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1. Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka 

procedūru, kādā ieinteresētās puses var iesniegt Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 

(turpmāk – SKK) vadībai ierosinājumus vai sūdzības par studiju procesa īstenošanu, darba 

kārtību un darba laiku. 

2. Priekšlikumus un sūdzības var iesniegt rakstveida, elektroniskā veidā 

(https://skk.lv/priekslikumi/ vai e-pastā: info@skk.lv) vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos 

izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveida un izsniedz 

tā kopiju iesniedzējam. 

3. Iesniegumā jānorāda:  

3.1. iesniedzēja (-u) vārdu, uzvārdu un/vai  studentu grupas numuru un datumu; 

3.2. lietas būtību un ierosinājuma formulējumu. 

3.3. sakaru līdzekļus (kontakttelefonu,e-pastu); 

3.4. lietas būtību un ierosinājuma formulējumu; 

4. Priekšlikumus un sūdzības  var iesniegt individuāli vai studējošo grupas (t. sk. studentu 

pašpārvalde) neatkarīgi no studiju programmas vai studiju formas.  

5. Ja 3. punktā ietvertie noteikumi nav ievēroti un/vai saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs, 

priekšlikuma un sūdzības saņēmējs ir tiesīgs neizskatīt šādu priekšlikumu. 

6. Priekšlikumi un sūdzības iesniedzamas SKK administrācijā par šādiem jautājumiem: 

6.1.1. Par mācību darba organizāciju un kvalitāti - direktorei; 

6.1.2. Par akadēmisko kalendāru (studiju grafiku) un studiju programmām un to  saturu, 

pedagogiem – direktora vietniecei studiju darbā; 

6.1.3.Par nodarbību sarakstu – metodiķi; 

6.1.4. Par SKK vadības darbu – SKK valdes priekšsēdētajai;  

u.c. aktuāliem jautājumiem, atbilstoši  kompetencei. 

7. Priekšlikumus izskata un lemj par to tālāko kustību atbilstošās amatpersonas. Atbildi pēc būtības 

sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja atbilstošajām amatpersonām 

nepieciešamas tālākas konsultācijas, par to paziņojot priekšlikuma iesniedzējiem.  

https://skk.lv/priekslikumi/
mailto:info@skk.lv
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8. Sūdzības var iesniegt studējošo grupas – vismaz 51% studējošo no vienas studentu grupas (t. sk. 

studentu pašpārvalde).  

9. Sūdzības jāreģistrē “Sūdzību un priekšlikumu reģistrā” saskaņā ar SKK lietvedību 

reglamentējošajiem dokumentiem. Reģistrs atrodas: \\172.16.224.16\Dokumenti\Dokumenti\1 

STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS 

KOLEDZA\KVALITATES_VADIBAS_SISTEMA\4_Neatbilstibas_Riski_Sudzibas 

10. Priekšlikumu un sūdzību  vadība: 

10.1. Priekšlikums; 

10.2. Reģistrācija; 

10.3. Informācijas precizēšana, apstākļu noskaidrošana; 

10.4. Izvērtējams-pamatota vai nepamatota; 

10.5. Risinājums; 

10.5. Atbildes sniegšana iesniedzējam; 

10.6. Lietas slēgšana. 

 

11. Aizliegts bez iesniedzēja piekrišanas publicēt ziņas par sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēju. 
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Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 
3. punkts .Priekšlikumus un sūdzības var iesniegt rakstveida, 

elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu 

iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē 

rakstveida un izsniedz tā kopiju iesniedzējam; 

Precizēts iesniegšanas veids. 

Atbilstoši Iesnieguma likumam 

5.punkts Iekļauts: …Klaji aizskarošs un izaicinošs…; Atbilstoši iesnieguma likumam  

6.Punkts Precizētas atbildības   6.1.1. Par mācību darba 

organizāciju un kvalitāti - direktorei; 

6.1.2. Par akadēmisko kalendāru un studiju programmām un to  

saturu, pedagogiem – direktora vietniecei studiju darbā; 

6.1.3. Par nodarbību sarakstu – metodiķi; 

 

Iekšējā darba organizācija 

7.punktas Par atbildes sniegšanas laiku. Atbildi pēc būtības sniedz 

saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma 

risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

iesnieguma saņemšanas, ja 

Atbilstoši ārējiem noteikumiem 

9. Sūdzības jāreģistrē “Sūdzību un priekšlikumu reģistrā” saskaņā 

ar SKK lietvedību reglamentējošajiem dokumentiem. Reģistrs 

atrodas: \\172.16.224.16\Dokumenti\Dokumenti\1 

STARPTAUTISKA KOSMETOLOGIJAS 

KOLEDZA\KVALITATES_VADIBAS_SISTEMA\4_Neatbilstiba

s_Riski_Sudzibas 

 

Atbilstoši KVS 

10. Priekšlikumu, sūdzību vadība Atbilstoši KVS 

Nosaukuma maiņa. Nav tikai studējošo, bet ir visu  ieinteresēto 

pušu kārtība. 

Atbilstoši KVS 

 


