
 
 

„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža, SIA 
Reģ. Nr. Uzņēmu reģistrā: 40103277684; Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģ.: 3347802926, Adrese: Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050 

Tālr.: (+371) 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv, http://www.hotelschool.lv 

 
 

 
APSTIPRINĀTS 

„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas  
2018.gada 31.oktobra padomes sēdē  

protokols Nr.24  
 

 
Rīgā, 2018. gada 1.novembrī                                                                                  Nr. 4-6/57 
 
 

 „HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽAS 
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019./2020. STUDIJU GADAM 

   
 

Izdoti saskaņā ar  
Augstskolu likuma 46.panta otro daļu, 

MK noteikumiem Nr. 846 no 2006.gada 10.oktobra 

 
. 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumos lietotie termini: 
1.1. imatrikulācija - personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā); 
1.2. papilduzņemšana -  pieteikumu pieņemšana, pārbaudījumu organizēšana un 

reģistrēšana uz brīvajām studiju vietām; 
1.3. reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai ‘HOTEL 

SCHOOL’’ Viesnīcu biznesa koledžā.  
1.4. reģistrācija – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt vai turpināt studijas 

2. Šie noteikumi nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai ‘’HOTEL SCHOOL’’ 
Viesnīcu biznesa koledžas (turpmāk tekstā HOTEL SCHOOL) pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā ‘’Viesmīlības pakalpojumu organizēšana’’. 

3. Tiesības studēt HOTEL SCHOOL ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī 
ārzemniekam.  

4. Lai studētu HOTEL SCHOOL, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju 
programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. 

5. Studijas HOTEL SCHOOL ir par maksu, kuras apmērs ir publicēts HOTEL SCHOOL mājas lapā 
internetā www.hotelschool.lv sadaļā ‘’Uzņemšana’’. 

6. Reflektantu uzņemšanas notiek divreiz gadā: 
7. Uzņemšanas procesu HOTEL SCHOOL organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu 

apstiprina HOTEL SCHOOL direktors. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar HOTEL 
SCHOOL apstiprinātu nolikumu.  

8. HOTEL SCHOOL uzņemšanas komisijas pieņemšanas laiki tiek publicēti HOTEL SCHOOL 
mājas lapā internetā www.hotelschool.lv sadaļā ‘’Uzņemšana’’.  

9. Pilnu informāciju par uzņemšanas norisi var uzzināt pēc adreses: Rīgā, Smilšu 3, 4 stāvā, 
47. Kabinetā, pa telefonu: +371 67 213037,  +371 2663 4824 (whatsapp), e-pastu: 
admission@hotelschool.lv, internetā www.hotelschool.lv 

10. Uzņemšanas komisija veic šādas darbības: 
 10.1.   sniedz informāciju pretendentiem par studiju programmu, par uzņemšanas 
              kārtību, kā arī par reflektantu tiesībām un pienākumiem; 
 10.2.    pieņem uzņemšanai nepieciešamos dokumentus; 
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 10.3.    veic nepieciešamās darbības reflektanta reģistrācijai; 
 10.4.    veic pārbaudi par reflektanta atbilstību uzņemšanas nosacījumiem (prasībām); 
 10.5.    pieņem lēmumu uz kura pamata HOTEL SCHOOL direktors imatrikulē studentus, 
               kuri atbilst izvirzītajām uzņemšanas prasībām; 
 10.6.     organizē studiju programmas apguves valodas pārbaudījumu. 

 
II. Reģistrācija studijām  

11. Reflektantu reģistrācija studijām HOTEL SCHOOL pirmajā gadā pēc vidējās izglītības 
iegūšanas tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā. Pārējo reflektantu reģistrācija 
studijām HOTEL SCHOOL 2019./2020. studiju gadam sākas 
11.1.  1.03.2019. – 23.08.2019. (vasaras uzņemšana), konkursa beigu datums ir 

23.08.2019.; 
11.2.  1.10.2019. – 24.01.2020. (ziemas uzņemšana), konkursa beigu datums ir 24.01.2020.   

12.  Reģistrējoties studijām HOTEL SCHOOL jāiesniedz: 
12.1. iesniegums studijām pēc HOTEL SCHOOL noteiktā parauga; 
12.2. pases kopija, uzrādot oriģinālu; 
12.3. vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu); 
12.4. sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); 
12.5. noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus). Personas, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguva vidējo 
izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas bez 
centralizēto eksāmenu sertifikātiem;  

12.6. ja persona izglītības dokumentu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno 
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 
dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. HOTEL SCHOOL 
uzņemšanas komisija ir tiesīga pieprasīt ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta 
tulkojumu; 

12.7. reflektantiem no ārzemēm jāiesniedz studiju programmas apguves  valodas prasmi 
apliecinošs dokuments; 

12.8. nepieciešamības gadījumā, dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, 
laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu); 

12.9. 1 dokumentu fotogrāfija (3x4). 
13. Reģistrēties studijām un iesniegt dokumentus var klātienē, vai elektroniski, izmantojot 

valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu ‘’Elektroniskā 
pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās; 

14. Reģistrējoties studijām reflektantam ir tiesības saņemt izsmeļošu konsultāciju par visiem 
ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem; 

 
III. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības 

 
15. Uzņemšanai studiju programmā HOTEL SCHOOL rīko konkursu. 
16. Uzņemšana notiek bez papildus iestājpārbaudījumiem, izņemot gadījumu, ja reflektants 

piesakās studijām svešvalodā un nevar uzrādīt prasībām atbilstošus centralizētā eksāmena 
rezultātus tajā, vai citu studiju programmas apguves valodas apliecinošu dokumentu.  

17. HOTEL SCHOOL uzņem studentus pēc vidējās izglītības ieguves.  
18. Personai, kura vidējo izglītību ieguvusi ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām nepieciešams 

apliecināt savas izglītības atzīšanu Latvijā.  
19. Piesakoties studijām, jābūt nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem latviešu valodā vai 

matemātikā un angļu valodā vai citā svešvalodā un vērtējumi nevar būt zemāki par E.  
20. Personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, — personas, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī 
personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas, balstoties uz vispārējo vidējo izglītību 
apliecinoša dokumenta atzīmēm. Atzīmēm latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā vai 
citā svešvalodā ir jābūt sekmīgām. Reflektantiem no ārzemēm vērtējums latviešu valodā 
netiek prasīts. 
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21. Piesakoties studijām svešvalodās, reflektantam jāapliecina attiecīgās valodas zināšanas, 
uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu B2 vai nokārtojot attiecīgās valodas 
pārbaudījumu HOTEL SCHOOL (minimālais līmenis B2).  Reflektantiem no ārzemēm, 
jāuzrāda dokuments, kurš apliecina attiecīgās valodas zināšanas studijām pietiekamā 
līmenī (vismaz B2 līmenī). Gadījumā, ja šādu valodas zināšanas pamatojošo dokumentu 
uzrādīt nav iespējams, reflektantiem no ārzemēm jānokārto studiju programmas apguves 
valodas pārbaudījums HOTEL SCHOOL, kas var tikt organizēts ar  Skype programmas 
starpniecību vai citādāk. Pārbaudījuma norises datumu, laiku un veidu nosaka HOTEL 
SCHOOL uzņemšanas komisija, par to iepriekš paziņojot reflektantam. 

22. Ja ārzemju reflektanta studiju programmas apguves valodas zināšanu līmenis ir B1, HOTEL 
SCHOOL  var piedāvāt šādam reflektantam iespēju iziet sagatavošanas kursus, lai 
sagatavotu viņu studijām koledžas studiju programmā atbilstoši Augstskolu likuma 56. 
panta 4. punktam.  

23. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.  
 

IV. Konkursa rezultātu izziņošana un imatrikulācija 
 

24. Izskatot personas pieteikumu studijām HOTEL SCHOOL, uzņemšanas komisija ņem vēra 
mācīšanās rezultātus, kas sasniegti iepriekšējās izglītības procesā (izejot no dokumentiem, 
kas apliecina iepriekš iegūto izglītību) un studiju programmas apguves valodas prasmi, 
kuru persona uzrādīja pārbaudījuma laikā HOTEL SCHOOL (ja tāds tika organizēts). 

25. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek 
pasludināti ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.  

26. Pēc dokumentu iesniegšanas un HOTEL SCHOOL uzņemšanas komisijas apstiprinājuma 
saņemšanas par to atbilstību prasībām studentam jānoslēdz līgums par studijām HOTEL 
SCHOOL, kura paraugu iespējams saņemt HOTEL SCHOOL uzņemšanas komisijas oficiālajos 
pieņemšanas laikos, kas ir publicēti mājas lapā www.hotelschool.lv sadaļā “Uzņemšana”, vai 
sazinoties ar uzņemšanas komisiju elektroniski pa e-pastu admission@hotelschool.lv. 

27. Pēc līguma noslēgšanas par studijām HOTEL SCHOOL reflektantam jāveic avansa 
maksājums par studijām tādā apmērā un kārtībā, kāds noteikts līgumā.  

28. Reflektants zaudē tiesības uz studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja 
viņš studiju līgumā norādītajā termiņā neveic pirmo iemaksu.  

29. Reflektants no ārzemēm zaudē tiesības uz studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa 
rezultātiem, ja viņš studiju līgumā norādītajā termiņā neiesniedz dokumentus uzturēšanās 
atļaujas kārtošanai LR. 

30. Persona var apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu saistītos lēmumus, 5 (piecu) darba dienu 
laikā kopš konkursa rezultātu pasludināšanas iesniedzot HOTEL SCHOOL direktoram 
adresētu rakstisku apelāciju. Direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

31. Reflektanti tiek imatrikulēti studiju programmā ar HOTEL SCHOOL direktora rīkojumu, kas 
balstās uz Uzņemšanas komisijas lēmumu. 

32. Imatrikulācija HOTEL SCHOOL studiju programmās tiek veikta līdz  2019.gada 
3.septembrim (vasaras uzņemšanas laikā) un 2020.gada 3.februārim (ziemas uzņemšanas 
laikā). Papilduzņemšanas gadījumā imatrikulācija tiek veikta direktora noteiktajā termiņā. 

33. Studiju process tiek uzsākts saskaņā ar HOTEL SCHOOL direktora apstiprināto lekciju 
sarakstu, kas tiek izvietots redzamā vietā HOTEL SCHOOL telpās, kā arī nosūtīts uz studenta 
norādīto e-pasta adresi internetā. 

34. Studentus, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši studijas, ar HOTEL 
SCHOOL direktora rīkojumu atskaita no studentu skaita.  

35. Ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā kopš studiju uzsākšanas studentam, kurš šo noteikumu 
11.punktā minētos dokumentus iesniedza elektroniski, jāuzrāda HOTEL SCHOOL studentu 
servisā (47.kab.) iesniegto dokumentu oriģināli, pretējā gadījumā HOTEL SCHOOL ir tiesīga 
izskatīt jautājumu par studenta atskaitīšanu. 

36. Ārzemju studentiem ne vēlāk kā 3 mēnešus kopš studiju uzsākšanas jāiesniedz HOTEL 
SCHOOL studentu servisā (47.kab.) derīgas uzturēšanas atļaujas LR kopija (uzrādot 
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oriģinālu), pretējā gadījumā HOTEL SCHOOL ir tiesīga izskatīt jautājumu par studenta 
atskaitīšanu. 
 

V. Pušu tiesības un savstarpējie pienākumi uzņemšanas procesā 

17. HOTEL SCHOOL apņemas neradīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības personai 
attiecībā uz tās uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā HOTEL SCHOOL 
uzņemšanas noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem. 

18. Students apņemas sniegt patiesas ziņas, piesakoties studijām HOTEL SCHOOL, ievērot 
uzņemšanas termiņus un norises kārtību, cienīt HOTEL SCHOOL darbiniekus un klientus. 

 
Publicēt no 01.11.2018. 
 
 
„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas  
Direktora p.i.          I. Zimņikova 

 


