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

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

 

APSTIPRINĀTS 
„HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas  

2022. gada 4. aprīļa padomes sēdē  
protokols Nr. 4-8/1 

 
               
Rīgā, 2022. gada 4. aprīlī                                                                 Nr.4-2/2 

 
 

NOLIKUMS PAR ERASMUS+ PROJEKTU DALĪBNIEKU ATLASI 

 “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽĀ 

 

Izdots saskaņā ar 

“ERASMUS+” AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS HARTU 2021.–2027. g.,  

2021.g. Koledžas Erasmus+ Politikas Ziņojumu, 

Erasmus+ kvalitātes standartiem  pieaugušo izglītības, 

 profesionālās izglītības un mācību un skolu (vispārējās) izglītības jomā 

 

 
1. Vispārīgie noteikumi un termini 

 

1.1. “NOLIKUMS PAR ERASMUS+ PROJEKTU DALĪBNIEKU ATLASI “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU 
BIZNESA KOLEDŽĀ” (turpmāk – Nolikums) nosaka prasības Erasmus+ projektu dalībniekiem un 
dalībnieku atlasei, kā arī reglamentē  Erasmus+ konkursa norises kārtību “HOTEL SCHOOL” 
Viesnīcu biznesa koledžas (turpmāk – Koledža) īstenoto Erasmus+ projektu dalībnieku atlasei. 

1.2. Koledžas īstenojamie Erasmus+ projekti ir:  

1.2.1. Koledžas Erasmus+ augstākās izglītības harta (Erasmus+ Charter for Higher Education – 
ECHE) 2021.-2027. g.g., akreditācija spēkā no 2021. g. 1. novembra līdz 2029. g. 31. decembrim, 
projekta Nr. 101048671 — HOTEL SCHOOL ECHE, nosaukums “HOTEL SCHOOL Hotel Management 
College ECHE for modernisation and internationalisation”, VIAA atsauce LV RIGA10, kā arī 
Erasmus+ augstākās izglītības hartas ietvaros apstiprinātie Erasmus+ projekti;  

1.2.2. Koledžas Erasmus+ akreditācija profesionālajā izglītībā (VET, Erasmus+ Accreditation for 
Vocational Education and Training) 2021.-2027.g.g., akreditācija spēkā no 2021. gada 27. janvāra 
pēc EK elektroniskās sistēmas (pēc VIAA lēmuma no 2021. gada 01.marta) līdz 2027. gada 31. 
decembrim, projekta pieteikuma un akreditācijas atsauce Nr. 2020-1-LV01-KA120-VET-094506, 
VIAA akreditācijas identifikācija Nr. LV01/KA120/VET/2020/007, kā arī  Erasmus+ akreditācijas 
profesionālajā izglītībā apstiprinātie Erasmus+ projekti; 

1.2.3. Koledžas Erasmus+ akreditācija pieaugušo izglītībā (ADULT, Erasmus+ Accreditation for 
Adult Education) 2021.-2027.g,g., akreditācija spēkā no 2021. gada 27. janvāra pēc EK elektroniskās 
sistēmas (pēc VIAA lēmuma no 2021. gada 01.marta) līdz 2027. gada 31. decembrim, projekta 
pieteikuma un akreditācijas atsauce Nr. 2020-1-LV01-KA120-ADU-094540, VIAA akreditācijas 
identifikācija Nr. LV01/KA120/ADU/2020/001, kā arī  Erasmus+ akreditācijas pieaugušo izglītībā 
apstiprinātie Erasmus+ projekti; 
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1.2.4. Citi Koledžas Erasmus+ plānotie un/ vai īstenojamie projekti, dalībai kuros nav nepieciešamie 
atsevišķi veidotie novērtēšanas un atlases kritēriji saskaņā ar projekta specifiku un projekta līgumu 
nosacījumiem.   

1.3. Erasmus+ projektu dalībnieku aktivitātes augstākajā izglītībā: 

1.3.1. Studējošo Erasmus+ dalības aktivitātes augstākajā izglītībā:  
1.3.1.1. studiju mobilitāte KA1 projektos; 
1.3.1.2. prakses mobilitāte KA1 projektos;    
1.3.1.3. mācību mobilitāte sadarbības partnerības KA2 projektos; 
1.3.1.4. mācību mobilitāte maza mēroga partnerības KA2 projektos;  
1.3.1.5. mobilitāte citos Erasmus+ projektos;  
1.3.2. Personāla Erasmus+ dalības aktivitātes augstākajā izglītībā:  
1.3.2.1. docēšanas mobilitāte KA1 projektos; 
1.3.2.2. personāla profesionālās pilnveides mobilitāte KA1 projektos; 
1.3.2.3. personāla profesionālās pilnveides mobilitāte sadarbības partnerības KA2 projektos 
vai maza mēroga partnerības KA2 projektos; 
1.3.2.4. no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem vai institūcijām uzaicinātu mācībspēku 
mobilitāte;  
1.3.2.5. pētnieciskais darbs  KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos;   
1.3.2.6. administratīvais darbs KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos. 

1.4. Erasmus+ projektu dalības aktivitātes profesionālās izglītības (VET) sektorā: 

1.4.1. Erasmus+ dalības aktivitātes audzēkņiem, neseniem absolventiem un mācekļiem 
profesionālās izglītības sektorā: 

1.4.1.1. dalība prasmju (Skills) konkursos ārvalstīs KA1 projektos;  
1.4.1.2. īstermiņa audzēkņu mobilitāte KA1 projektos;   
1.4.1.3. ilgtermiņa audzēkņu mobilitāte KA1 projektos;  
1.4.1.4. mācību mobilitāte sadarbības partnerības KA2 projektos; 
1.4.1.5. mācību mobilitāte maza mēroga partnerības KA2 projektos; 
1.4.1.6. mobilitāte citos Erasmus+ projektos. 

1.4.2. Erasmus+ dalības aktivitātes profesionālās izglītības speciālistiem, tai skaitā profesionālās 
tālākizglītības un apmācības jomas skolotājiem un visu citu veidu ekspertiem un darbiniekiem, kuri 
nav pedagoģiskais personāls: 

1.4.2.1. profesionālās izglītības speciālista mobilitāte “Ēnošanai” darbā KA1 projektos; 
1.4.2.2. profesionālās izglītības speciālista mobilitāte nodarbību vadīšanai KA1 projektos; 
1.4.2.3. profesionālās izglītības speciālista mobilitāte “Kursi un mācības” KA1 projektos; 
1.4.2.4. profesionālās izglītības speciālista un personāla profesionālās pilnveides mobilitāte 
sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga partnerības KA2 projektos; 
1.4.2.5. pētnieciskais darbs  KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos;   
1.4.2.6. administratīvais darbs KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos; 
1.4.2.7. audzēkņu pavadošā personāla (accompanying persons) mobilitāte KA1, KA2 projektos;  
1.4.2.8. ekspertu uzņemšana KA1 projektos; 
1.4.2.9. skolotāju uzņemšana praksē KA1 projektos;  
1.4.2.10. sagatavošanās vizītes mobilitāte KA1 projektos;  
1.4.2.11. dalība citos Erasmus+ projektos. 

1.5. Erasmus+ projektu dalības aktivitātes pieaugušo izglītībā: 

1.5.1. Erasmus+ dalības aktivitātes pieaugušajiem izglītojamajiem: 
1.5.1.1. pieaugušo izglītības apguvēju grupu mobilitāte KA1 projektos; 
1.5.1.2. individuāla pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitāte KA1 projektos;  
1.5.1.3. mācību mobilitāte sadarbības partnerības KA2 projektos; 
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1.5.1.4. mācību mobilitāte maza mēroga partnerības KA2 projektos; 
1.5.1.5. mobilitāte citos Erasmus+ projektos; 
1.5.2.    Erasmus+ dalības aktivitātes pieaugušo izglītības speciālistiem: 
1.5.2.1. darba ēnošana KA1 projektos;  
1.5.2.2. nodarbību vadīšana KA1 projektos;  
1.5.2.3. profesionālās pilnveides kursi un mācības KA1 projektos;  
1.5.2.4. pieaugušo izglītības speciālistu un personāla profesionālās pilnveides mobilitāte 
sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga partnerības KA2 projektos; 
1.5.2.5. pētnieciskais darbs  KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos;   
1.5.2.6. administratīvais darbs KA2 sadarbības partnerības KA2 projektos vai maza mēroga 
partnerības KA2 projektos, un citos Erasmus+ projektos; 
1.5.2.7. pieaugušo izglītojamo pavadošā personāla (accompanying persons) mobilitāte; 
1.5.2.8. dalība citos Erasmus+ projektos; 
1.5.2.9. ekspertu uzņemšana KA1 projektos;  
1.5.2.10. skolotāju uzņemšana praksē, kuri vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs pēc KA1 
projektiem;  
1.5.2.11. sagatavošanās vizītes KA1 projektos;  
1.5.2.12. dalība citos Erasmus+ projektos. 

1.6. Koledža ievēro Erasmus+ augstākās izglītības hartas principus 2021.–2027. gadam Erasmus+ 
augstākās izglītības konkursu norises kārtībai, dalībnieku atlasei,  aktivitāšu un mobilitāšu 
īstenošanai augstākās izglītības sektorā.  

1.7. Koledža ievēro Erasmus+ kvalitātes standartus pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un 
mācību un skolu (vispārējās) izglītības jomā Erasmus+ konkursu norises kārtībai un dalībnieku 
atlasei, aktivitāšu un mobilitāšu īstenošanai pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības sektoros, 
tai skaitā: 
1.7.1. iekļaušana un daudzveidība;  
1.7.2. vides ilgtspēja un atbildība;  
1.7.3. digitālā izglītība, tai skaitā virtuālā sadarbība, virtuālā mobilitāte un jauktā mobilitāte;  
1.7.4. aktīva dalība Erasmus+ organizāciju tīklā.  

1.8. Koledža nodrošina visiem Erasmus+ mobilitāšu dalībniekiem labu mobilitātes pieredzi un 
mācīšanās rezultātus, kā arī nodrošina, ka Koledža un partnerorganizācijas, kuras saņem 
programmas finansējumu, veicina projektu ietvaros noteikto mērķu sasniegšanu. 

1.9. Papildus informāciju par katra Erasmus+ projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī mobilitāšu un 
citu aktivitāšu programmām iespējams uzzināt, rakstot uz Erasmus+ projekta koordinatora e-
pastu: olga@hotelschool.lv.  

1.10. Nolikums ir pieejams Koledžas vietnē www.e-hotelschool.lv un www.hotelschool.lv.  

 

2. Prasības Erasmus+ projektu dalībniekiem un dalībnieku atlasei 

 

2.1. Dalībnieku atlase jāveic, izmantojot pārredzamu, taisnīgu un iekļaujošu atlases procedūru. 

2.2. Koledža pilnībā ievēro Erasmus+ programmā noteiktos nediskriminācijas, caurskatāmības un 
iekļaušanas principus Erasmus+ konkursu norisei, dalībnieku prasībām, atlasei, aktivitāšu, 
mobilitāšu īstenošanai. 

2.3. Koledža nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu piekļuvi un iespējas esošajiem un potenciālajiem 
Erasmus+ programmas dalībniekiem no dažādām sabiedrības grupām, īpašu uzmanību pievēršot 
personu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai. 

2.4. Koledža sniegs iespēju visām personām, kas piesakās mobilitātei, paziņot, ka viņiem ir mazāk 
iespēju piedalīties (to disclose that they have fewer opportunities for participation), tostarp tiesības 
uz papildu finansiālu atbalstu; 
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2.5. Pieteikties dalībai Erasmus+ augstākās izglītības konkursā studējošajiem var Koledžas pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Viesmīlības pakalpojumu 
organizēšana” studējošie, turpmāk tekstā saukti Pretendenti. Pretendentiem un dalībniekiem ir 
jābūt reģistrētiem Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Viesmīlības pakalpojumu organizēšana”. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas „Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” programmas  nesenie absolventi 
(tostarp kādreizējie mācekļi) ir tiesīgi piedalīties Erasmus+ konkursā un projektā līdz pat 12 
mēnešus ilgā laika posmā pēc absolvēšanas. 

2.6. Pieteikties dalībai Erasmus+ augstākās izglītības konkursā personālam var augstākās 
izglītības studiju programmas akadēmiskais personāls, turpmāk tekstā saukti Pretendenti.  
2.6.1.  Pieteikties dalībai Erasmus+ augstākās izglītības docēšanas mobilitātes konkursā 
personālam var Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” akadēmiskais personāls.  
2.6.2. Pieteikties dalībai Erasmus+ augstākās izglītības profesionālās pilnveides mobilitātēs  
konkursā personālam var Koledžas akadēmiskā un vispārējā  personāla pārstāvji. 
2.6.3. No Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem un organizācijām uzaicinātie mācībspēki var 
piedalīties no uzņēmumiem uzaicinātu mācībspēku mobilitātēs.  

2.7. Pieteikties dalībai Erasmus+ profesionālās izglītības konkursā audzēkņiem var Koledžas 
profesionālās tālākizglītības programmu audzēkņi un mācekļi, turpmāk tekstā saukti Pretendenti. 
Pretendentiem un dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem atbilstīgā izglītības programmā. Atbilstīgo 
programmu nesenie absolventi (tostarp kādreizējie mācekļi) ir tiesīgi piedalīties programmā līdz 
pat 12 mēnešus ilgā laika posmā pēc absolvēšanas. 

2.8. Pieteikties dalībai Erasmus+ profesionālās izglītības konkursā profesionālās izglītības 
speciālistiem var profesionālās tālākizglītības un mācību jomas skolotāji, un visu citu veidu 
eksperti un darbinieki, kuri nav pedagoģiskais personāls. Pretendentiem un dalībniekiem jābūt 
nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot 
īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai 
brīvprātīgo statusā). 

2.9. Pieteikties dalībai Erasmus+ pieaugušo izglītības konkursā pieaugušajiem izglītojamajiem 
var Koledžas pieaugušie izglītojamie, turpmāk tekstā saukti Pretendenti.  
2.9.1. Saskaņā ar VIAA, Latvijā Erasmus+ programmas 2021.g. konkursa mobilitātes projektos: 
Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības mobilitāšu tvērumā pieaugušais izglītojamais ir 
persona: 

2.9.1.1. vecumā no 25 gadiem; 
2.9.1.2. kura atgriežas izglītībā, lai turpinātu otrās iespējas izglītību mācības neklātienes, 
tālmācības, vakara pamata vai vidējās izglītības programmā; 
2.9.1.3. ir iesaistīta profesionālās pilnveides programmā, studiju modulī vai studiju kursā vai 
apgūst neformālās izglītības programmu digitālās pratības vai svešvalodu apguvei; 
2.9.1.4. atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem: 

2.9.1.4.1. ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību (nav 
iegūta profesionālā vidēja izglītība vai augstāka izglītības pakāpe); 
2.9.1.4.2. nodarbināta profesiju klasifikatora 8. vai 9. pamatgrupas profesijās; (*Astotās 
pamatgrupas profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai 
automātiskās rūpnieciskās ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus 
un pārvietojamās rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic 
produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām atbilstoši noteiktām instrukcijām un 
tehnoloģijai. Devītās pamatgrupas profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un 
monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži 
arī fizisku spēku.) 
2.9.1.4.3. ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācību uzsākšanas brīdī;  
2.9.1.4.4. ar invaliditāti. 

2.9.1.5. Dalībnieki, kas ir tiesīgi piedalīties, ir pieaugušie izglītojamie, kuri ir ar mazākām 
iespējām iesaistīties izglītībā.  
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2.9.1.6. Izglītojamiem, kas piedalās Erasmus+ programmā, jābūt uzņemtiem/reģistrētiem 
mācībām pieaugušo izglītības Koledžas īstenotā pieaugušo izglītības programmā. 

2.10.  Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes dalībnieki ir: 
2.10.1. skolotāji, pasniedzēji un citi eksperti pieaugušo izglītībā; 
2.10.2. personāls, kas nav pedagogi, bet strādā pieaugušo izglītībā; 
2.10.3. pieaugušo izglītības nodrošinātāji: piemēram, vadības personāls; 
2.10.4. personāls, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā: piemēram, brīvprātīgie, konsultanti, 
politikas koordinatori, kas atbild par pieaugušo izglītību u.tml. 
2.10.5. Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības no ārvalstīm uzaicinātie eksperti ir pasniedzēji, 
skolotāji, nozares eksperti un citi kvalificēti profesionāļi, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu, 
apmācību un mācīšanos Koledžā. 

2.11. Prioritāte Erasmus+ augstākās izglītības studējošo konkursā tiks dota šādiem 
Pretendentiem: 

2.11.1. kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities);  
2.11.2. kuriem ir motivācija dalībai, mērķu un uzdevumu sasniegšanai; 
2.11.3. kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
2.11.4. kuriem ir sasniegti pozitīvi studiju rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas 
priekšmetiem pēc studiju saraksta; 
2.11.5. kuriem ir pozitīvas darba devēju atsauksmes; 
2.11.6. kuriem ir izpratne par projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.11.7. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
2.11.8. kuriem ir / būs ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta aktivitāšu 
īstenošanas periodā; 
2.11.9. kuri atbilst projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
2.11.10. kuri vēl nepiedalījās kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki Koledžā. 

2.12.  Prioritāte dalībai Erasmus+ augstākās izglītības akadēmiskā personāla un speciālistu  
konkursos tiks dota šādiem Pretendentiem: 
2.12.1. kuri vēl nepiedalījās kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki Koledžā; 
2.12.2. kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities); 
2.12.2. kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
2.12.2. kuri ir ievēlēti akadēmiskā amatā Koledžā; 
2.12.3. kuriem ir izpratne par projektu,  projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.12.4. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
2.12.5. kuriem ir/būs ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitāšu 
īstenošanas periodā; 
2.12.6.  kuri atbilst projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
2.12.7.  kuriem ir ilgāks darba stāžs Koledžā. 

2.13. Prioritāte dalībai Erasmus+ konkursā audzēkņiem, neseniem absolventiem un mācekļiem 
profesionālās izglītības sektorā konkursā tiks dota šādiem Pretendentiem: 
2.13.1. kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities); 
2.13.2. kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
2.13.3. kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
2.13.4. kuriem ir izpratne par projektu,  projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.13.5. kuriem ir sasniegti audzēkņa sekmju / mācību rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem 
programmas priekšmetiem pēc studiju saraksta; 
2.13.6. kuriem ir pozitīvas darba devēju atsauksmes; 
2.13.7. kuriem ir apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas priekšmetiem pēc 
saraksta;  
2.13.8. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
2.13.9 kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitāšu īstenošanas 
periodā; 
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2.13.9. kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
2.13.10. kuri vēl nepiedalījās kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki Koledžā. 

2.14. Prioritāte dalībai Erasmus+ konkursā profesionālās izglītības speciālistiem tiks dota 
šādiem Pretendentiem: 
2.14.1. kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities); 
2.14.2. kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
2.14.3. kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos;   
2.14.4. kuriem ir izpratne par projektu, projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.14.5. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitāšu īstenošanas periodā; 
2.14.7. kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai. 

2.15. Prioritāte dalībai Erasmus+ pieaugušo izglītojamo konkursā tiks dota šādiem 
Pretendentiem un dalībniekiem ar mazākām iespējām: 

2.15.1. kuri ir ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību (nav iegūta 
profesionālā vidēja izglītība vai augstāka izglītības pakāpe); 
2.15.2. kuri ir nodarbināti profesiju klasifikatora 8. vai 9. pamatgrupas profesijās; (*Astotās 
pamatgrupas profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai automātiskās 
rūpnieciskās ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un pārvietojamās 
rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic produkcijas montāžu no 
sakomplektētām detaļām atbilstoši noteiktām instrukcijām un tehnoloģijai. Devītās pamatgrupas 
profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, 
lietojot rokas instrumentus un bieži arī fizisku spēku. Atsauce: VIAA, 2021)  
2.15.3. kuri ir ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācību uzsākšanas brīdī; 
2.15.4. kuri ir ar invaliditāti; 
Lai piedalītos konkursā pretendentam jāatbilst vismaz vienam no četriem augstākminētiem 
kritērijiem. Papildus kritēriji ir šādi: 
2.15.5. kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
2.15.6. kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
2.15.7. kuriem ir izpratne par projektu, projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.15.8. kuriem ir darba devēju atsauksmes; 
2.15.9. kuriem ir apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas priekšmetiem pēc 
saraksta; 
2.15.10. kuriem ir sasniegti sekmju / mācību rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem 
programmas priekšmetiem pēc saraksta; 
2.15.11. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
2.15.12. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitātes periodā; 
2.15.13. kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
2.15.14. kuri nav piedalījušies kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieks Koledžā. 

2.16. Prioritāte dalībai Erasmus+ pieaugušo izglītības speciālistu konkursā tiks dota šādiem 
Pretendentiem: 
2.16.1. kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities); 
2.16.2. kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
2.16.3. kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
2.16.4. kuriem ir izpratne par projektu, projektu mērķiem un uzdevumiem; 
2.16.5. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 
sagatavošanās aktivitātēm; 
2.16.6. kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitātes periodā; 
2.16.7.  kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai. 
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3. Erasmus+ konkursa norises kārtība Koledžā 

 

3.1. Erasmus+ programmas konkursa sludinājumiem, kuru pamatā ir ierobežots aktivitāšu skaits, 
Koledža īstenos pieteikumu konkursu. 

3.2. Koledža nodrošina veselības, drošības un piemērojamo tiesību aktu ievērošanu. Visi pasākumi 
jārīko, ievērojot augstu drošības un aizsardzības līmeni iesaistītajiem dalībniekiem, un ir jāievēro 
visi piemērojamie tiesību akti (piemēram, attiecībā uz vecāku piekrišanu, dalībnieku minimālo 
vecumu u. c.). Saņēmējorganizācijām ir jānodrošina, lai dalībniekiem būtu atbilstoša apdrošināšana 
saskaņā ar Erasmus+ programmas konkursa vispārīgajiem noteikumiem un piemērojamiem tiesību 
aktiem.  

3.3. Mobilitātes veicināšana nepietiekami pārstāvētām grupām: Koledža veicinās Erasmus+ 
programmas konkursa dalību, tai skaitā mobilitāti nepietiekami pārstāvētām grupām (piemēram, 
izglītojamie no zemākas sociālekonomiskās vides, dalībnieki ar ģimenes pienākumiem, nepilna 
laika darbu utt.), un projektu koordinatori, metodiķi īstenos viņu atbalstu, tostarp specializēti 
cilvēkresursi un/vai finansiāls atbalsts dalībniekiem no nepietiekami pārstāvētām grupām. Katrā 
individuālā gadījumā tiks sniegts atbalsts izmitināšanas atrašanā studentiem ar invaliditāti. 

3.4. Erasmus+ augstākās izglītības programmas konkursa noteikumi: Koledžas Erasmus+ AI hartas 
projekta koordinators izstrādās konkursa noteikumus saskaņā ar dotācijas līguma noteikumiem, 
saskaņos ar Koledžas direktoru. Koledžas direktors izdos rīkojumu par Erasmus+ augstākās 
izglītības programmas konkursu.  

3.5. Erasmus+ profesionālās izglītības programmas konkursu noteikumi: Koledžas Erasmus+ 
profesionālās izglītības projekta koordinators izstrādās konkursa noteikumus, saskaņā ar dotācijas 
līgumu nosacijumiem, saskaņos ar Koledžas direktoru. Koledžas direktors izdos rīkojumu par 
Erasmus+ profesionālās izglītības programmas konkursu.  

3.6. Erasmus+ pieaugušo izglītības programmas konkursu noteikumi: Koledžas Erasmus+ pieaugušo 
izglītības projekta koordinators izstrādās konkursa noteikumus, saskaņā ar dotācijas līgumu 
nosacijumiem, saskaņos ar Koledžas direktoru. Koledžas direktors izdos rīkojumu par Erasmus+ 
pieaugušo izglītības programmas konkursu.  

3.7. Projekta koordinators publicēs Erasmus+ programmas konkursa sludinājumu Koledžas 
www.hoteschool.lv vietnē, Koledžas Moodle platformā www.e-hotelschool.lv Erasmus+ sadaļā un 
viegli pieejamā ieejas lapaspusē, izliks to uz informācijas stendiem Koledžas telpās, un, ja iespējams, 
nosūtot e-pastā mērķgrupām, norādot prasību aprakstus, termiņus, pieteikuma formas, darbības 
veidu un apjomus, periodus un citus būtiskus datus. 

3.8. Erasmus+ programmas konkursa sludinājumā ir jāiekļauj informācija un atsauce uz starptautiskās 
mobilitātes mācību darbību pilnīgu automātisku atzīšanu (the European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS)). 

3.9. Koledža izmantos pilnībā automātisku visu kredītpunktu atzīšanu, pamatojoties uz Eiropas 
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS), kas iegūti par apmierinoši sasniegtiem 
mācību rezultātiem studiju/apmācības (prakses) laikā ārzemēs, tostarp jauktās mobilitātes laikā; 

3.10. Koledža starptautiskās mobilitātes mācību darbību pilnīgu automātisku atzīšanu noslēdz ne 
ilgāk kā 5 nedēļu laikā saskaņā ar AI Hartas 2021.-2027 vadlīnijām augstākās izglītības 
programmas ietvaros; 

3.11. Erasmus+ programmas konkursa sludinājumi būs vienādi pieejami visiem pretendentiem. 

3.12. Lai pieteiktos dalībai Konkursā, Pretendentam jāiesniedz rakstisks pieteikums uz e-pastu: 
internships@hotelschool.lv, tajā norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī motivāciju dalībai 
Erasmus+ projektā un citu informāciju saskaņā ar konkursa sludinājumu.  

3.13. Pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš ir norādīts katrā konkursa sludinājumā individuāli.   
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3.14. Gadījumā, ja pēc norādītā konkursa pretendentu iesniegumu nosūtīšanas datuma un laika 
beigām,  tiks saņemts mazāk iesniegumu, nekā norādīts konkursa sludinājumā,  pieteikumu 
pieņemšanas beigu termiņš var tikt pagarināts. 

3.15. Erasmus+ pretendentu novērtēšanas un dalībnieku atlases kārtība: Koledža nodrošinās 
pretendentu vērtēšanu un dalībnieku atlasi un piešķirs stipendijas godīgā, pārskatāmā, saskaņotā, 
dokumentētā veidā un saskaņā ar Nacionālās aģentūras noteikumiem. 

3.16. Komisijai pieteikumu izvērtēšanai Koledžas vadītājs izveidos komisiju (turpmāk – Komisija) 3 
(trīs) personu sastāvā, tai skaitā komisijas priekšsēdētājs un divi locekļi, viens no kuriem ir 
komisijas sekretārs, saņemto pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem 
un atbilstoši kritērijiem, prasībām un konkursa nosacījumiem, kas ir minēti katram Erasmus+ 
programmas konkursam individuālajā uzsaukumā un Koledžas direktora rīkojumā par konkursa 
uzsaukumu. Komisijas sekretārs sagatavo komisijas sēdes protokolu. Visi pieteikumi dalībai tiks 
izskatīti un tiem būs vienādas dalības tiesības.  

3.17. Visu projekta pretendentu vērtēšana un dalībnieku atlase notiks atklāta konkursa veidā. Koledža 
nodrošinās, ka pret jebkuru personu vai grupu izturēsies vienlīdzīgi un taisnīgi saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu: “1. Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp 
diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, 
valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar 
piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. 2. Ievērojot Līgumu piemērošanas jomu un neskarot tajos paredzētos 
īpašos noteikumus, ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ.” 

3.18. Pretendentu vērtēšanas un dalībnieku atlases procesā Koledža nodrošinās interešu konfliktu un 
atšķirīgās attieksmes aizlieguma principu. 

3.19. Vienlīdzīga un taisnīga piekļuve un to cilvēku iekļaušana, kuriem ir mazāk iespēju (fewer 
opportunities): Koledža nodrošinās vienlīdzīgu un taisnīgu piekļuvi un iespējas esošajiem un 
potenciālajiem dalībniekiem no dažādām vidēm, īpašu uzmanību pievēršot to personu iekļaušanai, 
kurām ir mazāk iespēju, un veicinot viņu dalību programmā, tādējādi īstenojot Programmas 
prioritātes. Koledžā sniegs elastīgu un papildu atbalstu, lai apmierinātu dažāda veida dalībnieku 
(vientuļie vecāki; dalībnieki ar īpašām vajadzībām; no nelabvēlīgas vides) atšķirīgās vajadzības. 

3.20. Komisija pieņem lēmumu, izvērtējot Pretendentu atbilstību šajos noteikumos un katrā 
Erasmus+ programmas konkursa sludinājumā norādītiem individuālajiem atlases kritērijiem, kā 
arī izvērtējot to, vai Pretendenta motivācija liecina par Projekta mērķu un uzdevumu izpratni, kā 
arī pretendenta faktiskus apstākļus projekta dalības īstenošanai, piemēram, ceļa un uzturēšanas 
atļauju dokumentu esamība vai iespēja tos saņemt dalībai projektā noteiktajos termiņos.  

3.21. Pretendentu vērtēšanā Komisija izmanto pretendenta vērtēšanas veidlapas. Koledžas direktora 
rīkojumā tiek atrunāta konkursa sludinājuma apraksts, nosacījumi un prasības pretendentiem, kā 
arī vērtēšanas kritēriji.  

3.22. Komisija paziņo lēmumu 10 (desmit) darba dienu laikā, nosūtot to uz Pretendenta norādīto e-
pastu. Komisijas sēdes protokols glabājas Koledžas lietvedībā.  

3.23. Komisijas lēmums stājas spēkā no brīža, kad ar atlasītajiem Pretendentiem tiek parakstīts līgums 
par dalību Projektā. 

3.24. Katram dalībniekam ir tiesības iesniegt apelāciju, ja viņam ir sūdzības  par netaisnīgu 
attieksmi/diskrimināciju. Komisijas pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt 10 (desmit) darba 
dienu laikā, iesniedzot Koledžas direktoram rakstisku apelāciju, kurā ir argumentēta Komisijas 
darbības neatbilstība šiem noteikumiem. Apelāciju izskata Koledžas direktors kopā ar “HOTEL 
SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas valdi. Gala lēmumu paziņo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā. Gala lēmums nav pārsūdzams. 

 
Publicēt 4.04.2022. 

Direktore        J. Pasnaka 


