsts policijas reģionālās pārvaldes Teikas iecirkni, skolas iekšējās 

kārtības un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. 

 Skolas un tās izglītības programmu popularizēšana Rīgā, visā Latvijā, ES, sabiedriskajā telpā, masu 

medijos un globālajā tīmeklī. 
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 Skolas tradīciju izkopšanas jomā notika ikgadēji skolas pasākumi gadskārtu svētkos (rudens, ziemas 

un pavasara saulgrieži), svinību dienās (Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Barikāžu 

atceres diena, Komunistiskā terora upura atceres diena u.c.), radošo darbnīcu aktivitātes. 2015.gada 

30.jūnijā tika rīkots izlaiduma pasākums Latviešu biedrības namā.  

 Sporta aktivitātes ieņem ļoti nozīmīgu vietu skolas ikdienā. Notiek sacensības starp grupām, regulāri 

treniņi basketbola, volejbola u.c. sporta veidos. Skola piedalījās AMI sporta kluba sporta spēļu 

organizēšanā, kā arī nodrošināja  sacensības dažādos sporta veidos 

 Skola ar audzēkņu un pedagogu starpniecību aktīvi popularizē esošās izglītības programmas dažādos 

pasākumos un Latvijas skolās, piem. izstādē „Skola 2015” Ķīpsalā. 

 Skolas sporta skolotāji, pulciņu vadītāji un audzēkņi aktīvi iesaistījās AMI sporta kluba Rīgas 

reģiona un Republikas sacensību organizēšanā un tiesāšanā ( basketbolā, volejbolā, telpu futbolā un 

badmintonā). 

 Karjeras izvēles pasākumi dod iespēju audzēkņiem saprast izvēlētās profesijas vietu un nozīmi 

Latvijas un Eiropas ekonomiskajā telpā, veidot savu karjeru apzinīgi un mērķtiecīgi. 

 Skolas audzēkņu iesaistīšanās brīvprātīgā darba kustībā. 

 ES projektos audzēkņu gūtās profesionālās un sociālās pieredzes popularizēšana skolā. 

 Audzēkņu aktīva iesaistīšana skolas un profesionālās izglītības popularizēšanā Latvijā un ES. 

 Tiek veidota un nostiprināta izpratne par ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, 

stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni. Notiek regulāra sadarbība ar nepilngadīgo 

audzēkņu vecākiem, tiek organizētas vecāku sapulces grupās, notiek individuāls darbs. 

Izvērtējot audzēkņu iepriekšējo izglītības pieredzi, socializāciju, vecumposmu attīstības 

īpatnības un sabiedrībā dominējošo noskaņojumu, skola veic sekojošus uzdevumus: 

 aktualizē audzēkņu pašvērtējuma lomu pienākumu, tiesību un atbildības jomā;  

 attīsta audzēkņos radošumu un prasmi prezentēt savus darbus un sasniegumus; 

 motivē audzēkņus aktīvi iesaistīties skolas vides sakārtošanā, sabiedriski derīgā darba veikšanā un 

pašapkalpošanās prasmju attīstīšanā; 

 motivē audzēkņus aktīvi iesaistīties skolas energoresursu ekonomiskā izmantošanā; 

 veicina grupu audzinātāju un skolas vadības efektīvu sadarbību; audzēkņu iesaistīšanu interešu 

izglītības aktivitātēs. 

Audzināšanas darba rezultātu analīze notiek katru semestri, grupu audzinātāji iesniedz atskaites, tiek 

plānota tālākā darbība.  

 

2.2.6. Cilvēkresursu attīstība. 

Cilvēkresursu attīstība un apmācība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Viss skolas 

pedagoģiskais personāls nepārtraukti izglītojas tālāk gan profesionālajā, gan pedagoģiskajā jomā. 

Tālākizglītībai skolā ir radīta labvēlīga un atbalstoša vide. Darbinieki izprot tālākizglītības nozīmi. 

Iespēju robežās tiek piesaistīti jauni kvalificēti kadri ar pieredzi darba tirgū. Visa mācību gada 

garumā skolotāji īstenoja tālākizglītību dažādu ES finansētu projektu ietvaros un ārpus tiem: 

Attīstot un pilnveidojot savas profesionālās kompetences 2 vizāžistu profesijas skolotāji regulāri 

piedalās starptautisko un Latvijas mēroga profesionālo konkursu žūrijās.  

Regulāri notiek arī skolvadības un skolas darbinieku – sociālās, vecāko lietvežu, personāldaļas 

inspektores, grāmatvežu, dienesta viesnīcas skolotāju profesionālā pilnveide dažādos semināros. 

Tālākizglītības pasākumi notiek gan skolas telpās, gan ārpus tām. 

Skolas telpās 41 darbinieks noklausījās semināru moduļus “Laba dialoga nosacījumi : audzēknis-

vecāki-skola” un “Pozitīva dialoga: skolotājs-izglītojamais veidošanai” ,kurus vadīja psihoterapeite 

Ināra Vārpa. 
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2015.gadā 36 pedagogi apguva ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”. 

 Visi skolotāji ir iesaistīti metodisko komisiju darbā. 2015./2016. mācību gada skolas metodiskā 

tēma ir „Starppriekšmetu saikne profesionālo izglītības programmu apguvē”. 
 

 

2.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros 

īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums: 

1. Dalība ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 

Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/

001 īstenošanā- modulāro programmu 

izstrādē  

līdz 2015.gada 

jūnijam 

Darba grupās strādā skolas 

pedagogi skaistumkopšanas 

nozares un tekstilnozares 

profesijās 

2. Īstenota jauniešu apmācība Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 

apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros” pasākumu „Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr. 

7.2.1.JG), finansētajās grupās 

 

2015.gadā no 

01.janvāra līdz 

31. decembrim 

Jauniešu apmācība friziera, 

fotogrāfa , vizāžista, SPA 

speciālista un tērpu stila speciālista 

profesijās. Kopējais apgūtais 

finansējums : 510625 EUR  

3. Īstenonotas Leonardo da Vinci mobilitātes 

projekta: „Darbs dara darītāju” 

Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05136, aktivitātes 

 

Aktivitātes  

norisinājās 

atbilstoši 

plānojumam 

2015. gadā projekta pēdējās trīs 

plūsmās piedalījās - 19 audzēkņi un 

6 pavadošās personas, katra -  3 

nedēļas gara. 

Projekta plūsmu norises gaitā 

audzēkņi: 

- aktīvi iesaistoties un ņemot 

līdzdalību, pilnveidoja praktiskās 

iemaņas un praktiskā darba 

prasmes, apgūstot profesiju un 

iepazinās ar ES valstīs - Lietuvā , 

Turcijā, Ungārijā un Somijā 

pielietojamām tehnoloģijām 

frizieru, šūšanas nozares profesiju 

un vizāžistu darbos, pilnveidoja 

zināšanas par šodien aktuālajām 

modes un stila tendencēm un par 

Eiropas Savienībā noteiktām  

prasībām konkrētai kvalifikācijai. 

Apguva pieredzi un zināšanas 

dažādu klientu apkalpošanā frizier- 

salonos, kleitu un aksesuāru, svārku 

un vestes ar rotājumiem 

izgatavošanā, darbā ar 

programmējamām lekālu 

konstruēšanas iekārtām (GRAFIS), 

apmeklēja seminārus 
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profesionāļiem.  

-partnerskolās prezentēja mūsu 

skolu, Latviju, Rīgu, skolā gan 

audzēkņiem, gan skolotājiem bija 

liela interese par prezentāciju un 

uzdeva jautājumus; 

-attīstīja sociālās kompetences - 

prasmi strādāt komandā, risināt 

radušās problēmsituācijas 

patstāvīgi, saskarsmi ar klientiem; 

- visi ieguva draugus partnerskolās, 

ka arī sadraudzējās savā starpā un 

turpina kontaktēties e-vidē; 

- padziļināja un papildināja angļu, 

vācu un krievu valodas prasmes gan 

sarunvalodas līmenī, gan apgūstot 

profesionālo terminoloģiju, kā arī 

apguva vārdus  lietuviešu valodā. 

Iegūtās zināšanas un prasmes tika 

novērtētas un prakses ieskaitītas 

atbilstoši mācību programmās 

paredzētajam stundu skaitam -105 

vai 120 stundu apjomā saskaņā ar 

apgūstamās mācību programmas 

plānu.Kopējais apgūtais 

finansējums – 50812 EUR 

4. Īstenotas  Nordplus  Junior programmas 

projekta InnoBridge II, projekta numurs 

 NPJR-2014/10108, aktivitātes 

 

Aktivitātes  

norisinājās 

atbilstoši 

plānojumam 

1) 2015. gada februārī 

aktivitātes “Workshop for 

teachers” tikšanos rīkoja 

vidusskola. Galvenais tikšanās 

mērķis bija “Audzēkņu 

motivācija profesionālajās 

izglītības iestādēs" un viss ap to 

saistītais. Skolā norisinājās 

diskusija, kurā iesaistījās gan 

audzēkņi, gan skolotāji. 

Piemēram, 4 audzēknes no 

specialitātes “Tērpu stila 

speciālists” stāstīja par to, ko ir 

apguvušas, ko mācās, kas 

motivē, un demonstrēja projekta 

viesiem paveikto praktiskajos 

darbos- somas, priekšautus, 

kleitas, bikses. Skolotāja Linda 

Ratuta - praktisko mācību 

skolotāja topošajiem foto 

dizaineriem un fotogrāfiem, 

demonstrēja to, ko audzēkņiem 
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rāda un stāsta praktisko mācību 

stundās, lai izraisītu patiesu 

interesi, demonstrētais izsauca 

lielu sajūsmu projekta 

dalībnieku vidū. Aktivitātē 

piedalījās skolotāji no- Lietuvas, 

Farēru salām, Somijas un 

Igaunijas. Viesojāmies arī  

inovatīvos Latvijas uzņēmumos 

Latvijā: "Draugiem.lv", kā arī 

pie dizaina kopmānijas "I’M 

Your Shirt".  

2) 4 audzēkņi un 1 skolotāja 

no 2015.gada 8.novembra līdz 

2015.gada 13.novembrim piedalījās 

projekta aktivitātē YE 24h 

camp Viljandi (Igaunija) Viljandi 

Ühendatud Kutsekeskkool skolā. 

Kopējais apgūtais finansējums –    

2 818 EUR. 

5. ERASMUS+ programas 1.pamatdarbības 

KA1 projekts "RSMPV audzēkņu 

konkurētspējas veicināšana ES darba tirgū" 

"RSMPV skolotāji apgūst jaunas mācību 

metodes ārzemēs" 

Projekta nr. 2015-1-LV01-KA102-013285. 

 

Aktivitātes  

norisinājās 

atbilstoši 

plānojumam 

Projekta 1. plūsma norisinājās 

Tartu Kutsehariduskeskus, Igaunijā, 

no 18.10.2015. - 06.11.2015. 

Dalībnieki: 4 audzēknes no mācību 

programmas "Frizieru 

pakalpojumi", kā arī 1 pavadošā 

persona. Mobilitātes laikā 4 

audzēknes strādāja skolas mācību 

frizētavu salonu telpās, kurās varēja 

izmantot plašu matu kosmētikas 

klāstu. Mācību praksē izdevās 

apgūt dažādas jaunas tehnikas matu 

veidošanā, griešanā un pinumu 

veidošanā. Tika apkalpoti daudz un 

dažādi klienti mācību frizētavās un 

projekta dalībnieces varēja 

pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes, kā arī tika apmeklēta 

prezentācija par jaunu metodi 

bojātu matu noņemšanā. 

2. projekta plūsmaTartu 

Kutsehariduskeskus, Igaunija, no 

29.11.2015. - 05.12.2015. 

 3 skolotāji no dažādām 

specialitātēm -SPA praktiskie 

darbi,frizieru prakstiskie darbi, 

datorgrafika. 

Skolotājas piedalījās mācību stundu 
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darbā, kā arī pašas vadīja praktiskās 

nodarbības Igaunijas audzēkņiem. 

Radoša un daudzpusīga 

savstarpējās pieredzes apmaiņa 

virzīta uz turpmāko sadarbību. 

Kopējais apgūtais finansējums – 

8 499 EUR 

6. KPFI projekts  "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Rīgas Stila un modes 

profesionālās vidusskolas mācību un 

administratīvajā korpusā" (identifikācijas 

Nr.KPFI-15.4/3)  

2015. gadā Veikti energoefektivitātes uzlabo -

šanas pasākumi (ēku jumtu un sienu 

siltināšana, logu un ārdurvju 

nomaiņa). Kopējais apgūtais 

finansējums – 1 217 754 EUR   

                                

2.4. Būtiskākie pakalpojumi 

2.4.1. Komercpakalpojumi. 

Pārskata gadā skola sniegusi komercpakalpojumus, kopā: 90281 EUR: 

tai skaitā  

 izglītības pakalpojumi 61 EUR 

 maksas pakalpojumi iedzīvotājiem mācību frizētavās un šūšanas darbnīcās 7920 EUR 

 viesnīcas pakalpojumi ( telpu noma, īre) 60797 EUR 

 komunālie pakalpojumi 8974 EUR 

 ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 392 EUR 

 telpu noma 12137 EUR 

 

2.4.2.  Publiskie pakalpojumi. 

Izglītība – sākotnējā profesionālā,  profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide, kā arī 

vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma. 2015. gadā no 01.janvāra līdz 31. decembrim 

Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā kopumā mācījās   1467   izglītojamie : 

 valsts budžeta  finansētās grupās -  1157 (t.sk. 305  izlaidums; 88 pārtrauca mācības)   ,  

 ES fondu  līdzfinansētās grupās – 310 (t.sk. 122 izlaidums, 46 pārtrauca mācības) . 

Skolā  izglītojamie var apgūt sekojošas izglītības programmas:  

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums, specialitāte, mācību ilgums Izglītības veids 

                              valsts budžeta finansējums:  

1. Ēdināšanas serviss, „pavāra palīgs”, 1 gads profesionālā 

pamatizglītība 

2. Frizieru pakalpojumi, „frizieris”,pēc pamatskolas 3 gadi arodizglītība 

3. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

„tērpu stila speciālists”, pēc pamatskolas 4 gadi 

profesionālā vidējā 

5. Frizieru pakalpojumi, „frizūru modelētājs”,  

„frizieris - stilists”, pēc pamatskolas 4 gadi 

profesionālā vidējā 

6. Foto dizains, „ fotodizaina speciālists”, pēc pamatskolas 4 

gadi 

profesionālā vidējā 

7. Skaistumkopšanas pakalpojumi: „vizuālā tēla stilists”, pēc profesionālā vidējā 
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pamatskolas 4 gadi 

8. Kosmetoloģija, „kosmētiķis”, pēc vidusskolas 2 gadi profesionālā vidējā 

izglītība 

9. Frizieru pakalpojumi, : „frizieris”, 1 gads  Profesionālā 

tālākizglītība 

10. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, „drēbnieks” 1 gads profesionālā 

tālākizglītība 

11. Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma Vispārējā vidējā izglītība 

 ES fondu  līdzfinansējums Jauniešu garantiju ietvaros: 

1. Foto pakalpojumi, „fotogrāfs”, pēc vidusskolas 1 gads  arodizglītība 

2. Frizieru pakalpojumi, „frizieris”, pēc vidusskolas 1 gads arodizglītība 

3. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, 

„tērpu stila speciālists”, pēc vidusskolas 1,5 gadi 

profesionālā vidējā 

izglītība 

 

4. Skaistukopšanas pakalpojumi: 

„SPA speciālists”, pēc vidusskolas 1,5 gadi 

arodizglītība 

 

5. Dekoratīvā kosmētika, „vizāžists”, 1 gads arodizglītība 

6. “multimediju dizaina speciālists”, 1,5 gadi profesionālā vidējā 

 

2.5. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. 

  

2015.gadā turpinājās 2010.gada 30. martā ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Nr.68 

apstiprinātās „Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijas 

2010.-2015.gadam” ieviešana. Saskaņā ar plānoto ir licencēta un uzsāktaīstenot profesionālās 

izglītības programma  „Multimediju dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju multimediju dizaina 

speciālists” (2120 stundas). Izveidota mūsdienīga materiālā bāze multimediju dizaina speciālista 

praktisko mācību apguvei, izveidota un aprīkota datorklase ar Addobe  programmatūru. Turpināts 

darbs pie skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas un modernizēšanas (jaunas iekārtas un 

instrumenti frizieru praktiskajām mācībām, jaunas iekārtas kosmētiķu praktiskajām mācībām, 

fotogrāfiem u.c.).  

2.6. Pārskats par iestādes vadību. 

Skolas mērķtiecīgas un funkcionāli efektīvas darbības nodrošināšanai, ņemot vērā lietderības 

un ekonomiskās efektivitātes apsvērumus, veiktas izmaiņas skolas pārvaldes struktūrā.  

Pašu ieņēmumu finansiālie līdzekļi ieguldīti IT tīkla infrastruktūras attīstībā, mācību 

programmu tehnoloģiskajā nodrošinājumā. Veikti iepirkumi esošo un jaunuzsākto programmu 

materiālās bāzes modernizācijai un pilnveidei. 

Izglītojamo attīstībai veikti profesionālās karjeras atbalsta pasākumi, radošuma attīstības 

pasākumi u.c. Skola mērķtiecīgi strādā pie izglītojamo skaita saglabāšanas, samazinot atskaitīto 

izglītojamo skaitu, nepietiekama vērtējuma un izglītības iestādes neapmeklēšanu bez attaisnojoša 

iemesla. 

Audzināšanas darbā veikts ieguldījums 1.kursu izglītojamo adaptācijā, kolektīva izveidē, 

saliedēšanā, sociālo iemaņu nostiprināšanā un izglītojamo motivēšanā sekmības un stundu 

apmeklētības uzlabošanā. 

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs vides aizsardzības un „zaļās domāšanas” attīstībā – resursu 

taupīšanā, to pārdomātā un sabalansētā izmantošanā. 
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Skolotāji ir saņēmuši atbalstu tādās jomās kā e – žurnāls, izglītības inovācija, profesionālo 

kompetenču pilnveide, adaptācijas pasākumu norise, profesionālo programmu aktualizācija, 

informācijas resursu nodrošinājumu stundu sagatavošanai (bibliotēkā, grāmatas, mācību līdzekļi 

u.c.), kā arī veikta mācību procesam nepieciešamo materiālu – tehnisko līdzekļu  iegāde. 

Darbiniekiem savlaicīgi tikusi sniegta izsmeļoša informācija par situāciju skolā un izglītības 

telpā. Pedagogi tiek informēti par profesionālās izaugsmes iespējām, aktualitātēm izglītības jomā. 

Pedagogi ir patstāvīgi, izvēloties mācību procesam nepieciešamās metodes, līdzekļus. Mācību darbs 

atrodas darbības pilnveidošanas un uzlabošanas procesā. Sniedzam palīdzību jaunajiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem. Sistemātiska mācību procesa plānošana un organizēšana nodrošina 

izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, tā attīstot un sekmējot izglītojamo radošumu un 

paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Tiek veicināta individuālā un kolektīvā darba kapacitāte, 

domāšana ilgtermiņā, radošā domāšana, sadarbība ar darba tirgu, profesionālajām asociācijām.  

 

Aktīva sadarbība notiek ar darba devējiem, nozares pārstāvjiem, sociālās aprūpes dienestiem 

un bērnu namiem frizieru darbu pakalpojumu sniegšanā, ar nozaru asociācijām, sociālajiem 

partneriem un komersantiem. Sociālie partneri iesaistīti profesionālo izglītības programmu 

īstenošanā, apgūtās pieredzes vērtējumā un izglītības programmu aktualizācijā un izstrādē. Darba 

tirgū katram izglītojamajam ir nodrošināta profesionālās kvalifikācijas prakses vieta. Mērķtiecīgi 

uzlabojam kvalifikācijas prakses programmu, kvalifikācijas praksi. No nozaru ekspertu padomju 

puses ir atzinīgi novērtēta profesionālo kvalifikācijas eksāmenu organizācija un norise skolā. 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem mācību process izglītojamajiem papildināts ar profesionāļu 

organizētām meistarklasēm – fotogrāfa darbu tehnoloģijas, depilācijas materiāli un to pielietošana, 

matu krāsošana, profesionālie sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi kosmetoloģijā, veselīgs 

dzīvesveids.  

Skolas mērķu sasniegšanā darbinieku ieguldījums un atbalsts vērtējams ļoti atzinīgi. 

Izpildītājiem vienmēr tiek sniegts vadības atbalsts. Darbā tiek izmantotas ārējās un iekšējās 

novērtēšanas metodes: profesionālās kvalifikācijas, noslēguma pārbaudījumi, novērtēšana, 

darbinieku un izglītojamo anketēšana, pedagoģiskā diagnosticēšana, tematiskās pārbaudes un auditi, 

izvērtētas pedagogu atskaites un izglītojamo mācību sasniegumu analīze. Iekšējā kontrole tiek 

veikta, lai sekmētu izglītības kvalitāti, mācību disciplīnas un darba kultūras izkopšanu un 

nostiprināšanu, moderno tehnoloģiju apguvi un to aktīvu izmantošanu mācību procesā. 

Strādājot ieslodzījuma vietu mācību sektoros, skola nodrošināja 6 mācību grupu apmācību 3 

profesionālajās izglītības programmās, piedalījās notiesāto resocializācijā sadarbībā ar Ieslodzījuma 

vietu pārvaldi. 

 Liela vērība tiek pievērsta izglītojamo zināšanu un kompetenču vērtēšanas kritēriju izstrādei 

katrā mācību priekšmetā. Tiek veikta stundu hospitācija un analīze. Kontroles rezultāti tiek analizēti 

un piedāvāti stimulējoši tālākās darbības risinājumi skolvadības, metodisko komisiju un darbinieku 

informatīvajās sanāksmēs.  
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Strādājošo darbinieku vecuma grupas Dzimuma grupas 

Līdz 40 40 - 50 50 - 60 virs 60 sievietes vīrieši 

25 24 44 41 115 19 

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību. 

    Komunikācijai ar sabiedrību skolas darbā ir ļoti svarīga un nozīmīga. Vislabākie skolas darba 

rezultātu popularizētāji ir skolas absolventi, kuru profesionālā darbība ir pierādījums skolas darba 

kvalitātei. Lai  uzrunātu sabiedrību, skola izmanto iespējamos un iedarbīgākos uzrunāšanas veidus: 

 27.02. –1.03- izstāde SKOLA 2015; 

 19.03.un 7.05. - informācijas dienas skolā; 

 reklāmas sižetu izveide un demonstrēšana Latvijas televīzijā; 

 reklāmas presē, radio un aktuālajās interneta vietnēs; 

 sadarbība ar audzēkņu vecākiem: vecāku diena skolā, pārrunas skolā, informācijas apmaiņa pa 

telefonu, e-pastu, pastu, administratīvās komisijas sēdes; 

 aktualizēta skolas mājas lapa, informācijas pieejamība nodrošināta sociālajos tīklos (Facebook u.c.); 

informācija tajos tika regulāri atjaunota; 
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 īstenota dalība publiskos pasākumos ārpus skolas, lai sadarbībā ar darba tirgu nodrošinātu skolas 

publicitāti un atpazīstamību sabiedrībā: audzēkņu dalība friziera un vizāžista profesionālās 

meistarības konkursos izstādes „Baltic BEAUTY World 2014” ietvaros, audzēkņu piedalīšanās 

friziera un vizāžista profesiju konkursos „Jaunais profesionālis”, konkursā „Profs 2014”; 

 centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos skolā visu profesiju komisijās strādāja  darba 

devēju pārstāvji. 

 2015.g.februāris - Rīgas Domes Izglītības pārvaldes rīkotajās karjeras dienu pasākumi Rīgā - 

Mežciema pamatskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā 

 2015.g. marts - Jēkabpils pilsētas izglītības nodaļas rīkotajā karjeras dienas pasākumā Karjeras diena 

Jēkabpils tautas namā 

 2015.g. jūnijs - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmā "Radi. Rādi. Raidi" 

Vērmanes dārzā dalība radošajās darbnīcās 

 2015.g. oktobris - radošo darbnīcu norise skolā un iepazīšanās ar skolā apgūstamajām profesijām-  

biedrības "Iedvesmu pļava" organizētajā pasākumā atbalstam daudzbērnu un mazturīgu ģimeņu 

bērniem, iepazīstoties ar Juglu un tās apkārtnē esošajām skolām, kurās apgūst profesijas 

 

    5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi. 

5.1. 2015.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti arī 2016.gadā 

5.1.1. Darbs starptautiskajos projektos: 

2015.gadā Erasmus+ programmas ietvaros nodrošināta mācību prakse: 

1) projekta “International Training Concerns Integration Success into Labour Market” 

ietvaros no 13.04.2015-30.04.2015. četrām frizieru pakalpojumu izglītības programmas 

audzēknēm no Viļņas, Lietuva. Projekta laikā dalībnieki strādāja divās skolas mācību frizētavās 

"Silvija" un "Ausma" un praktiskās mācības audzēknēm notika 3 reizes nedēļā, kuru laikā tika 

apkalpoti klienti, kā arī projekta dalībnieces strādāja izmantojot mācību manekenu galvas, veidojot 

dažādas frizūras. Dalībnieki, kā arī pavadošās skolotājas bija sajūsmā par mūsu skolas pasniedzēju 

pašaizliedzīgo un profesionālo darbu, prakses laikā audzēknes ieguva daudz jaunu zināšanu. Projekta 

laikā tš dalībnieki iepazina Rīgas kultūras dzīvi, Latvijas skaisto dabu un  izbaudīja aktīvu atpūtu. 

2) projekta “Tecnology and employment" ietvaros no 9.05.2015-23.05.2015. desmit šūšanas 

profesiju audzēkņi no Turcijas pilsētas Sinop. Projekta dalībnieki strādāja skolas šūšanas darbnīcās, 

kur viņus konsultēja skolotāja Irina Reine. Divu nedēļu laikā tika pašūtas pludmales somas, 

priekšauti, kā arī dažādi aksesuāri, atkarībā no dalībnieku vēlmēm – dekoratīvie ziedi, apkakllītes-

šalles u.c. 

Aktīvi skolas audzēkņi un skolotāji darbojās  Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētās 

NordPlus Junior programmas projektā  InnoBridge II, NPJR-2014/10108, sadarbojoties 

Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Farēru salu un Latvijas skolām.  

5.1.2. Skolas darba uzlabošana. 

 Profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšana. 

 Resursu efektīvas izmantošanas nodrošināšana, vides sakārtošanas un drošības ievērošanas 

pasākumu aktivizēšana. 

 Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde un īstenošana,  arī profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības programmu. 

 Izglītības programmu aktualizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem 

Nr.144 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"",  t.sk. ieviešot jaunu 

mācību priekšmetu “Sabiedrības un cilvēka drošība”. 
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 Pedagogu tālākizglītības aktivizēšana pedagoģisko un profesionālo kompetenču attīstībai. 

 Darbā ar audzēkņiem nodrošināt prasīgas un cieņpilnas attiecības, veicināt mācīšanās motivācijas 

attīstību, lai sagatavotu kvalitatīvus jaunos speciālistus darba tirgum. 

 Turpināt attīstīt skolas dzīvē audzēkņu profesionālās meistarības konkursus, tikšanās iespējas ar 

darba devējiem un skolas absolventiem, mācību ekskursijas, tematisko izstāžu organizēšana. 

 Veikt pasākumus kontingenta saglabāšanai, audzināt savas skolas, profesijas un Latvijas patriotus. 

 Materiālās bāzes modernizēšana, apgūstot jaunās tehnoloģijas darba tirgū. 

 

5.2.  2016. gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

5.2.1. Nodrošināt kvalitatīvu, valsts un profesijas standartiem atbilstošu izglītību katram izglītojamajam, 

kuri normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir uzņemti skolā atbilstoši valsts ekonomiskās attīstības 

vajadzībām. 

5.2.2. Īstenot  „Attīstības un investīciju stratēģijā 2015.g. – 2020. g.” ietvertos uzdevumus. 

5.2.3. Aktivizēt skolas metodisko darbu, sekmējot galvenā mērķa sasniegšanu “veidot skolu par 

skaistumkopšanas pakalpojumu un tekstilnozares profesiju profesionālās kompetences centr”. 

5.2.4. Izstrādāt un licencēt jaunu izglītības programmu „Multimediju dizaina speciālists” 2 gadi.  

5.2.5. Profesionālo izglītības programmu mācību bāzes uzlabošana (mācību grāmatu iegāde u.c.), mācību 

līdzekļu tehniskās bāzes pilnveidošana un optimāla izmantošana. Jauno profesionālo izglītības 

programmu materiālās bāzes izveidošana. 

5.2.6. Aktualizēt skolas mājas lapu un regulāri tajā atjaunot informāciju.  

5.2.7. Piedalīties VARAM izsludinātajos konkursos ar mērķi piesaistīt finansiālos līdzekļus skolas 

siltināšanas un energoresursu efektīvai izmantošanai.  

5.2.8. Turpināt dalību ESF projektos. 

5.2.9. Organizēt skolas dalību izstādē „Skola 2016”. 

5.2.10. Sekmēt audzēkņu piedalīšanos sporta aktivitātēs skolā un AMI sporta klubā.  

5.2.11. Organizēt informācijas dienas skolā skolēnu brīvlaikā.  

5.2.12. Apmācīt skolas darbiniekus civilās aizsardzības jautājumos. 

5.2.13. Organizēt skolas pasākumus ar patriotisku, kultūrizglītības un veselīgu dzīvesveidu popularizējošu 

ievirzi (valsts svētki, piemiņas dienas, tradīcijas, talantu attīstība). 

   Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola kā profesionālās izglītības iestāde ar 

specializāciju turpinās sniegt profesionālās izglītības pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem tekstila un 

skaistumkopšanas nozares profesijās. 

Atbilstoši cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm skola mērķtiecīgi pilnveidos 

izglītības procesa kvalitāti, ieviešot mūsdienīgas mācību metodes, sekmējot motivētu profesijas 

apgūšanu. Skolai ir stabilas vērtības, prioritātes, iegūta atzinība Latvijas darba tirgū. Sadarbība ar 

darba tirgu, ar darba devējiem ir prioritāte skolas darbā. Šis darbs veicina izpratni par izmaiņām 

darba tirgū un nodrošina iespēju elastīgi piemēroties tirgus ekonomikas prasībām. Profesionālās 

izglītības programmas un to mācību saturs tiek optimizēts. Skolas darbs ir saistīts ar izglītojamo 

sagatavošanu pilnvērtīgai un patstāvīgai dzīvei ar spēju pielāgoties mainīgajai apkārtējai pasaulei un 

uz personīgās pašizaugsmes un profesionālās kompetences bāzes sekmēt Latvijas attīstību un 

darbību Eiropas Savienībā. Darbībā īstenot „Attīstības un investīciju stratēģijā 2015.g. – 2020. g.” 

ietvertos uzdevumus, veicot aktualizāciju sadarbībā ar sadarbības partneriem, sekojot līdzi darba 

tirgus prasībām. 

 

 

Direktore        Silvija Voitišķis 


