
 UZŅEMŠANAS KOMISIJAS 

 NOLIKUMS 
Numurs: 8 

Versija: 2 

K1 

Spēkā esošs  

Saskaņots 

M.Ģederte 

APSTIPRINĀTS 

SKK Padome 

29.10.2020, protokola Nr. 3-11/20-005 

SKK valdes 

priekšsēdētāja 

27.10.2020. 

 

 

 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Dokumenti>> Iekšējie dokumenti Lapa 1 no 2 

 

Uzņemšanas komisija (turpmāk – UK) vada uzņemšanas procesu SIA “Starptautiskā 

Kosmetoloģijas koledža”(turpmāk –SKK). UK ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos 

uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu procesa regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.1. Nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846 

„Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un ar 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas, turpmāk – SKK, Uzņemšanas noteikumiem, turpmāk – 

Uzņemšanas noteikumi.  

1.2. Šis nolikums nosaka SKK Uzņemšanas komisijas (turpmāk – UK) izveidošanas, 

kompetences un darbības vispārējos noteikumus.  

2. KOMISIJAS IZVEIDOŠANA  

2.1. UK pamatstudijām darbojas šādā sastāvā:  

2.1.1. priekšsēdētājs – valde priekšsēdētāja;  

2.1.2. priekšsēdētāja vietnieks – SKK direktors;  

2.1.3. atbildīgais sekretārs – SKK direktora vietnieks studiju darbā vai norīkota persona.  

3. KOMISIJAS FUNKCIJAS (KOMPETENCE UN PIENĀKUMI)  

3.1. UK kompetencē ir:  

3.1.1. nodrošināt uzņemšanas procesu pamatstudijās;  

3.1.2. tiesības pārtraukt reflektantu un pretendentu (turpmāk – pretendents) piedalīšanos 

uzņemšanas procesā;  

3.1.3. apstiprināt konkursa rezultātus un reflektantu tiesības reģistrēties studiju programmā 

(virzienā);  

3.1.4. neapstiprināt konkursa rezultātus un piedāvāt reflektantam reģistrēties citā studiju 

programmas formā;  

3.1.5. izskatīt pretendentu sūdzības.  

3.2. Uzņemšanas procesu kopumā vada un par to ir atbildīga UK. UK ir noteikts īpašs pienākumu 

sadalījums uzņemšanas procesā:  

3.2.1. priekšsēdētājs – pārrauga pieteikšanos studijām un paraksta imatrikulācijas atteikuma 

lēmumus;  

3.2.2. priekšsēdētāja vietnieks – nodrošina pieteikšanos studijām, konkursa rezultātu 

apstiprināšanu studijām atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem, izsludina papilduzņemšanu;  
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3.2.3. atbildīgais sekretārs – koordinē uzņemšanas procesu reglamentējošo dokumentu 

sagatavošanu, organizē uzņemšanas procesa sagatavošanu un realizēšanu, apstiprinātu konkursa 

rezultātu izziņošanu, koordinē reflektantu, pretendentu un struktūrvienību informēšanu, protokolē 

UK sēdes un sagatavo UK lēmumus;  

4. DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA  

4.1. UK ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās UK priekšsēdētājs un/vai priekšsēdētāja 

vietnieks un atbildīgais sekretārs. UK lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu 

skaits ’’par’’ un ’’pret’’ ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.  

4.2. UK sēdes vada komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, sēdes protokolē un 

lēmumus noformē atbildīgais sekretārs. Protokolus un lēmumus paraksta UK priekšsēdētājs vai 

priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais sekretārs.  

4.3. Motivētas sūdzības pretendents var iesniegt par uzņemšanas:  

4.3.1 procedūras pārkāpumiem pieteikšanās, konkursa rezultātu noteikšanas procesā un personas 

dalības pārtraukšanu uzņemšanas procesā -trīs darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma paziņošanas 

brīža UK atbildīgajam sekretāram. Atbildīgais sekretārs to nodod izskatīšanai UK;  

4.3.2. parkāpumiem reģistrēšanās studijām un imatrikulācijas procesā – trīs darba dienu laikā no 

pārkāpuma atklāšanas brīža, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža SKK 

direktoram.  

4.4. UK pārstāvis izskata 4.3.punkta kārtībā iesniegtās sūdzības trīs darba dienu laikā kopš to 

iesniegšanas brīža nolikumā noteiktajā kārtībā.  

4.5. Uz sūdzības izskatīšanas sēdi var tikt uzaicināts pretendents, kurš sūdzību iesniedzis. UK 

izsniedz pretendentam lēmumu rakstveidā 4.4. punktā noteiktajā kārtībā.  

4.6. UK lēmumus pretendents var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību SKK direktoram septiņu dienu 

laikā no to paziņošanas brīža. Direktors izskata sūdzību septiņu dienu laikā no tās saņemšanas 

brīža un rakstiski informē pretendentu par pieņemto lēmumu. Direktora pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

4.7. Jautājumus, kas saistīti ar uzņemšanas procesu un nav noteikti šajā nolikumā, UK izskata 

saskaņā ar administratīvā procesa principiem. 

 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 
Aktualizēts atbilstoši SKK audita plānam Iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija 

Precizēti amati: valdes priekšsēdētāja 2.1.1. un 2.1.3. punktā redakcionāli 

 


