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Izdoti saskaņā ar: 
 Augstskolu likuma 46.panta otro daļu un 83. pantu 

 
Ministru Kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr.846 

“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 
 

Ministru kabineta 29.09.2015. noteikumi Nr. 543 
”Noteikumi par svešvalodas eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu 

ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” 
 

2023. / 2024. 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. Reflektants - persona, kura ar pieteikuma iesniegumu apliecinājusi vēlmi piedalīties 
konkursā, lai pretendētu uz studiju vietu SKK studiju programmā; 

1.7. Pretendents - reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties 
studijām programmā; 

1.8. Reģistrācija – pretendenta rakstveida apņemšanās (līguma slēgšana) uzsākt vai 
turpināt studijas; 

1.9. Uzņemšanas prasības – noteikta iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem 
reflektantam jāatbilst, lai varētu pieteikties konkursam uz studiju vietām; 

1.10. Uzņemšanas  noteikumi - Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā 
personas tiek uzņemtas SKK īstenotajās studiju programmās. 

2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Uzņemšanas noteikumi (Noteikumi) nosaka tiesības studēt SKK  tām personām, kuru 

iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikā  (LR) noteiktajam  vismaz  vidējās  
vispārējās  vai  vidējās profesionālās  izglītības līmenim, un kuri ir izpildījuši šo 
Noteikumu nosacījumus.  

2.2. Noteikumus apstiprina SKK Padome.  
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2.3. Katru gadu līdz 30. novembrim SKK savā tīmekļvietnē publisko uzņemšanas prasības 
studiju programmās nākamajam akadēmiskajam gadam. 

2.4. Studējošo uzņemšana notiek atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajām prasībām. 
2.5. Studējošo uzņemšanu vada SKK Uzņemšanas komisija (Komisija). 
2.6. Komisijas darbību reglamentē SKK padomes apstiprināts Uzņemšanas komisijas 

nolikums. 
2.7. Dokumentu atbilstību Nolikumam  izskata Komisijas sekretārs. 
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, 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 7finanšu 
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. Reflektantu dokumentu iesniegšanas un pretendentu reģistrācijas laikā 
nepieciešamās informācijas pieejamību un pretenziju izskatīšanu nodrošina Komisija. 

2.14. Reflektantu reģistrēšanās un uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības 
iegūšanas tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā. 

2.15. Ja dokumenti neatbilst Noteikumu prasībām, reflektants saņem atteikumu 
piedalīties konkursā. 

2.16. Nepieciešamības gadījumā (piem., mazs reflektantu skaits) SKK direktore var 
izsludināt papildus uzņemšanu. 

2.17. Balstoties uz komisijas vērtējumu, pretendentu reģistrācijas sarakstu, veiktajām 
pārrunām, noslēgtajiem  studiju līgumiem un veikto studiju priekšapmaksu, direktors 
izdod  rīkojumu par pretendentu  ierakstīšanu SKK studentu sarakstos (matrikulā)  - 
imatrikulāciju. 

2.18. 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. 

2.19. Komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 
koledžas direktoram, kura lēmumu savukārt var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Uzņemšanas process: 
3.1.1. reflektantu pieteikšanās studijām; 
3.1.2. konkursa norise izsludinātajām studiju vietām; 
3.1.3. konkursa rezultātu izziņošana; 
3.1.4. pretendentam tiesības reģistrēties studijām; 
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3.1.5. individuālas pārrunas par pretendenta motivāciju studēt SKK izvēlētajā 
studiju programmā; 

3.1.6. studiju līguma noslēgšana; 
3.1.7. samaksa par studijām; 
3.1.8. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju). 

4. Uzņemšanas procesa termiņi 2023./2024. akadēmiskajam gadam 
4.1. Vasaras uzņemšana studiju programmā “Estētiskajā kosmetoloģijā” (41722) 

 
Reflektantu pieteikumu iesniegšana 2023.gada aprīļa līdz 20.08.2023. 
Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu 
izsludināšana 

21.08.2023. 
 

Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana 22.08.2023.gada līdz 24.08.2023. 
Iemaksāta studiju maksa līdz 25.08.2023. 
Pēc līguma noslēgšanas un iemaksātās studiju maksas - ierakstīšana studējošo sarakstā 
(imatrikulācija). 

 
4.2. Ziemas uzņemšana studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” (41722) 
 

Reflektantu pieteikumu iesniegšana 06.11.2023. līdz 15.01.2024. 
Imatrikulācijas komisijas uzņemšanas rezultātu 
izsludināšana 

16.01.2024. 

Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana 17.01.2024.-19.01.2024. 
Iemaksāta studiju maksa 22.01.2024. 
Pēc līguma noslēgšanas un iemaksātās studiju maksas - ierakstīšana studējošo sarakstā 
(imatrikulācija). 

 
5. Iesniegumus pieņem no reflektantiem: 

5.1. vidējās izglītības atestāta / diploma atzīme nevienā no mācību priekšmetiem nav 
zemāka par: 

5.1.1. 10 ballu sistēmā - 4 ballēm; 
5.1.2.  5 ballu sistēmā - 3 ballēm. 

5.2. kuri SKK noteiktajos Valsts centralizētajos eksāmenos (CE) – matemātikā, latviešu 
valodā un svešvalodā,   ir ieguvuši kopvērtējumā ne zemāk kā: 

5.2.1. piecus procentus (sertifikāti, kas iegūti līdz 2021./2022. gadam), 
5.2.2. 10 procentus (2022./2023. mācību gadā), 
5.2.3. 15 procentus (no 2023./2024. mācību gada)1, 
5.2.4. ne zemāka kā E līmeņa sertifikātus (sertifikāti, kas iegūti līdz 2004. gadam) 

 
6. Pieteikšanās 
                                                 

1 25.1 Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī. Līdz minētajam datumam valsts 
pārbaudes darbā vērtējums nav iegūts, ja darba kopvērtējums: 

25.11. 2022./2023. mācību gadā ir mazāks nekā 10 procenti; 
25.12. 2023./2024. mācību gadā ir mazāks nekā 15 procenti. 

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 298 redakcijā; 21.1 punkts iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.09.2024.) 
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-
videjas-izglitibas-programmu-paraugiem 
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6.1. Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski SKK mājas lapā (ja nepieciešamas, 
ievērojot drošības pasākumus,  ir iespēja pieteikumu iesniegt elektroniski SKK telpās 
-  darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00, Graudu ielā 68, Rīga, LV- 1058.) 

6.2. Piesakoties elektroniski konkursam,  jāaizpilda noteikta parauga iesnieguma veidlapa, 
kas publicēta SKK mājas lapā, iekšējās pārvaldības administrēšanas sistēmā (IPAS) 
un jāpievieno (augšupielādē) nepieciešamos dokumentus. Uzsākot studijas uzrāda 
oriģinālus. 

6.3. Iesniedzot pieteikumu studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa atbilstoši SKK 
cenrādim. Atsaucot pieteikumu, maksa netiek atmaksāta. 

6.4. Pieteikuma  iesniegums- dokumenti: 
6.4.1. maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu; 
6.4.2. atestāts / diploms par vidējo (vispārējo vai profesionālo)  izglītību ar sekmju 

izraksts; 
6.4.3. CE sertifikāts/-i (latviešu valodā un svešvalodā); 
6.4.4. pase; 
6.4.5. dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds un uz dokumentiem ir 

norādīts cits); 
6.4.6. 1 fotografija (portrets); 
6.4.7. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo 

garantiju nodrošināšanai kopiju (uzrādot oriģinālu) 
6.5. 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.  

7. Konkurss 
7.1. Pretendentu reģistrēšana programmā  notiek vispārēja, vienlīdzīga un  atklāta 

konkursa kārtībā, pamatojoties uz reflektantu iesniegtajiem dokumentiem: vidējās 
izglītības līmeni  apliecinošs  dokuments (atestāts/diploms) un sekmju izraksts, CE 
sertifikāti matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. 

7.2. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās 
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, atbilstoši Ministru kabineta 2015. 
gada 29. septembra noteikumi Nr. 543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā 
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā".2 

7.3. Uzņemšanas komisija izvērtē, vai pretendenta pieteikuma dokumenti atbilst konkursa 
prasībām. 

                                                 
2 Konkursā par uzņemšanu pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās 
uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, augstskola vai koledža pamatojas uz centralizēto 
eksāmenu rezultātiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus. https://likumi.lv/ta/id/146637-noteikumi-par-
prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai-studiju-programmas  

Konkursa atlases kritērijs ir visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās 
izglītības ieguvi. Augstskola un koledža var noteikt, ka papildu konkursa atlases kritērijs ir cita nokārtota 
centralizētā eksāmena rezultāts. 

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 749 redakcijā) 
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7.4. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija, veicot summēto ballu 
summu ranžēšanu. 

8. Par CE sertifikātiem uzņemšanas komisija piešķir šādas balles: 
8.1. Latviešu valoda:  

CE vērtēšanas 
līmeņi 
procentos, sākot 
ar 2013.gadu – 
latviešu valodā 

Centralizēto 
eksāmenu 
līmenis Balles 

80%-100% A 10 
65%-79% B 9 
50 %-64% C 8 
36%-49% D 7 
21%-35% E 6 
5%-20%  5 

Mazāk par 5% F Nevar 
pieteikties 
konkursam 

 
8.2. Svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu) 

EVKP līmenis 
(TOEFL, IELTS, Camridge 
English Exams, Pearson test of 
English, ECL exam)3 

CE 
vērtēšanas 
līmeņi 
procentos, 
sākot ar 
2013.gadu 
– latviešu 
valodā 

Centralizēto 
eksāmenu 
līmenis 

Balles 

C2, C1 84%-
100% 

A 10 

B2 68%-83% B 9 
 52%-67% C 8 

B1 36%-51% D 7 
 19%-35% E 6 
 5%-18%  5 
 Mazāk 

par 5% 
F Nevar 

pieteikties 
konkursam 

 
 
 
 
 
                                                 
3 Atbilstoši noteikumiem: https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-
visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas 
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8.3. Matemātika 
CE vērtēšanas 
līmeņi 
procentos, sākot 
ar 2013.gadu – 
matemātikā 

Centralizēto 
eksāmenu 
līmenis Balles 

85%-100% A 10 
62%-84% B 9 
40 %-61% C 8 
23%-39% D 7 
12%-22% E 6 
5%-11%  5 

Mazāk par 5% F Nevar 
pieteikties 
konkursam 

 
9. Savstarpējas eksāmenu rezultātu salīdzināmības nodrošināšanai, piemēro šādus 

koeficientus: 
9.1. Optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, 

pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem. 
9.2. Vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, 

pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem. 
9.3. Centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija 

spēkā līdz Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 
programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 
“Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 
arodizglītības standartu” paraugiem” spēkā stāšanās dienai, tiek pielīdzināti optimālā 
mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem, un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, 
pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem. 

 
10. Ja reflektants ieguvis izglītību sākot no 2023. gada, CE vērtējums izteikts mācību satura 

apguves līmenī: 
Kopējais 
procentuālais 
novērtējums 

Vispārīgā mācību 
satura līmenis 

Optimālā mācību 
satura līmenis 

Augstākā mācību 
satura apguves 
līmenis 

90%-100% 5 7,5 10 
74%-89% 4,5 6,75 9 
58 %-73% 4 6 8 
42%-57% 3,5 5,25 7 
26%-41% 3 4,5 6 
10%-25% 2.5 3,75 5 

 
11. Ja vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ir noteikta pēc 5 ballu skalas, tā tiek 

pielīdzināta vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei pēc 10 ballu skalas: 
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Vērtējums 5 
ballu sistēmā 

Pielīdzināts 10 
ballu sistēmai 

5 10 
4 8 
3 6 

 
12. Centralizēto eksāmenu vērtējumam tiek pielīdzināts gala pārbaudījuma vērtējums 

reflektantiem: 
12.1. kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam; 
12.2. kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs; 
12.3. ar īpašām vajadzībām; 
12.4. kuri atbrīvoti no CE; 

 
13. Ārzemnieku studijas koledžā 
14. Ārzemnieku uzņemšana notiek atbilstoši Augstskolu likuma 83.pantam. 
15. Ārzemnieks iesniegumam pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu 

laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas 
īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja: 

16. ārzemnieks vidējo vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas 
valodā; 

17. 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. 

18. Mācību maksu ārzemnieki maksā koledžai atbilstoši līgumam, ko koledža noslēgusi ar 
viņiem, taču tā nedrīkst būt zemāka par mācību izdevumiem; 

19. 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. 

20. Reflektanta un pretendenta tiesības  
21. Saņemt informāciju par koledžā realizējamo studiju virzienu un citiem jautājumiem. 
22. Pilnvarot citu personu iesniegt Noteikumos minētos dokumentus Komisijai, uzrādot 

notāra apstiprinātu pilnvaru. 
23. Saņemt apliecinājumu par dokumentu iesniegšanu. 
24. Pretendenta pienākumi 
25. Iesniegt visus Noteikumos norādītos dokumentus un uzsākot studijas uzrādīt to oriģinālus. 
26. Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām un studiju 

līgumu slēgšanu. 
27. Paziņot, līguma slēgšanas termiņa laikā, ja neuzsāks studijas. 
28. Pēc līguma slēgšanas, veikt studiju maksu. 
29. Iepazīties un ievērot SKK iekšējos kārtības noteikumus. 


