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STUDIJU UZSĀKŠANAS KĀRTĪBA  
„HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽĀ  

VĒLĀKOS STUDIJU POSMOS 
   

  
 

Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 47.panta trešo daļu 
 un Ministru kabineta noteikumiem Nr.932  

„Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” 

 
 

 
Kārtība regulē studiju uzsākšanas procesu “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas, turpmāk 
tekstā saukta “HOTEL SCHOOL”, īstenotajās studiju programmās. 
 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Studijas HOTEL SCHOOL vēlākos studiju posmos uzsākamas: 
1.1. pārejot no citas augstskolas vai koledžas;  
1.2. pārejot no vienas HOTEL SCHOOL studiju programmas uz citu studiju programmu HOTEL 

SCHOOL;  
1.3. atsākot studijas pēc pārtraukuma; 
1.4. turpinot studijas HOTEL SCHOOL augstāka izglītības līmeņa un / vai profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai. 
2. Studijas HOTEL SCHOOL vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas, kuras ir 

apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības 
studiju programmu vai tās daļu. Minētās studiju programmas vai tās daļas apguvi apliecina 
augstskolas vai koledžas izsniegta izziņa. 

3. HOTEL SCHOOL var atteikt studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos, ja attiecīgajā studiju 
programmā nav brīvu vietu. 

4. Pārejot uz HOTEL SCHOOL no citas augstskolas vai koledžas, budžeta finansējums studijām 
netiek saglabāts. 
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II. Pieteikšanās studiju uzsākšanai 

5. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, pārejot no citas augstskolas vai 
koledžas uz HOTEL SCHOOL, iesniedz HOTEL SCHOOL Uzņemšanas noteikumos prasītos 
dokumentus, pievienojot augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka iepriekš 
apgūtā studiju programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem. 
HOTEL SCHOOL Uzņemšanas komisijai ir tiesības prasīt iesniegt apgūto studiju kursu 
programmu aprakstus. 

6. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, pārejot uz citu studiju programmu 
HOTEL SCHOOL, atsākot studijas pēc pārtraukuma vai turpinot augstāka līmeņa izglītības 
iegūšanu HOTEL SCHOOL, iesniedz HOTEL SCHOOL direktoram adresētu iesniegumu. Papildus 
dokumenti nav jāpievieno. 

7. Pieteikumus studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos HOTEL SCHOOL pieņem visa gada 
garumā. Iesniegt dokumentus var: 
7.1. klātienē (Smilšu ielā 3, 4.stāvs, 45.kab.);  
7.2. ar interneta starpniecību, aizpildot anketu HOTEL SCHOOL mājas lapā internetā 

www.hotelschool.lv sadaļā Uzņemšana;  
7.3. nosūtot pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem ieskanētā veidā uz HOTEL SCHOOL 

e-pastu info@hotelschool.lv. Šajā gadījumā ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā kopš 
studiju uzsākšanas studentam jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli, pretējā gadījumā 
HOTEL SCHOOL ir tiesīga izskatīt jautājumu par studenta atskaitīšanu. 

 
III. Lēmuma pieņemšana  

8. HOTEL SCHOOL salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu atbilstoši “Nolikumam 
par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu” 
norādot, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu 
pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju 
programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir 
lielāks. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktu. 

9. Lēmumu par studiju līguma slēgšanu (vai esošā studiju līguma grozījumiem) ar personu, kura 
vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, pieņem HOTEL SCHOOL direktors vai viņa 
pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisijas ieteikumu. HOTEL SCHOOL 
izdod rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā salīdzinājuma 
protokolu un studiju programmas direktora izveidoto individuālo studiju plānu ar papildu 
prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas termiņi), ņemot vērā, lai kopā ar 
papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā iegūto kredītpunktu skaits nepārsniegtu 
40 kredītpunktu. 

10. Labvēlīga lēmuma gadījumā personai, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, 
jānoslēdz studiju līgums (vai jāparaksta esošā studiju līguma grozījumi) ar HOTEL SCHOOL, kā 
arī jānokārto finansiālās saistības tādā apmērā, kāds paredzēts “Noteikumos par pakalpojumu 
cenām un apmaksas kārtību HOTEL SCHOOL”.  

11. Individuālā studiju plāna izpildi kontrolē studiju programmas direktors. 
12. HOTEL SCHOOL visus ar studējošā imatrikulāciju un individuālo studiju gaitu saistītos 

dokumentus glabā studējošā personas lietā. 
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IV. Papildu prasību kārtošana 

13. Piesakoties studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos HOTEL SCHOOL piedāvātajās 
Lielbritānijas kvalifikācijas (BTEC) programmās, tiek piemērotas šādas papildu prasības: 
13.1. gadījumā, ja iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu vērtējumi pielīdzināmajā 

priekšmetā ir zemāki par 6 (sešām) ballēm jeb “gandrīz labi”, jākārto papildus 
pārbaudījumi; 

13.2. studējošajiem, kuri pariet no Latvijas kvalifikācijas programmām uz studijām 
Lielbritānijas kvalifikācijas (BTEC) programmās,  jāsedz studiju maksas starpība par 
pirmo studiju gadu. 

14. 13.1.punktā minēto papildu prasību kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar 
“Noteikumiem par pakalpojumu cenām un apmaksas kārtību HOTEL SCHOOL”. 

 
 
Publicēt no 21.11.2016. 
 
„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas  
Direktore          I. Zimņikova 


