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 1. Vispārīgie noteikumi   

1.1. Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas padome (turpmāk – padome) ir Starptautiskās 

kosmetoloģijas koledžas (turpmāk – koledža) augstākā koleģiālās vadības un lēmējinstitūcija 

izglītības un pētniecības jautājumos, kas darbojas saskaņā ar šo un koledžas nolikumu. 

1.2. Padomes locekļu kopskaits ir 11, tās pilnvaru laiks ir 3 gadi. 

1.3. Padomes sastāvā ir: 

1.3.1. direktors; 

1.3.2. dibinātāja pilnvarots pārstāvis; 

1.3.3. četri akadēmiskā personāla pārstāvji; 

1.3.4. divi studentu pašpārvaldes pārstāvji; 

1.3.5. viens vispārējā personāla pārstāvis; 

1.3.6. divi pilnvaroti darba devēju vai profesionālo nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji 

atbilstoši studiju programmu specifikai. 

1.4. Padomes vēlēšanas organizē koledžas direktors (turpmāk – direktors). Pārstāvjus 

darbam padomē, aizklāti balsojot,  vēlē tikai attiecīgās kategorijas koledžas  personāla 

locekļi. Dibinātāja pilnvarotu pārstāvi un direktoru padomē iekļauj bez ievēlēšanas. 

1.5. Darba devēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus padomē iekļauj ar šo organizāciju 

lēmumu. 

1.6. Padomes sastāvu apstiprina koledžas dibinātājs.  

1.7. Padome, aizklāti balsojot,  ievēlē padomes priekšsēdētāju (turpmāk – priekšsēdētājs) un   

padomes sekretāru (turpmāk – sekretārs). 

1.8. Padomes lēmumi, kuri pieņemti tās pilnvaru robežās, ir obligāti koledžas 

akadēmiskajam un administratīvajam personālam un studentiem. 

2. Padomes darbības galvenie virzieni 

Padome: 

2.1. Pieņem koledžas nolikumu un tā grozījumus. 

2.2. Apstiprina un groza esošās studiju programmas, kā arī sagatavo priekšlikumus par jaunu 

studiju programmu un studiju kursu īstenošanu.  

2.3. Apstiprina koledžas  uzņemšanas noteikumus un sagatavo priekšlikumus par pretendentu 

uzņemšanu.  

2.4. Apstiprina nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā. 

2.5. Apstiprina koledžas iekšējās kārtības noteikumus. 
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2.6. Apstiprina lietišķo pētījumu virzienus.  

2.7. Apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. 

2.8. Ievēl amatos koledžas akadēmisko personālu: docentus, lektorus, asistentus. 

2.9. Atbalsta studentu pašpārvaldes darbību, saskaņo tās nolikumu. 

2.10. Apstiprina koledžas darbības gada pārskatu. 

2.11. Apstiprina struktūrvienības nolikumu. 

2.12. Ierosina jautājumus par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu. 

2.13. Apstiprina koledžas karogu, ģērboni, emblēmu, devīzi un himnu. 

2.15. Apstiprina koledžas ilgtermiņa darbības stratēģiju. 

 3. Padomes darba organizācija 

3.1. Padomes darbības galvenā forma ir padomes sēdes (turpmāk – sēdes), kas notiek ne retāk 

kā reizi divos mēnešos un ir atklātas. Padomes sēdes, pēc nepieciešamības  var organizēt 

attālinātā darba formā. 

3.2. Padomi uz sēdi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora, dibinātāja vai vismaz četru 

padomes locekļu ierosinājuma.  

3.3. Sēdes notiek atbilstoši priekšsēdētāja sagatavotai darba kārtībai, kuru sekretārs izziņo ne 

vēlāk kā 7 dienas pirms sēdes. 

3.4. Katram padomes loceklim (turpmāk – loceklim) ir tiesības ierosināt sēdes darba kārtībā 

izskatāmus jautājumus. Šos jautājumus kopā ar materiāliem un attiecīgi saskaņotu lēmuma 

projektu jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 dienas pirms sēdes. Par papildus jautājumu 

iekļaušanu sēdes darba kārtībā locekļi lemj balsojot. 

3.5. Ar Iekšējiem dokumentiem, kas klasificēti ar K3 kodu “Nepubiskojam, nesūtam 

elektrosniki, iepazīties var uz vietas” Padomes locekļi var iepazīties uz vietas koledža. 

3.6. Padomes locekļi neizpauž fizisko personu datus un SKK konfidenciālo informāciju. 

3.7. Sēdes vada priekšsēdētājs, tās protokolē un lietvedību kārto sekretārs. Sēdes protokolus 

paraksta priekšsēdētājs un sekretārs. 

3.8. Ārkārtas sēdes darba kārtību, lēmumu projektus un materiālus 7 dienas pirms sēdes 

sekretāram iesniedz ārkārtas sēdes pieprasītāji. 

3.9. Darba kārtības projektu padome izskata un darba kārtību apstiprina sēdes sākumā. Darba 

kārtībā iepriekš neparedzētus jautājumus padome izskata tikai tad, ja tie sagatavoti atbilstoši 

punkta 3.4. prasībām un ja tam piekrīt 2/3 no klātesošajiem locekļiem. 

3.10. Debašu laikā ierosinātos labojumus un papildinājumus lēmumu projektiem virza uz 

balsošanu tikai tad, ja tam piekrīt 2/3 no klātesošajiem. 

4. Padomes locekļu tiesības un pienākumi 

4.1. Locekļiem ir tiesības ierosināt jebkura padomes kompetencē esoša jautājuma 

apspriešanu, piedalīties jebkura jautājuma apspriešanā, iepazīties ar visiem sēdes rīcībā 

esošajiem materiāliem 

4.2. Locekļa pienākums ir piedalīties visās sēdēs. 
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5. Padomes lēmumi 

5.1. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz septiņi tās locekļi. 

5.2. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Balsis skaita 

sekretārs. Balsošanā piedalās tikai locekļi. 

5.3. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz trešdaļa no klātesošajiem locekļiem. 

5.4. Ja balsis balsojumā sadalās līdzīgi – izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

5.5. Padome lemjot ievēro dibinātāja apstiprināto koledžas budžetu un tās pieņemtie lēmumi 

stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos ir 

apstiprinājis dibinātājs. 

5.6. Direktoram padomē ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. 

5.7. Studentiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studentu intereses, ja 

par to iestājas abi studentu pašpārvaldes pārstāvji – padomes locekļi. Par atlikšanas 

iemesliem un termiņu padome attiecīgi lemj. 

5.8. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido padome, 

tās sastāvā iekļaujot direktoru, priekšsēdētāju, dibinātāju un pa vienam pārstāvim no 

akadēmiskā personāla un studentiem. 

5.9. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā  sēdē. Atkārtots padomes lēmums 

stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem 

locekļiem. 

5.10. Lai izpildītu padomes lēmumus, direktors izdod rīkojumus un tie stājas spēkā ar 

nākamo dienu pēc rīkojuma izdošanas dienas. Ja direktors mēneša laikā neizdod rīkojumu, 

padome izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā  sēdē. 

5.11. Padomes lēmumu var pārsūdzēt padomei atkārtotai izskatīšanai 10 kalendāro dienu 

laikā pēc spēkā stāšanās dienas. 

5.12. Reizi pusgadā padome noklausās priekšsēdētāja informāciju par lēmumu izpildi. 
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Izmaiņu apraksts 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 
Redakcionāli Noformēts atbilstoši SKK Lietvedības 

kārtībai, noformējums, interpunkcija 

1.4. Dibinātāja pilnvarotu pārstāvi un direktoru padomē iekļauj bez 

ievēlēšanas.  

precizēts 

1.3.3. četri akadēmiskā personāla pārstāvji precizēts 

2.2. Mainām redakciju_Apstiprina studiju programmas.  

Kursa aprakstus apstiprina ar Metodiskās komisijas lēmumu 

SKK Lietvedības kārtības pielikums 

“Dokumentu māja” 

Dzēsti: 

2.10. Lemj par  akadēmiskā personāla darba kvalitāti un 

kvalifikācijas celšanu, kā arī par mācību - metodisko materiālu 

nepieciešamību, sagatavošanu un kvalitāti. 

2.11. Apstiprina studentu grupu sastāvu stažēšanās programmām 

ārvalstīs. 

 

SKK Lietvedības kārtības pielikums 

“Dokumentu māja” 

2.13. Apstiprina struktūrvienības nolikumu. 

 

Precizēta redakcija 

Dzēsts: 

2.15. Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot 

konsultatīvās padomes un apstiprināt to nolikumus. 

Ir jau izveidota 

3.3. Sēdes notiek atbilstoši priekšsēdētāja sagatavotai darba 

kārtībai, kuru sekretārs izziņo ne vēlāk kā 7 dienas pirms sēdes. 

 

No 10 mainīts uz 7, ņemot vērā 

līdzšinējo pieredzi, lai veiksmīgi 

organizētu Padomes darbu 

3.4. Katram padomes loceklim (turpmāk – loceklim) ir tiesības 

ierosināt sēdes darba kārtībā izskatāmus jautājumus. Šos 

jautājumus kopā ar materiāliem un attiecīgi saskaņotu lēmuma 

projektu jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 dienas pirms 

sēdes. Par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā 

locekļi lemj balsojot. 

 

No 14 mainīts uz 10, ņemot vērā 

līdzšinējo pieredzi, lai veiksmīgi 

organizētu Padomes darbu 

3.5. Ar Iekšējiem dokumentiem, kas klasificēti ar K3 kodu 

“Nepubiskojam, nesūtam elektrosniki, iepazīties var uz vietas” 

Padomes locekļi var iepazīties uz vietas koledža. 

3.6. Padomes locekļi neizpauž fizisko personu datus un SKK 

konfidenciālo informāciju. 

 

Dokumentu klasifikācija 

3.10. Debašu laikā ierosinātos labojumus un papildinājumus 

lēmumu projektiem virza uz balsošanu tikai tad, ja tam piekrīt 2/3 

no klātesošajiem. 

 

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, lai 

veiksmīgi organizētu Padomes darbu 

 


