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Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 

Studentu pašpārvaldes nolikums 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas Studentu pašpārvalde ( turpmāk tekstā SKK 

SP) ir studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības 

institūcija augstākās izglītības institūcijā.  

2. SKK SP darbības mērķis ir pārstāvēt SKK studējošo intereses akadēmiskās, 

materiālās un kultūras jautājumos koledžā un citās valsts institūcijā Latvijā un ES. 

3. SKK SP adrese ir Rīgā, Graudu ielā 68. 

4. SKK SP darba valoda ir valsts valoda – latviešu valoda. 

5. Savā darbībā SKK SP ievēro Latvijas republikas (turpmāk tekstā LR)  normatīvos 

aktus, SKK normatīvos dokumentus, kā arī šo nolikumu.  

6. Jaunu biedru uzņemšanu un valdes vēlēšanu organizē SKK SP. 

7. Darbošanās SKK SP ir brīvprātīga 

II SKK SP mērķi, uzdevumi, kompetences un darbības metodes 

8. SKK SP darbības uzdevumi ir veidot savu pārvaldes struktūru. 

8.1. Izstrādāt savas darbības pamatvirzienus. 

8.2.  Pārstāvēt studentu viedokli un tiesības SKK Latvijas Studentu apvienībā, kā 

arī citās iestādēs un organizācijās nacionālā un starptautiskā līmenī. 

8.3. Organizēt pasākumus. 

8.4. Veidot pieredzi risinot nozīmīgus jautājumus par akadēmisko, nozares 

profesionālo, sociālo kultūras un sporta dzīvi. 

8.5. Izstrādāt un uzturēt savu iekšējo dokumentāciju un lietvedību. 

8.6. Izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa 

uzlabošanai un sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu veikšanā. 

8.7. Pārstāvēt SKK studējošos Latvijā un ārvalstīs. 

8.8. Sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to studējošo 

pašpārvaldēm. 

8.9. Studējošo pašpārvaldes nolikumu apstiprina SKK Padome. 

9. Informēt studējošos par SKK SP darbību un aktivitātēm. 

10. SKK SP ievēl pārstāvjus SKK Padomē un citās SKK koleģiālajās institūcijās.  

11. Vēršas pie institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un 

prasībām SKK studējošo vārdā. 
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11.1. Pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras 

augstskolas struktūrvienības pilnvarotiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas 

skar studējošo intereses.  

11.2. Izmantot un rīkoties ar SKK SP lietošanā nodoto īpašumu saskaņā ar 

SKK SP mērķiem un uzdevumiem. 

11.3. Rīkoties ar SKK SP piešķirto budžetu šajā nolikumā noteikto mērķu un 

uzdevumu īstenošanai.  

 

III SKK SP  struktūra 

 

12. SKK SP veido tās biedri no kuru vidus ievēl SKK SP valdi.  

 

12.1. Ievēl SKK SP priekšsēdētāju.  

12.2. SKK SP Ievēl priekšsēdētāja vietnieku. 

12.3. SKK SP virziena vadītāji  

12.4. SKK SP valdi ievēl uz termiņu līdz nākamās SKK SP vēlēšanām.  

12.5. SKK SP ievēl sekretāru. 

 

IV SKK SP struktūrvienības kompetences 

 

13. Izstrādāt SKK SP politiku un stratēģiju. 

14. SKK SP valde vada, organizē un pārstāv studējošos visos šajā nolikumā ietvertajos 

studējošo akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. 

15. Lemj par SKK SP piešķirto finansējumu izlietojumu. 

16. Organizē jaunu biedru uzņemšanu SKK SP un rīko SKK SP valdes vēlēšanas. 

17. Sniedz atskaites studējošiem, biedriem par SKK SP valdes paveikto darbu (2x 

semestrī). 

18. Pieņem lēmumu par SKK SP biedra sēdes kavējuma attaisnojumu. 

19. Pārstāv SKK SP viedokli ar SKK saistītos jautājumos. 

20. Ierosina SKK SP biedra pilnvaru anulēšanu, ja SKK SP biedrs savus pienākumus 

nepilda godprātīgi. 

21. Izskata sūdzības un iesniegumus. 

 

V SKK SP tiesības un pienākumi 

 

22. Biedra pilnvaras sākas ar jaunievēlētās SKK SP pirmo sēdi. 

23. Biedru pilnvaras beidzas ar nākamā sasaukuma SKK SP pirmo sēdi. 

24. Biedra pilnvaras var anulēt, ja biedrs vairāk kā divas reizes pēc kārtas bez 

attaisnojoša iemesla nav piedalījies SKK SP kopsapulcē vai tās komisijas sēdē, kurā 

biedrs ir pieteicies.  

25. Biedram ir tiesības: 
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25.1. Vēlēt visas institūcijas un amatpersonas, kas ir saistoši SKK SP saskaņā 

ar SKK normatīviem aktiem. 

25.2. Tikt ievēlētam institūcijās un amatos, kas ir saistoši SKK SP saskaņā ar 

SKK normatīviem aktiem. 

25.3. Ierosināt SKK SP vēlēto amatpersonas atcelšanu no ieņemamā amata. 

25.4. Iesniegt priekšlikumus, izteikt piezīmes un iebilst par SKK SP sēdes 

darba kārtību, apspriežamo jautājumu būtību un izskatīšanas secību. 

26. Biedram ir pienākums: 

26.1. Ievērot SKK SP nolikumu 

26.2. Piedalīties SKK SP sēdēs, kā arī tās struktūrvienības sēdēs, kuras sastāvā 

viņš ir ievēlēts. 

26.3. Ziņot Priekšsēdētājam par sēdes kavējumu iemeslu līdz sēdei. 

26.4. Izpildīt SKK SP un tās struktūrvienības vadītāju norādījumus un 

uzdevumus. 

26.5. Aktīvi darboties vismaz vienā SKK SP komisijā un apmeklēt sēdes. 

26.6. Sekot līdzi aktuālajai SKK SP informācijai. 

26.7. Darboties vismaz vienā SKK SP komisijā un apmeklēt tās sēdes.  

27. SKK SP sniedz atskaiti par piešķirtā budžeta izlietojumu SKK Padomei reizi 

semestrī. 

 

VI sēžu sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība 

 

28. Priekšsēdētājs sasauc SKK SP Valdes sēdes ne retāk kā 1x mēnesī, izņemot 

brīvlaiku. 

29. Nepieciešamības gadījumā ir iespējama attālināta tiešsaistes sapulces organizēšana, 

norise, lēmumu pieņemšana digitāli. 

30. Attālinātās tiešsaistes sanāksmes, tāpat kā klātienes sanāksmēs, visi lēmumi un 

apspriedes tiek fiksēti protokolā. 

31. Vēlēšanas norises kārtība ne vēlāk kā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu 

komisijai izvieto SKK informācijas stendā kandidātu sarakstu.  

32. SKK SP Valdes sēde var notikt, ja tajā piepildās vairāk nekā puse no Valdes 

locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairākums klātesošo Valdes 

locekļu. Ja balsis sadalās līdzīgi, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. 

33. Valdes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, ja pret to nobalso vairākums klātesošo 

valdes locekļu. Balsošana valdes sēdē ir atklāta. 

34. SKK SP Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta priekšsēdētājs un sēdes 

protokolētājs 

35. Ir kārtējās un ārkārtas SKK SP sēdes. 

35.1. SKK SP priekšsēdētājs sasauc SKK SP kārtējās sēdes ne retāk kā divas 

reizes semestrī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba 

kārtību vismaz desmit darba dienas pirms sēdes. 
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35.2. SKK SP ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. 

Priekšsēdētāja pienākums ir sasaukt SKK SP ārkārtas sēdi, ja to pieprasa 

vismaz viena trešdaļa biedru. Priekšsēdētājam ir jānotur ārkārtas sēde 

četrpadsmit dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un jāizsludina SKK SP 

ārkārtas sēde n vēlāk kā četras dienas pirms sēdes. 

  

VII SKK SP īpašums un finansēšana 

 

36. SKK SP īpašumu veido kustamais īpašums, ko SKK nodevusi SKK SP lietošanā, 

un ko SKK SP iegādājusies vai saņēmusi dāvinājumā. 

37. SKK SP darbība tiek finansēta no SKK budžeta. 

37.1. SKK SP budžets ir 1/200 daļa no iepriekšējā gada kopējām studiju 

maksām (par pamatu tiek ņemts finanšu pārskats). 

37.2. SKK SP budžetu apstiprina jūnija Padomes sēdē, budžets tiek pateikts 

akadēmiskā gada sākumā 

37.3. Ja SKK SP akadēmiskā gada laika neizlieto piešķirto budžetu, tas pāriet 

uz nākamo studiju gadu. Atlikumu var pārcelt ne ilgāk kā vienu studiju gadu. 

37.4. SKK SP ir tiesības rīkoties ar tās finanšu resursiem studējošo interesēs, 

veicot šajā nolikumā noteiktos uzdevumus.  

37.5. SKK SP valde, beidzoties pilnvaru termiņam, kopā ar jaunievēlēto SKK 

SP valdi paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu par SKK SP  finanšu 

stāvokli.  

Izmaiņu apraksts 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

27. SKK SP sniedz atskaiti par piešķirtā budžeta 

izlietojumu SKK Padomei reizi semestrī. 

Redakcionāli 

29. Nepieciešamības gadījumā ir iespējama attālināta 

tiešsaistes sapulces organizēšana, norise, lēmumu 

pieņemšana digitāli. 

Nodrošināt attālinātas sanāksmes 

30.Attālinātās tiešsaistes sanāksmes, tāpat kā klātienes 

sanāksmēs, visi lēmumi un apspriedes tiek fiksēti 

protokolā. 

Nodrošināt pēctecību un lēmumu 

fiksēšanu. 

37.3. Ja SKK SP akadēmiskā gada laika neizlieto 

piešķirto budžetu, tas pāriet uz nākamo studiju gadu. 

Atlikumu var pārcelt ne ilgāk kā vienu studiju gadu. 

 

Lai nākamajam vadītājam nav 

jāatbild par neizlietoto budžetu 

 


