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ATLAIŽU PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA 
SIA “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Noteikumi “Atlaižu piemērošanas kārtība SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža” 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka atlaižu veidus studiju un mācību maksai SIA „HOTEL SCHOOL” 
Viesnīcu biznesa koledžā  un tās struktūrvienībās – Profesionālās tālākizglītības un pilnveides 
izglītības iestādes „Viesnīcu biznesa organizācijas skola” un “BTEC Approved Centre “HOTEL 
SCHOOL” Hotel Management College”, turpmāk tekstā visas izglītības iestādes sauktas HOTEL 
SCHOOL, izvirza prasības studējošajiem un izglītojamajiem (arī reflektantiem), kuri vēlas 
pretendēt uz atlaidi, un regulē kārtību, kādā studējošie un izglītojamie (arī reflektanti) šo atlaidi 
var saņemt. 

1.2. Atlaides netiek piemērotas vienreizējai uzņemšanas maksai, t.i., maksai par reģistrāciju Edexcel 
Online sistēmā Lielbritānijā, citiem studiju un administrācijas pakalpojumiem, kā arī ar 
studijām vai apmācību saistītajiem izdevumiem, kas ir minēti aktuālajā HOTEL SCHOOL 
cenrādī. 

1.3. Pretendēt uz atlaidi var jebkurš HOTEL SCHOOL studējošais un izglītojamais (arī reflektants). 

1.4. Atlaides summējas, t.i., var vienlaicīgi pretendēt uz dažāda veida atlaidēm. 

1.5. Atlaide tiek piešķirta konkursa kārtībā. 

1.6. Par atlaižu piešķiršanu pirmajam semestrim lemj HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisija. 

1.7. Par atlaižu piešķiršanu nākamajos semestros lemj HOTEL SCHOOL Koledžas padome. 

2.  Atlaižu veidi  

2.1. Par labām sekmēm – 5% no studiju vai mācību maksas par semestri. 

2.2. Par teicamām sekmēm – 10% no studiju vai mācību maksas par semestri. 

2.3. Par aktīvu dalību HOTEL SCHOOL sabiedriskajā dzīvē – 5%-10% no studiju vai mācību maksas 
par semestri. 

2.4. Radinieka atlaide – 20% no studiju vai mācību maksas pilnai programmas cenai. 

2.5. Atlaide saskaņā ar vienošanos – 5%-50% no studiju vai mācību maksas par pirmo semestri. 

2.6. Par gada maksu – atbilstoši HOTEL SCHOOL valdes noteiktām likmēm. 
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3.  Prasības pretendentiem 

3.1. Pretendēt uz Noteikumu 2.1.punktā minēto atlaidi pirmajā semestrī var tikai Latvijas valsts 
pilsoņi un nepilsoņi, kuru atestātā par vidējo izglītību vērtējums visos mācību priekšmetos ir 7 
(septiņi) un augstāk. Atlaide tiek piemērota tikai pirmā (kopš studiju vai apmācības 
uzsākšanas) semestra studiju vai mācību maksai. 

3.2. Sākot no otrā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, pretendēt uz Noteikumu 
2.1.punktā minēto atlaidi var visi HOTEL SCHOOL studējošie un izglītojamie (arī ārvalstu 
pilsoņi), kuri visos kārtējā semestra studiju kursos vai mācību priekšmetos saņēmuši 
vērtējumu, kas nav zemāks par 7 (septiņi), vai vērtējumu M (Merit) un augstāk. Atlaide tiek 
piemērota nākamā semestra studiju vai mācību maksai pie nosacījuma, ka tiek izpildītas 
Noteikumu 3.9.punktā minētās prasības. 

3.3. Pēdējā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra studējošie un izglītojamie nevar 
pretendēt uz Noteikumu 2.1.punktā minēto atlaidi. 

3.4. Pretendēt uz Noteikumu 2.2.punktā minēto atlaidi pirmajā semestrī var tikai Latvijas valsts 
pilsoņi un nepilsoņi, kuru atestātā par vidējo izglītību vērtējums visos mācību priekšmetos ir 9 
(deviņi) un augstāk. Atlaide tiek piemērota tikai pirmā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) 
semestra studiju vai mācību maksai. 

3.5. Sākot no otrā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, pretendēt uz Noteikumu 
2.2.punktā minēto atlaidi var visi HOTEL SCHOOL studējošie un izglītojamie (arī ārvalstu 
pilsoņi), kuri visos kārtējā semestra studiju kursos vai mācību priekšmetos saņēmuši 
vērtējumu, kas nav zemāks par 9 (deviņi), vai vērtējumu D (Distinction). Atlaide tiek piemērota 
nākamā semestra studiju vai mācību maksai pie nosacījuma, ka tiek izpildītas Noteikumu 
3.9.punktā minētās prasības. 

3.6. Pēdējā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra studējošie un izglītojamie nevar 
pretendēt uz Noteikumu 2.2.punktā minēto atlaidi. 

3.7. Pretendēt uz Noteikumu 2.3.punktā minēto atlaidi var HOTEL SCHOOL Studentu parlamenta 
ievēlētie biedri un aktīvisti, t.i., studējošie un izglītojamie, kuri nav ievelēti, bet kuri palīdz 
Studentu parlamentam pildīt tā funkcijas un iesaistās Studentu parlamenta rīkoto sabiedrisko 
un kultūras pasākumu organizācijā. Atlaide tiek piemērota nākamā semestra studiju vai mācību 
maksai, sākot ar otro (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestri pie nosacījuma, ka tiek 
izpildītas Noteikumu 3.9.punktā minētās prasības. 

3.8. Pretendēt uz Noteikumu 2.4.punktā minēto atlaidi var HOTEL SCHOOL studējošā vai 
izglītojamā pirmās pakāpes radinieki, t.i., vecāki, brāļi un māsas, kā arī bērni. Atlaide tiek 
piemērota, sākot no pirmā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, un ir spēkā visā 
programmas apguves laikā pie nosacījuma, ka tiek izpildītas Noteikumu 3.9.punktā minētās 
prasības. 

3.9. Pretendēt uz Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.punktos minētajām atlaidēm var studējošie un 
izglītojamie, kuriem nav akadēmisko un finansiālo parādu HOTEL SCHOOL. 

3.10. Pretendēt uz Noteikumu 2.5.punktā minēto atlaidi var reflektanti, kuri parakstījuši 
vienošanos par iestāšanos HOTEL SCHOOL līdz noteiktam datumam un kuri ir izpildījuši visus 
šādas vienošanās nosacījumus. Atlaide tiek piemērota tikai pirmā (kopš studiju vai apmācības 
uzsākšanas) semestra studiju vai mācību maksai. 

3.11. Pretendēt uz Noteikumu 2.6.punktā minēto atlaidi var reflektanti, studējošie un 
izglītojamie no ES valstīm, kuri pēc pašu gribas izvēlas maksāt 2 (divu) semestru studiju vai 
mācību maksu pilnas priekšapmaksas veidā vienā maksājumā. Atlaide tiek piemērota sākot ar 
pirmo (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestri. 
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4. Konkursa norises kārtība 

4.1. Pretendentus atlaides saņemšanai var izvirzīt HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisija, Direktors, 
Studentu Parlaments, Valde, kā arī reflektanti, studējošie, izglītojamie personīgi, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu HOTEL SCHOOL Direktoram. 

4.2. Noteikumu 2.1. un 2.2.punktos minētās atlaides pirmajā (kopš studiju vai apmācības 
uzsākšanas) semestrī piešķir ar HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisijas lēmumu, pamatojoties 
uz reflektanta iesniegtā atestāta sekmēm. Atlaide tiek atspoguļota līgumā par studijām vai 
apmācību HOTEL SCHOOL. 

4.3. Noteikumu 2.4.punktā minēto atlaidi pirmajā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestrī 
piešķir ar HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisijas lēmumu, pamatojoties uz reflektanta 
iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina viņa radniecību. Atlaide tiek atspoguļota līgumā par 
studijām vai apmācību HOTEL SCHOOL. 

4.4. Noteikumu 2.5.punktā minēto atlaidi pirmajā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestrī 
piešķir ar HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisijas lēmumu, pamatojoties uz reflektanta 
uzrādīto vienošanos. Atlaide tiek atspoguļota līgumā par studijām vai apmācību HOTEL 
SCHOOL. 

4.5. Noteikumu 2.6.punktā minēto atlaidi pirmajā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestrī 
piešķir ar HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisijas lēmumu, pamatojoties uz reflektanta 
iesniegumu, kurā viņš apliecina vēlmi maksāt par gadu. Atlaide tiek atspoguļota līgumā par 
studijām vai apmācību HOTEL SCHOOL.  

4.6. Sākot no otrā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, Noteikumu 2.6. punktā minēto 
atlaidi piešķir ar HOTEL SCHOOL Direktora lēmumu, pamatojoties uz studējošā vai izglītojamā 
iesniegumu, kurā viņš apliecina vēlmi mainīt izvēlēto studiju vai mācību maksas apmaksas 
veidu un turpmāk maksāt par gadu. Studējošajam vai izglītojamajam jāparaksta attiecīgie 
līguma grozījumi. 

4.7. Gadījumā, ja Noteikumu 2.6.punktā minētā atlaide tiek piešķirta kopā ar citu veidu atlaidēm, 
gada studiju vai mācību maksas apmērs, kas ietver visu atlaižu kopsummu, tiek aprēķināts pēc 
šādas formulas: 

A=B-(B/2*(C+D+E+F) 

kur: 

A – gada studiju maksa ar summēto atlaidi, jeb maksa par 2 semestriem, 
kura tiek veikta pilnas priekšapmaksas veidā vienā maksājumā,  
ietverot citu atlaižu kopsummu; 
B – HOTEL SCHOOL valdes noteiktā gada studiju maksa 
C– atlaides koeficients par labām vai teicamām sekmēm (5%-10%) 
D - atlaides koeficients par aktīvu dalību HOTEL SCHOOL  
sabiedriskajā dzīvē (5%-10%) 
E – radinieka atlaides koeficients (20%) 
F - atlaides koeficients saskaņā ar vienošanos (5%-10%) 

 
4.8. Sākot no otrā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, Noteikumu 2.1.un 2.2. 

punktos minētās atlaides piešķir ar HOTEL SCHOOL Koledžas padomes lēmumu, pamatojoties 
uz HOTEL SCHOOL Studiju daļas iesniegto informāciju par studējošo un izglītojamo uzrādītajām 
sekmēm kārtējā semestrī un HOTEL SCHOOL Grāmatvedības daļas iesniegto informāciju par 
Noteikumu 3.9.punktā minēto prasību izpildi.  
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4.9. Noteikumu 2.3. punktā minēto atlaidi piešķir ar HOTEL SCHOOL Koledžas padomes lēmumu, 
pamatojoties uz HOTEL SCHOOL Studentu parlamenta iesniegto informāciju par izvirzītajām 
kandidatūrām atlaides saņemšanai, kas ietver detalizētu katra pretendenta paveikto darbu 
uzskaitījumu kārtējā semestrī un motivētu priekšlikumu par katram pretendētam 
piemērojamo atlaides apjomu – 5% vai 10% apmērā no nākamā semestra studiju vai mācību 
maksas. Pieņemot lēmumu, HOTEL SCHOOL Koledžas padome ņem vērā arī HOTEL SCHOOL 
Studiju daļas un HOTEL SCHOOL Grāmatvedības daļas sniegto informāciju par Noteikumu 
3.9.punktā minēto prasību izpildi. 

4.10. Sākot no otrā (kopš studiju vai apmācības uzsākšanas) semestra, par Noteikumu 
2.4.punktā minētās atlaides saglabāšanu nākamajam studiju vai mācību semestrim lemj HOTEL 
SCHOOL Koledžas padome, pamatojoties uz HOTEL SCHOOL Studiju daļas un HOTEL SCHOOL 
Grāmatvedības daļas iesniegto informāciju par Noteikumu 3.9.punktā minēto prasību izpildi. 

4.11. Noteikumu 4.7., 4.8. un 4.9.punktos minētos jautājumus HOTEL SCHOOL Koledžas 
padome izskata divreiz gadā – janvārī un jūnijā, pieņemto lēmumu paziņojot pretendentiem ar 
e-pasta starpniecību.  Lēmuma izrakstus par atlaides piemērošanu pievieno studējošo un 
izglītojamo personas lietām. 

5. Atbildība 

5.1. Par Noteikumu izpildi ir atbildīgi HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisija, Studiju daļa un 
Grāmatvedības daļa. 

6. Pārejas noteikumi 

6.1. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 25.maija Atlaižu piemērošanas kārtību SIA “HOTEL 
SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 17.jūnijā. 

 

 

SIA „HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas  
Valdes priekšsēdētāja         J. Pasnaka 
 

 


