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Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) "Personu 

mobilitātes mācību nolūkos"  

Erasmus profesionālās izglītības akreditētās organizācijas projekts 2021.-2027. g.g.  

profesionālās izglītības audzēkņu un personāla mobilitātei pirmajā gadā (1.gads) 

Long-term learning mobility of VET learners (ErasmusPro) / Profesionālās izglītības 

audzēkņiem ilgtermiņa mācību mobilitātes Erasmus PRO  

Short-term learning mobility of VET learners / Profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa 

mācību mobilitātes 

Erasmus+  VET izglītības akreditācija 2021.-2027., Nr. 2020-1-LV01-KA120-VET-094506, 

VIAA Nr. LV01/KA120/VET/2020/007 

2021.g. projekts un līgums No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163 

1. uzsaukuma pagarinājums no 2022.g. 6. maija līdz 2022.g. 19. maijam 

 

 

Cienījamie SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža profesionālās izglītības 

audzēkņi,  

SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukuma pagarinājumu 

finansētai dalībai Erasmus+ konkursā: 

1. Profesionālās izglītības audzēkņiem ilgtermiņa mācību mobilitātes Erasmus 

PRO 

2. Profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātes 

laika posmā no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 

2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus PIA izglītības projektā KA1 2021 “PIA 

izglītības mobilitāte” pēc līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163. 

Saskaņa ar Nolikumu par ERASMUS+ projektu dalībnieku atlasi “HOTEL SCHOOL” VIESNĪCU 

BIZNESA KOLEDŽĀ no 2022.g. 04. aprīļa, 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. 
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Lūdzam sagatavot pieteikumu atbilstoši konkursa veidlapai un / vai  CV, motivācijas 

vēstuli un citus pielikumus dalībai konkursā un sūtīt uz e-pastu 

internships@hotelschool.lv no 2022.gada 06. maija līdz 2022.gada 19. maijam. 

Erasmus VET izglītības akreditācijas projekta un 1.uzsaukuma mērķi ir::  

1. Svešvalodu prasmju (īpaši angļu valodas prasmes) uzlabošana izglītojamajiem, 

absolventiem, profesionālās izglītības speciālistiem; 

2. Profesionālo iemaņu un starpkultūru komunikācijas prasmju uzlabošana HOTEL 

SCHOOL izglītojamajiem un absolventiem; 

3. Jaunāko tehnoloģiju apguve viesmīlībā izglītojamajiem, absolventiem, profesionālās 

izglītības speciālistiem; 

4. HOTEL SCHOOL saiknes stiprināšana ar darba tirgu (darba devējiem ES valstīs) 

izglītojamo un absolventu nodarbinātības veicināšanai; 

5. HOTEL SCHOOL saiknes stiprināšana ar līdzīga profila izglītības iestādēm citās ES 

valstīs kopīgu problēmu risināšanai. 

Konkursa mobilitāšu skaits: 

9 (deviņas) profesionālās izglītības audzēkņiem ilgtermiņa mācību mobilitātes Erasmus PRO 

ar kopējo dienu skaitu 1267 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit septiņas), tai skaitā 140 

(viens simts četrdesmit) dienas uz vienu no 8 dalībniekiem un 147 (viens simts četrdesmit 

septiņas dienas) uz devīto dalībnieku;  

5 (piecas) profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātes ar kopēju dienu 

skaitu 409 (četri simti deviņas) dienas, 80 (astoņdesmit) dienas uz vienu dalībnieku no 4 

dalībniekiem, 89 (astoņdesmit deviņas dienas) uz vienu dalībnieku – piekto dalībnieku. 

Mobilitātes periods: Katra dalībnieka individuālais grafiks mobilitātei tiks sastādīts 

laika posmā no 2022. gada 01. jūnija līdz 2022. gada oktobrim. 2 (divas) ceļojuma 

dienas tiks pievienotas kopējam periodam. 

Mobilitates vieta: Italian Hospitality School www.hoschool.it, Romas centrā, Itālijā, kā arī 

Itālijas viesmīlības uzņēmumi visā Itālijā. 

Dzīves vieta: dalīts ar citiem studentiem dzīvoklis Romā, Itālijā, un/vai kur atrodas Itālijas 

viesmīlības uzņēmumi visā Itālijā. 

Dalībniekiem tiek piedāvāts un tiks finansēts:  

- Ceļojuma biļetes no Rīgas uz Romu un no Romas uz Rīgu, plus autobusa vai metro 

transfērs uz Romu no lidostas un no Romas uz lidostu; maksimāli līdz 275 EUR; 

- Individuālais atbalsts, 1 audzēknis, 1 dienā, no 1.līdz 14. dienām – 83.00 eiro dienā;   

- Individuālais atbalsts, 1 audzēknis, 1 dienā no 15.dienas – 58.00 eiro dienā;  

No individuālā atbalsta SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža nodrošinās mītnes 

vietu un ēdināšanas budžetu.  

Pieteikumu izvērtēšanas komisja 3 locekļu sastāvā atbilstoši koledžas direktores rīkojumam 

no 06.05.2022. izskatīs pieteikumus 2022. gada 20. maijā un rezultātus paziņos laika posmā 

no 2022. gada 20. maijam līdz 2022. gada 31. maijam. 
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Pieteikumu izvērtēšanas komisja izskatīs pieteikumus pēc šādiem kritērijiem: 

 

ERASMUS+ Profesionālās izglītības audzēkņiem mācību mobilitātes konkursa 

izvērtēšanas veidlapa, 1. uzsaukuma pagarinājums no 06.05.2022. līdz 19.05.2022. 

ERASMUS+ PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS AUDZĒKŅU, NESENU ABSOLVENTU 

UN MĀCEKĻU KONKURSA PRETENDENTU VĒRTĒŠANAS LAPA  

Nr  Pretendents 
1. Pretendenta vārds, uzvārds  
2. Pieteikuma datums  
3.1. Reģistrēts Koledžas PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

AUDZĒKŅIS.  (jā / nē) 
 

3.2. Koledžas PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS NESENAIS 
ABSOLVENTS (jā / nē) 

 

3.3. Koledžas PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS kādreizējais mācekļis 
(jā / nē) 

 

4. Mazākas iespējas (fewer opportunities); (jā / nē)  
5. Motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai (ir/ nav)   
6. Pretendenta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos  (jā /nē)  
7. Izpratne par Projektu, projektu mērķiem un uzdevumiem (ir / 

nav) 
 

8. Sasniegti audzēkņa sekmju / mācību rezultāti kopumā vismaz 
70% no apgūtiem programmas priekšmetiem pēc saraksta; 

 

9. Darba devēju atsauksmes (ir/nav), (ja ir pozitīvas / negatīvas)  
10.  Apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas 

priekšmetiem pēc saraksta; (jā / nē) 
 

11. Ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta 
dalībai atlases brīdī sagatavošanās aktivitātēm (jā / nē) 

 

12. Ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta 
aktivitātes periodā (ir / nav / būs / iespējami būs) 

 

13. Atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai (ir / 
nav) 

 

14. Jau piedalījās Erasmus+ mobiitātes dalībnieks Koledžā (jā / 
nē) 

 

15. Lēmums (apstiprināt/ atteikt)  
 

 

Komisijas locekļu paraksti: 

 

_______________________________ /   / 

 

_______________________________ /   / 
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_______________________________ /   / 

 

Datums: ________________________________________ 

 

Saskaņā ar Nolikumu par ERASMUS+ projektu dalībnieku atlasi “HOTEL SCHOOL” 

VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽĀ no 2022.g. 04. aprīļa, Prioritāte dalībai Erasmus+ 

konkursā audzēkņiem, neseniem absolventiem un mācekļiem profesionālās 

izglītības sektorā konkursā tiks dota šādiem Pretendentiem: 

- kuriem ir mazākas iespējas (fewer opportunities); 
- kuriem ir motivācija dalībai, uzdevumu un mērķu sasniegšanai; 
- kuriem ir augsta dalības aktivitāte Koledžas pasākumos; 
- kuriem ir izpratne par projektu,  projektu mērķiem un uzdevumiem; 
- kuriem ir sasniegti audzēkņa sekmju / mācību rezultāti kopumā vismaz 70% no apgūtiem 

programmas priekšmetiem pēc studiju saraksta; 
- kuriem ir pozitīvas darba devēju atsauksmes; 
- kuriem ir apmeklējums kopumā vismaz 70% no apgūtiem programmas priekšmetiem pēc 

saraksta 
- kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumentu atbilstība projekta dalībai atlases brīdī 

sagatavošanās aktivitātēm; 
- kuriem ir ceļojuma un uzturēšanas dokumenta atbilstība projekta aktivitāšu īstenošanas 

periodā; 
- kuriem ir atbilstība projekta mērķa un/vai mērķu sasniegšanai; 
- kuri vēl nepiedalījās kā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki Koledžā. 
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Photo 
 

 

Application for participation in  
ERASMUS MOBILITY 2022 in Italy 

Name: 
 

 

Surname: 
 

 

Address: 
 

 
 
 

 

Date of Birth: 
 
 
 
 
 

Phone No: 

 
+371  

E-mail: 
 
 
 

Vocational training 
programme title, length of 
study 

COOK – vocational further education programme , 2 years 

 

Estimated completion  
(Month / Year) 

 

 
August 2022 

 

Knowledge of foreign 
languages 

Indicate the level of language proficiency 

A-Beginner, B-Intermediate, 
C-Advanced 
 

Language Speaking Reading Writing 

 A B C A B C A B C 

English          

Italian          

 

Previous job experience 
 

Company name, position from to 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Desired position  
 
 

 
 

☐  Kitchen       ☐  Food & Beverage Department       ☐  Allround        

 

Internship period 
(minimum 2 and maximum 5 months) 

                         

from   ___/___/2022      to     ___/___/2022 

 

Starting date of the employment is flexible  ☐ 

Declaration of consent 

I agree that the Internship Coordinator of the “HOTEL SCHOOL” Hotel Management College (Smilsu Str. 3, Riga, LV-

1050, Latvia, internships@hotelschool.lv, + 371 67213037) may forward my personal data or application documents 

to employers for the purpose of advice, job search and job placement (by voice/video telephony or e-mail) and this 

information will be collected, stored and published. 

 

Place and date                                                                     Signature of applicant 

 

 

Name, Surname and Signature of applicant’s legal representative (in case the applicant is under age 18): 

 

 

mailto:internships@hotelschool.lv

