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2020. / 2021. akadēmiskajam gadam 
   

1.Noteikumos lietotie termini: 

 

1.1. Imatrikulācija - personas ierakstīšana Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk 

–SKK) studentu sarakstā (matrikulā). 

 

1.2. Konkurss – atklāts un vienlīdzīgs pasākumu komplekss ar mērķi noteikt tos 

reflektantus, kuriem, konkurējot uz ierobežotu studiju vietu skaitu programmā, pārrunās, 

izglītību un gatavību studijām programmā apliecinošo dokumentālo materiālu salīdzinošajā  

izskatīšanā Uzņemšanas komisijā (turpmāk – Komisija),   ir augstākie vērtējumi; 

 

1.3. Maksas studiju vietas – studiju vietas, kuras tiek finansētas no fizisko vai juridisko 

personu līdzekļiem; 

 

1.4. Papilduzņemšana – pieteikumu pieņemšana un reģistrēšana uz brīvajām studiju vietām; 

 

1.5. Pieteikums- personas rakstiski vai elektroniski izteikta vēlme piedalīties konkursā uz 

studiju vietu noteiktā studiju programmā. 

 

1.6. Tiesības studēt - personas tiesības kļūt par reflektantu un piedalīties pretendentu 

konkursā uz studiju vietām; 

 

1.7. Reflektants - persona, kura ar pieteikuma iesniegumu apliecinājusi vēlmi piedalīties 

konkursā, lai pretendētu uz studiju vietu SKK studiju programmā; 

 

1.8. Pretendents - reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties 

studijām programmā; 

 

1.9. Reģistrācija – pretendenta rakstveida apņemšanās (līguma slēgšana) uzsākt vai turpināt 

studijas; 

 

1.10. Uzņemšanas prasības – noteikta iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem 

reflektantam jāatbilst, lai varētu pieteikties konkursam uz studiju vietām; 

 

1.11. Uzņemšanas  noteikumi - Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā personas tiek 

uzņemtas SKK īstenotajās studiju programmās. 

 

1.12. Pieteikumu pieņem  – SKK Uzņemšanas komisijas rīkojumu noteikta persona, kura 

pieņem pieteikumus un dokumentus reģistrācijai studijām, pārbauda tos un ir atbildīga par 

dokumentu atbilstību SKK uzņemšanas prasībām 
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1.13. Konkursa vērtēšanas kritēriji – centralizētie eksāmeni un/vai iestājpārbaudījumi, 

un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta atzīmju vērtējums, kas ļauj reflektantiem piedalīties 

konkursā uz imatrikulācijai apstiprinātajām studiju vietām izvēlētajā studiju programmā 

(studiju apakšprogrammā).  

 
 

2. Vispārīgie noteikumi 

 
2.1. „Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas  uzņemšanas  noteikumi 2020./2021. 

akadēmiskajam gadam”  (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 

46.panta otro daļu, MK 10.10.2006. noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un SKK nolikumu.  

 

2.2. Noteikumus apstiprina SKK Padome.  

 

2.3. Noteikumi nosaka tiesības studēt SKK  tām personām, kuru iegūtā izglītība atbilst 

Latvijas Republikā  noteiktajam  vismaz  vidējās  vispārējās  vai  vidējās profesionālās  

izglītības līmenim, un kuri ir izpildījuši šo Noteikumu nosacījumus.  

 

2.4. Noteikumi SKK  izziņojami ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms attiecīgo studiju sākuma. 

SKK  nodrošina uzņemšanas noteikumu pieejamību visiem interesentiem. 

 

2.5. Studējošo uzņemšana notiek atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajām prasībām. 

 

2.6. Studējošo uzņemšanu vada SKK Uzņemšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas 

darbību reglamentē SKK padomes apstiprināts Uzņemšanas komisijas nolikums. 

Pieteikumus pieņem Komisijas norīkotas personas. 

 

2.7. Studējošā uzņemšanu SKK veido reflektanta reģistrēšanās vispārējam, vienlīdzīgam un 

atklātam konkursam uz iepriekš noteiktu studiju vietu skaitu SKK (turpmāk – konkurss), 

konkursa norises, konkursa rezultātu izziņošanas,  pretendenta reģistrēšanās studijām un 

ierakstīšanas studējošo sarakstā - imatrikulācijas. 

 

2.8. Tiesības studēt koledžā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī 

ārzemniekam. Lai studētu koledžā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta 

studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. 

 

2.9. Tiesības pretendēt uz studijām SKK  ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, 

Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas 

Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.  

 

2.10. Tiesības studēt SKK ir personām neatkarīgi no to dzimuma,  sociālā un mantiskā 

stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, 
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nodarbošanās un dzīvesvietas, kuras atbilst uzņemšanas prasībām un ir veikušas uzņemšanas 

procesā paredzētās darbības. 

 

2.11. Studijas SKK notiek par studējošā vai citas fiziskas vai  juridiskas personas finanšu 

līdzekļiem. 

 

2.12. Līdz reflektantu dokumentu iesniegšanas sākumam katrā pilna un nepilna laika studiju 

grupā tiek noteikts  maksas studiju vietu skaits – plānotais (SKK Studiju grafiks un rīkojums 

par studiju vietu skaitu). 

 

2.13. Uzņemšana studiju programmā ietver: 

 

2.11.1.reflektantu reģistrāciju studijām; 

2.11.2. konkursa norisi uz studiju vietām; 

2.11.3. konkursa rezultātu izziņošanu; 

2.11.4. studiju līguma noslēgšanu; 

2.11.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju). 

 

2.14. Reflektantu dokumentu iesniegšanas un pretendentu reģistrācijas laikā nepieciešamās 

informācijas pieejamību un pretenziju izskatīšanu nodrošina Komisija. 

 

3. Reflektantu pieteikums studijām 

 

3.1. Reflektantu pieteikumu iesniegšana Vasaras uzņemšana studiju programmā 

“Estētiskajā kosmetoloģijā” (41722) studijām 2020./2021. akadēmiskajam gadam no 

2020.gada aprīļa. Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu izsludināšana 17.08.2020. 

Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana no 18.08.2020.gada līdz 21.08.2020.  

Reflektantu pieteikumu iesniegšana Ziemas uzņemšanai studiju programmā 

“Ārstnieciskā masāža” (41722) no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 16.janvārim. 

Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu izsludināšana 18.01.2021. Reģistrēšanās 

studijām, līgumu slēgšana no 19.01.2021.-23.01.2021. 

 

3.2. Reflektantu reģistrēšanās un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas 

tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā. 

 

3.3. Nepieciešamības gadījumā (piem., mazs reflektantu skaits) SKK direktore var izsludināt 

papildus uzņemšanu. 

 

3.4. Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski SKK mājas lapā (ja nepieciešamas, ir iespēja 

pieteikumu iesniegt elektroniski SKK telpās -  darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00, Graudu 

ielā 68, Rīga, LV- 1058.) 
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3.5. Piesakoties elektroniski konkursam,  jāaizpilda noteikta parauga iesnieguma veidlapa 

SKK mājas lapā, iekšējās pārvaldības sistēmā (turpmāk IPAS). Iesniegumus pieņem no 

reflektantiem, kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (tālāk - CE) – latviešu 

valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši kopvērtējumā ne zemāk kā piecus procentus vai ne 

zemāka kā E līmeņa sertifikātus, kā arī vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā 

no mācību priekšmetiem nav zemāka par 4 ballēm. 

 

3.6. Iesniegumam jāpievieno (augšuplādē)  šādus  dokumentus (ierodoties uz līgumu 

slēgšanu uzrāda oriģinālus): 

 

 atestāts / diploms par vidējo (vispārējo vai profesionālo)  izglītību ar sekmju 

izrakstu un Valsts centralizēto eksāmenu sertifikātiem; 

 pase; 

 izziņa par uzvārda maiņu ( ja mainīts uzvārds); 

 1fotografija (3x4 cm); 

 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo garantiju 

nodrošināšanai kopiju (uzrādot oriģinālu). 

 

Uzņemšanas komisijas pārstāvji apstiprina iesniegtos dokumentus, pilnā apjomā 

3.6.p noteiktā dokumentu komplektā. 

 

3.7. Reflektantiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārzemēs, Komisijai jāiesniedz izglītību 

apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu un  LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības atbilstību vismaz 

vidējās izglītības līmenim.  

 

3.8. Reflektantam ir tiesības kopā ar pieteikumam obligāti pievienojamajiem dokumentiem 

papildus iesniegt vēl arī citus dokumentus, kuri raksturo reflektanta sabiedriski – 

profesionālās aktivitātes un kuri reflektantam šķiet nozīmīgi uzņemšanas noteikumu 

kontekstā (mācību priekšmetu olimpiāžu  vai citus diplomus, pateicības, goda rakstus, 

kvalifikācijas kursu vai semināru sertifikātus, apliecības u.c.).  

 

3.9. Reģistrējoties studijām, var iesniegt p.3.6. uzskaitīto dokumentu kopijas, bet tādā 

gadījumā līdz konkursa rezultātu izsludināšanai p.3.1. SKK administrācijā jāuzrāda 

dokumentu oriģināli. 

 

3.10. Iesniedzot pieteikumu studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR. Atsaucot 

pieteikumu, maksa netiek atmaksāta. 
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4. Pretendentu reģistrēšanās studijām un imatrikulācija 

 

Reģistrācija studijām pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta pēc 

MK noteiktā reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu. 

 

4.1. Pretendentu reģistrēšana programmā  notiek vispārēja, vienlīdzīga un  atklāta konkursa 

kārtībā, pamatojoties uz reflektantu iesniegumiem, izglītības līmeni  apliecinošiem  

dokumentiem, sekmju izrakstiem, valsts centralizēto eksāmenu sertifikātiem un balstoties uz 

komisijas izsvērto balli, kas ievērtē reflektanta kopējo izglītības līmeni un sabiedriski – 

profesionālās aktivitātes.  

 

4.2. Uzņemšana studijās notiek pamatojoties uz CE rezultātu vidējo balli un uz vidējās 

izglītības atestāta (diploma) atzīmju vidējo balli. Pie vienāda komisijas izsvērtās balles 

lieluma konkursā priekšrocības ir reflektantiem ar augstāku SKK noteikto obligāto CE 

(latviešu valodā un svešvalodā) vērtējumu. 

 

4.3. Par CE sertifikātiem uzņemšanas komisija piešķir šādas balles: 

            A  līmeņa  sertifikāts –   8 balles,   

            B līmeņa   sertifikāts –  7 balles,  

            C  līmeņa  sertifikāts –  6 balles,  

            D  līmeņa  sertifikāts –  5 balles,   

            E  līmeņa  sertifikāts –  4 balles.    

 

4.4. Pretendentus, kuri saskaņā ar likumu var nekārtot CE – personas, kuras vidējo izglītību 

ir ieguvušas līdz 2004.gadam vai kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar 

īpašām vajadzībām SKK uzņem pamatojoties uz vidējās vai augstākas izglītības atestāta 

(diploma) gada atzīmju vidējo balli. 

 

4.5. Konkursa rezultātus izsludina un koledžas administrācija tos izziņos:  

Vasaras uzņemšanā studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā”(41722) uzņemšanas 

rezultātu izziņošana 17.08.2020. 

Ziemas uzņemšanā studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” (41722) uzņemšanas 

rezultātu izsludināšana 18.01.2021. 

 

4.6. Balstoties uz komisijas vērtējumu, pretendentu reģistrācijas sarakstu, noslēgtajiem  

studiju līgumiem un veikto studiju priekšapmaksu, direktors izdod  rīkojumu par pretendentu  

ierakstīšanu SKK studentu sarakstos (matrikulā)  - imatrikulāciju.  

 

4.7. Uzņemtos studentus, kuri 30 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz mācībām, 

ar direktora rīkojumu atskaita no SKK.  Uzņemtajam studentam, atskaitot  no studējošo 

saraksta, iemaksātā studiju maksa netiek atmaksāta. 
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4.8. Komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 

koledžas direktoram, kura lēmumu savukārt var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

5. Ārzemnieku studijas koledžā 

 

5.1. Ārzemnieku zināšanām jāatbilst koledžas uzņemšanas noteikumu prasībām; 

5.2. Ārzemniekiem pietiekami labi jāprot valodas, kurās notiek mācības; 

5.3. Mācību maksu ārzemnieki maksā koledžai atbilstoši līgumam, ko koledža noslēgusi ar 

viņiem, taču tā nedrīkst būt zemāka par mācību izdevumiem; 

 5.4. Ārzemnieki, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var apgūt daļu studiju 

programmas saskaņā ar starptautiskajiem (starpaugstskolu) apmaiņas līgumiem vai 

starptautiskās augstskolu un koledžu sadarbības programmu ietvaros atbilstoši uzņemšanas 

noteikumiem u.c. ārējiem normatīviem dokumentiem. 

 

 

6. Reflektanta un pretendenta tiesības  

 

5.1. Saņemt informāciju par koledžā realizējamo studiju virzienu un citiem jautājumiem. 

 

6.2. Pilnvarot citu personu iesniegt Noteikumos minētos dokumentus Komisijai, uzrādot 

notāra apstiprinātu pilnvaru. 

 

6.3. Saņemt apliecinājumu par dokumentu iesniegšanu. 

 

 

7. Pretendenta pienākumi 

 

7.1. Iesniegt visus Noteikumos iekļautos, norādītos un ierakstītos dokumentus. 

 

7.2. Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām un studiju 

līgumu slēgšanu. 

 

7.3. Iepazīties un ievērot SKK iekšējos kārtības noteikumus. 


