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Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas  

Konsultatīvās padomes 

nolikums 
 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1.1. SKK Konsultatīvās padomes galvenais mērķis ir veicināt SKK attīstību, nosakot tās dar-

bības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām. 

1.1.2. SKK Konsultatīvā padome konsultē SKK Padomi un dibinātājus SKK attīstības stratēģi-

jas jautājumos. 

1.1.3. SKK Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina valdes priekšsēdētāja. 

 

2. Padomes uzdevumi un tiesības. 

2.1. Padomei ir šādi uzdevumi: 

2.1.1. Veicināt, izvērtēt un sniegt ieteikumus studiju darba kvalitātes pilnveidē; 

2.1.2. Veicināt, izvērtēt un sniegt ieteikumus studentu studiju darba rezultātu paaugstināšanai; 

2.1.3. Veicināt un izvērtēt pētniecības virzienu un tēmu īstenošanu; 

2.1.4. Veicināt, izvērtēt un sniegt ieteikumus studiju programmu kvalitatīvai pilnveidei; 

2.1.5. Sasaukt pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi studiju gadā. 

2.2. Padomei ir šādas tiesības: 

2.1.6. Veidot darba grupas padomes ieteikumu sagatavošanai, izstrādei; 

2.1.7. Atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no SKK un citām  iesaistītajām personām pa-

domes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju; 

2.1.8. Uzaicināt uz SKK Konsultatīvās padomes sēdēm ar padomdevēja tiesībām ekspertus un 

amatpersonas konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai par SKK Konsultatīvās 

padomes  jautājumiem. 

2.1.9. Dot rekomendācijas SKK attīstībai. 
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3. Padomes sastāvs. 

3.1. Dalībniekus SKK Konsultatīvai padomei var izvirzīt: 

3.1.1. dibinātāji, direktore, direktora vietniece mācību darbā, student pašpārvalde. 

3.1.2. nozares asociācijas un darba devēji. 

3.2. Dalībnieki ir zinātnes, veselības un medicīnas, izglītības, kultūras un tautsaimniecības speciā-

listi, kuru pamatdarbs nav SKK un kuri ar savu profesionalitāti un darba pieredzi var veicināt 

SKK  attīstību. 

3.3. Valdes priekšsēdētāja pēc saņemtajiem priekšlikumiem un dalībnieku piekrišanas ar rīkojumu 

apstiprina Konsultatīvās Padomes sastāvu. 

3.4. SKK Konsultatīvās padomes vadītājs ir dibinātāja pilnvarots pārstāvis. 

 

4. Padomes darbības kārtība un lēmumu pieņemšana. 

4.1. SKK Konsultatīvās padomes vadītājs: 

4.1.1. plāno un organizē padomes darbu; 

4.1.2. sasauc un vada padomes sēdes; 

4.1.3. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotos dokumentus; 

4.1.4. nosaka padomes sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms attiecīgās 

sēdes nosūta padomes locekļiem informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un darba kār-

tībā ietveramajiem jautājumiem. 

4.2. Sēdes var notikt attālinātā formā vai klātienē. 

4.3. Padome konsultē un dod ierosinājumus attīstības stratēģijas jautājumos. 

4.4. Padomes sēdes tiek protokolētas. 

 

Izmaiņu apraksts 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

Konceptuāli mainīt Konsultatīvās padomes struktūru un 

mērķi. 

Nedublē funkcijas ar meto-

disko komisiju, uzsvērt no-

zares profesionāļu iesaisti 

Apstiprina valdes priekšsēdētāja Konsultatīvā padome nepie-

ņem lēmumus, bet reko-

mendē 

 


