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SIA “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA
NOTEIKUMI PAR ĀRĒJO IZSKATU UN ĢĒRBŠANĀS STILU
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka „HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas (turpmāk tekstā
saukta HOTEL SCHOOL) studējošo un tās struktūrvienības Profesionālās
tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Viesnīcu biznesa organizācijas
skola” (turpmāk tekstā saukta VBOS) izglītojamo, ka arī akadēmiskā un vispārējā
personāla ārējo izskatu un ģērbšanās stilu izglītības iestādes telpās un ārpus tām,
piedaloties ar studijām / apmācību saistītajās ekskursijās vai praktiskajās mācībās
uzņēmumos (turpmāk tekstā saukti Noteikumi).
1.2. Noteikumi ir pieejami labi redzamā vietā izglītības iestādes telpās un elektroniskajā
informācijas resursā internetā: www.hotelschool.lv.
2. Noteikumi par ārējo izskatu un ģērbšanās stilu
2.1. Šie Noteikumi nosaka ģērbšanas stila definīciju kā harmoniskās un optimālas vides
veidošanas metodes mācību/studiju procesa organizēšanai.
2.2. HOTEL SCHOOL un VBOS forma palīdz studējošajiem, izglītojamiem, akadēmiskajam
un vispārējam personālam integrēties kolektīvā, radot piederības sajūtu izglītības
iestādei.
2.3. HOTEL SCHOOL un VBOS forma – tas ir apģērbu lietišķa stila klasiskais variants.
2.4. Studējošo, izglītojamo, akadēmiska, vispārējā personāla ikdienas formas komplekts
sastāv no:
2.4.1. Kostīms vai uzvalks, kas sastāv no svārkiem vai biksēm, žaketes vai vestes
tumši zilā, melnā, pelēkā krāsā, un vienkrāsainas klasiskā stila blūzes vai krekla
ar garām piedurknēm, kleita. Pie žaketes vai vestes jābūt piestiprinātai vārda
nozīmītei ar izglītības iestādes logo*.
2.4.2. Kurpēm jābūt melnā vai tumši zilā krāsā, klasiskām, slēgtām, kurām nav pārāk
smaili purngali un papēži. Orientējošais kurpju papēžu augstums sievietēm ir no
3,5 līdz 5,5 cm.
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2.4.3. Sievietēm gaišas, miesas krāsas zeķubikses, bet vīriešiem zeķu krāsai jābūt
vienā krāsā ar apaviem vai pustoni par tiem gaišākai.
2.4.4. Rotaslietām jābūt neuzkrītošām un askētiskām, ne vairāk kā trīs. (Rotaslietas,
kas žvadz un kustas nav piemērotas).
2.4.5. Attiecībā par manikīru - neizvēlēties spilgtu vai ļoti tumšu nagu lakas toni.
2.4.6. Matiem jābūt koptiem un kārtīgiem, lai tie nepiesaistītu lieku uzmanību;
gariem matiem jābūt savāktiem.
2.4.7. Jāizmanto neuzkrītoša dekoratīvā kosmētika.
2.4.8. Pīrsings un tetovējumi redzamā vietā nav atļauti.
2.5. Aukstajā laikā nesēšanai pieļaujami džemperi.
3. Studējošo, izglītojamo, akadēmiskā un vispārējā personāla tiesības un
pienākumi
3.1. Studējošajiem, izglītojamajiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam ir
tiesības patstāvīgi izvēlēties HOTEL SCHOOL un VBOS formas ražotāju atbilstoši
Noteikumu 2.4.punkta prasībām.
3.2. Studējošajiem, izglītojamajiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam ir
pienākums nesāt ikdienas HOTEL SCHOOL un VBOS formu katru dienu.
4. Personāla pienākumi
4.1. Kontroli par studējošo un izglītojamo ārēja izskata ievērošanu veic lektors/skolotājs,
kurš ir pakļauts dotajā jautājumā HOTEL SCHOOL un VBOS vadībai.
4.2. Lektors/skolotājs pārbauda studējošo / izglītojamo ārējo izskatu kontaktstundās.
4.3. Gadījumā, ja studējošo / izglītojamo apģērbs un ārējais izskats neatbilst Noteikumu
prasībām, lektora / skolotāja pienākums ir izteikt mutisku aizrādījumu.
5. HOTEL SCHOOL vadības pienākumi
5.1. Kontrolēt studējošo, izglītojamo, akadēmiskā un vispārējā personāla ārējo izskatu.
5.2. Prasīt no visa HOTEL SCHOOL un VBOS kolektīva Noteikumu ievērošanu.
5.3. Par Noteikumu nepildīšanu piemērot administratīvo ietekmi.
Publicēt no 05.09.2016.
Direktore

I. Zimņikova

2

Noteikumu 1.pielikums
HOTEL SCHOOL un VBOS formas paraugs (foto)

*ir pieejami bibliotēkā par atsevišķo maksu
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