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„HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽAS
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2022./2023. 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.

eksmatrikulācija – personas izslēgšana no koledžas studējošo saraksta (matrikulas);

1.2.

imatrikulācija – personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā);

1.3.

reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai ‘HOTEL SCHOOL’’
Viesnīcu biznesa koledžā;

1.4.

uzņemšana - pieteikumu pieņemšana un reģistrēšana uz brīvajām studiju vietām.

2. Šie noteikumi nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai ‘’HOTEL SCHOOL’’ Viesnīcu biznesa
koledžas (turpmāk tekstā saukta Koledža) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā ‘’Viesmīlības pakalpojumu organizēšana’’.
3. Uzņemšana studiju programmā ietver reflektantu reģistrāciju studijām, konkursa norisi uz studiju
vietām, konkursa rezultātu izziņošanu, studiju līguma noslēgšanu, ierakstīšanu studējošo sarakstā
(imatrikulāciju).
4. Uzņemšanas procesu Koledžā organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Koledžas
direktors. Uzņemšanas Komisija darbojas saskaņā ar Koledžas apstiprinātu nolikumu.
5. Uzņemšanas Komisija veic šādas darbības:
5.1. sniedz informāciju pretendentiem par studiju programmu, par uzņemšanas kārtību, kā arī par
reflektantu tiesībām un pienākumiem;
5.2. pieņem uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
5.3. veic nepieciešamās darbības reflektanta reģistrācijai;
5.4. veic pārbaudi par reflektanta atbilstību izvirzītajām uzņemšanas prasībām.
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6. Saņemt izsmeļošu konsultāciju par visiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem var Uzņemšanas
Komisijas darba laikā, kas ir publicēts Koledžas mājas lapā internetā www.hotelschool.lv sadaļā
‘’Uzņemšana’’. Konsultāciju klātienē var saņemt Rīgā, Smilšu ielā 3, 4. stāvā, 47. kabinetā, pa telefonu
– +371 67 213037, +371 2663 4824 (whatsapp) un e-pastu – admissions@hotelschool.lv.
II.

REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM

7. Tiesības studēt Koledžā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam.
8. Reģistrēties studijām Koledžā var divas reizes gadā:
8.1. vasaras uzņemšanas periodā no 2022. gada 1. marta līdz 26. augustam;
8.2. ziemas uzņemšanas periodā no 2022. gada 3. oktobra līdz 2023. gada 27. janvārim.
9. Reflektantu reģistrācija studijām Koledžā pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta
Ministru kabineta noteiktajā termiņā.
10. Koledžas direktors var izsludināt papilduzņemšanu, pagarinot reflektantu reģistrācijas termiņu, ja
pēc konkursa noslēguma studiju programmā paliek brīvas vietas.
11. Reģistrēties studijām Koledžā var klātienē – Rīgā, Smilšu ielā 3, 4. stāvā, 47. kabinetā. Reflektanti no
ārzemēm studijām var reģistrēties elektroniski Koledžas mājas lapā internetā www.hotelschool.lv
sadaļā ‘’Uzņemšana’’.
12. Reģistrējoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti vai to kopijas, oriģinālus Koledžai uzrādot
studiju sākumā klātienē:
12.1. iesniegums atbilstoši Koledžas noteiktajam paraugam;
12.2. pases kopija;
12.3. vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
12.4. sekmju izraksta kopija;
12.5. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas. 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. reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārvalstīs – Akadēmiskās informācijas centra izziņa
par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības
dokuments;
12.7. reflektantiem no ārzemēm – starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka ārzemnieka angļu valodas prasme ir vismaz B2 līmenī
atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem. Minēto dokumentu
nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību ieguvis angļu valodā vai, ja ārzemnieks vidējo
izglītību ieguvis Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices
Konfederācijā un viņa vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā ir iekļauts svešvalodas
zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu
prasmes noteikšanas sistēmai;
12.8. nepieciešamības gadījumā, dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, laulības
apliecības kopija).
III.

KONKURSS, TĀ NORISES VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

13. Uzņemšanai studiju programmā Koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu, kura mērķis ir atlasīt
atbilstošākos kandidātus.
14. Koledža uzņem studentus pēc vidējās izglītības ieguves.
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15. Konkursa atlases kritērijs ir visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās
vidējās izglītības ieguvi.
16. Piesakoties studijām angļu valodā, angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātam jābūt vismaz
B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem.
17. 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.
18. Ārzemnieku, kuri nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas
pilsoņi vai Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji, uzņemšana notiek ar papildu
iestājpārbaudījumu – video interviju, kuras mērķis ir noskaidrot reflektanta motivāciju studijām
Koledžā. Interviju veic Uzņemšanas komisijas pārstāvis. Intervijas sākumā intervējamais ārzemnieks
apliecina piekrišanu video intervijas ierakstīšanai. Intervijas video ierakstu Koledža uzglabā 1 gadu
savā elektroniskajā datu apstrādes sistēmā. Koledža var darīt pieejamu video intervijas ierakstu ar
ārzemnieku kompetentajām iestādēm, saņemot to oficiālu pieprasījumu.
19. Studijas Koledžā ir par maksu, kuras apmērs ir publicēts Koledžas mājas lapā internetā
www.hotelschool.lv sadaļā ‘’Uzņemšana’’.
IV.

KONKURSA REZULTĀTU IZZIŅOŠANA UN IMATRIKULĀCIJA

20. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas Komisija.
21. Konkursa rezultāti tiek pasludināti ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas:
21.1. vasaras uzņemšanas periodā konkursa noslēguma termiņš ir 2022. gada 26. augusts;
21.2. ziemas uzņemšanas periodā konkursa noslēguma termiņš ir 2023. gada 27. janvāris.
22. Pēc Uzņemšanas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas par atbilstību uzņemšanas prasībām
reflektantam jānoslēdz līgums par studijām Koledžā, kura paraugu iespējams saņemt, sūtot
pieprasījumu uz e-pastu admissions@hotelschool.lv.
23. Pēc līguma noslēgšanas par studijām Koledžā reflektantam jāveic avansa maksājums par studijām
tādā apmērā un kārtībā, kāds noteikts līgumā.
24. Reflektants zaudē tiesības uz studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš
studiju līgumā norādītajā termiņā neveic pirmo iemaksu.
25. 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.
26. Reflektants var apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu saistītos lēmumus, 5 (piecu) darba dienu laikā
kopš konkursa rezultātu pasludināšanas, iesniedzot Koledžas direktoram adresētu rakstisku
apelāciju.
27. Reflektanti tiek imatrikulēti studiju programmā ar Koledžas direktora rīkojumu, kas balstās uz
Uzņemšanas Komisijas lēmumu.
28. Imatrikulācija Koledžā tiek veikta līdz 2022.gada 31.augustam (vasaras uzņemšanas laikā) un
2023.gada 31.janvārim (ziemas uzņemšanas laikā). Papilduzņemšanas gadījumā imatrikulācija tiek
veikta Koledžas direktora noteiktajā termiņā.
29. Studiju process tiek uzsākts saskaņā ar Koledžas direktora apstiprināto nodarbību sarakstu, kas tiek
izvietots redzamā vietā Koledžas telpās, kā arī nosūtīts uz reflektanta norādīto e-pasta adresi
internetā.
30. Studējošos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši studijas, ar Koledžas direktora
rīkojumu eksmatrikulē.
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31. Ārzemju studējošajam ne vēlāk kā divus mēnešus pēc imatrikulācijas jāiesniedz Uzņemšanas
Komisijai (47.kab.) derīgas uzturēšanas atļaujas LR kopija (uzrādot oriģinālu), pretējā gadījumā
Koledža ir tiesīga izskatīt jautājumu par studējošā atskaitīšanu.
V.

PUŠU TIESĪBAS UN SAVSTARPĒJIE PIENĀKUMI UZŅEMŠANAS PROCESĀ

32. Koledža apņemas neradīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības reflektantam attiecībā uz
uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā Koledžas uzņemšanas noteikumiem, normatīvajiem
aktiem vai vispārējiem tiesību principiem.
33. Reflektants apņemas sniegt patiesas ziņas, piesakoties studijām Koledžā, ievērot uzņemšanas
termiņus un norises kārtību, cienīt Koledžas darbiniekus un klientus.

Publicēt 2021. gada 1. novembrī.
“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas
Direktore J. Pasnaka
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