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APSTIPRINĀTS 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē 

    Rīgā, 28.10.2015., Nr.3-11/5        

 

 

KONSULTĀCIJU UN AKADĒMISKĀ PARĀDA KĀRTOŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

1. Konsultācija  un atkārtota vai novēlota  studiju kursa pārbaudījuma (akadēmiskā parāda) 

kārtošana ir maksas pakalpojums (skatīt Studiju pārbaudījumu nolikumu). 

2. Konsultāciju un akadēmisko parādu izcenojumu apstiprina Starptautiskās Kosmetoloģijas 

koledžas (turpmāk – SKK) valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte (skatīt Starptautiskās 

Kosmetoloģijas koledžas cenrādi). 

3. Ja students pārbaudījumu nav kārtojis attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, ģimenes 

apstākļi, komandējumi, kas saistīti ar iegūstamo kvalifikāciju – jāiesniedz izziņa no 

darbavietas u.c. SKK administrācijā), viņam ir tiesības kārtot to bez maksas. Lēmumu par 

to pieņem SKK direktore, pamatojoties uz attaisnojošu dokumentu. 

4. Akadēmiskais personāls: 

a. konsultācijas organizē ne vairāk kā divas reizes par vienu kredītpunktu pilna 

laika dienas grupām, nepilna laika dienas grupām, nepilna laika vakara grupām,  

b. akadēmiskā parāda pieņemšanu organizē ne vairāk kā divas reizes par vienu 

studiju kursu pilna laika dienas grupām, nepilna laika dienas grupām, nepilna 

laika vakara grupām,  

c. par konsultācijas un akadēmiskā parāda pieņemšanas laiku informē direktora 

vietnieci studiju darbā un/vai biroja administratori vismaz divas nedēļas pirms 

paredzētās konsultācijas vai pārbaudījuma, 

d. auditorijas numuru saskaņo ar direktora vietnieci studiju darbā. 

5. Konsultācijas un akadēmiskos parādus praktisko studiju kursos kārto vienlaicīgi ne vairāk 

kā 10 (desmit) studenti.  

6. Informāciju par akadēmiskā parāda kārtošanas laiku un vietu SKK biroja administratore 

un/vai sekretāre izvieto pie ziņojumu dēļa un nosūta uz studējošo grupas kopīgo e-pasta 

adresi ne vēlāk kā nākamajā darbā dienā pēc informācijas saņemšanas no akadēmiskā 

personāla. 

7. Students piesakās konsultācijai un/vai akadēmiskā parāda kārtošanai ne vēlāk kā divas 

darba dienas pirms paredzētās konsultācijas un/vai akadēmiskā parāda kārtošanas datuma, 

aizpildot attiecīgo tabulas sadaļu pie ziņojuma dēļa un/vai atsūtot pieteikumu uz SKK e-

pasta adresi info@kk.edu.lv.  

8. Norīkojuma protokolu akadēmiskā parāda kārtošanai students saņem SKK administrācijā 

pie biroja administratore vai sekretāres.  

9. Students, ierodoties uz konsultāciju un/vai akadēmiskā parāda kārtošanu, uzrāda 

akadēmiskajam personālam bankas maksājuma uzdevumu par veikto samaksu (atbilstoši 

SKK cenrādim), par ko akadēmiskais personāls veic atzīmi dienas atskaitē. 

10. Konsultācija un akadēmiskā parāda pieņemšana akadēmiskajam personālam ir papildus 

darbs, ko uzskaita un apmaksā pēc konsultācijas vai akadēmiskā parāda kārtošanas, 

pamatojoties uz SKK biroja administratorei vai sekretārei iesniegto dienas atskaiti. 

11. Akadēmiskais personāls dienas atskaiti  samaksai par konsultācijām un akadēmisko 

parādu pieņemšanu iesniedz SKK administrācijā līdz kārtējā mēneša 27.datumam. 
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12. Samaksu par konsultācijām un akadēmisko parādu pieņemšanu neveic gadījumos, kad 

akadēmiskais personāls nav informējis par konsultāciju un/vai akadēmiskā parāda 

kārtošanas laiku šīs kārtības 4.punktā noteiktajā kārtībā. 

13. Akadēmiskā parāda kārtošanas kārtība stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī. 

 

 

* Akadēmiskais parāds ir studiju programmā paredzēto studējošā saistību neizpilde vai 

pārbaudījuma nenokārtošana, t.i., pārbaudījums, kurā students nav saņēmis sekmīgu 

vērtējumu (Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Studiju pārbaudījumu nolikums, 

apstiprināts Padomes sēdē 20.06.2013., Nr. 3/11-3) 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

Dibinātāja pilnvarots pārstāvis - 

SIA „SKK” Valdes priekšsēdētāja                                                                M.Ģederte 

 


