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I. Programmas galvenie mērķi un kritēriji 

 

1. Definīcija un mērķi 

  

Ar Erasmus+ studentu mobilitātes stipendijām rīkojas ISMA Erasmus+ programmas 

dome. Kopienas līmenī izlemtu norādījumu ietvaros stipendiju piešķiršanas procedūras un pašu 

stipendiju lielums var būt dažāds. ISMA Erasmus+ programmas dome izlemj jautājumu par 

studentu stipendiju piešķiršanu. 

  

Erasmus+ ISMA studentu mobilitātes mērķi ir šādi: 

1.1. dot studentiem iespēju iegūt valodas, kultūras, akadēmisko un praktisko pieredzi no 

citu Eiropas valstu augstskolām un kompānijām;  

1.2. pieredzes un akadēmisko studiju jomām; 

1.3. bagātināt ISMA studējošo vidi; 

1.4. veicināt sadarbību starp ISMA un iestādēm, kurās studenti īsteno mobilitāti; 

1.5. padarīt bagātāku sabiedrību kopumā, veidojot  augsti kvalificētus, ar atvērtu domāšanu 

un ar starptautisko pieredzi apveltītus jaunus cilvēkus; 

1.6. daļēji segt mobilitātes izmaksas un dot studentiem iespēju kādu laiku studēt vai iziet 

praksi ārzemēs. 

  

2. Studentu piemērotības kritēriji studiju mobilitātei 

  

Studentus, kuri uzsāk studiju programmu partneraugstskolā Erasmus+ institucionālā 

līguma ietvaros, sauc par Erasmus+ studentiem, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi (neskatoties uz 

tā, vai viņi faktiski saņem vai nesaņem Erasmus+ studentu mobilitātes stipendiju): 

2.1. studenti ir ieskaitīti uz otro gadu augstskolas studijās; 

2.2. studenti ir sekmīgie; 

2.3. studentiem ir pietiekošas atbilstošas svešvalodas zināšanas.  

 

3. Studentu piemērotības kritēriji prakses mobilitātei 

 

Studentus, kuri uzsāk prakses programmu partnerorganizācijā Erasmus+ institucionālā 

līguma ietvaros, sauc par Erasmus+ studentiem, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi (neskatoties uz 

tā, vai viņi faktiski saņem vai nesaņem Erasmus+ studentu mobilitātes stipendiju): 

3.1. studenti ir ieskaitīti pirmā kursā un nokārtojuši vismaz divas eksāmenu sesijas; 

3.2. studenti ir sekmīgie; 

3.3. studentiem ir pietiekošas atbilstošas svešvalodas zināšanas.  

 

4. Mobilitātes nosacījumi 

 

4.1. studenti ir reģistrēti atbilstoši procedūrām attiecīgās dalībvalsts oficiāli atzītā studiju   

programmā augstākās izglītības līmenī (doktora līmeni ieskaitot) vai partneruzņēmumā, kur 

viņi plāno iziet praksi; 

4.2. mobilitātei pieteikto studentu apmaiņa balstīta uz starpaugstskolu līgumiem vai 

līgumiem ar uzņēmumiem; 

4.3. partneriestādē uzsākto studiju ilgums ir no trim mēnešiem līdz vienam gadam; prakses 

ilgums ir no diviem mēnešiem līdz sešiem mēnešiem; 

4.4. studiju vai prakses periods ārzemēs ir nosūtošas augstskolas, integrēta studiju 

programmas sastāvdaļa; 

4.5. studiju vai prakses periods ārzemēs gūst akadēmisku atzīšanu, t. i., nosūtoša augstskola, 

ir apņēmusies nodrošināt, ka ārzemēs pavadītais studiju vai prakses periods (ieskaitot 

eksāmenus vai citas pārbaudes formas) tiks atzīts kā analoģisks līdzīgam studiju vai prakses 
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periodam (ieskaitot eksāmenus vai citas pārbaudes formas) atbilstoši studiju programmas 

plānām, pat tajos gadījumos, ja saturs atšķiras; studentu rakstiski jāinformē par to kursu 

saturu, kurus viņam jāklausās ārzemēs, kā arī par prakses vietu un amatu, kur students 

strādās. Ārzemju studiju vai prakses perioda beigās uzņemošai augstskolai vai uzņemošam 

uzņēmumam, jāizsniedz studentam un nosūtošai augstskolai, dokumentu, kas apstiprina, ka 

saskaņotā studiju vai prakses programma  pabeigta, un kas apliecina studenta rezultātus; 

4.6. netiek iekasētas nekādas augstskolas maksas (par studijām, reģistrāciju, eksamināciju, 

laboratorijām, bibliotēkas iespējām utt.) uzņemošā iestādē. Tomēr ir pieļautas nelielas 

nodevas, piemēram, par apdrošināšanu, studentu apvienībām un papildu materiāliem 

(fotokopētāji, laboratorijas produkti utt.) atbilstoši uzņemošas puses noteikumiem; 

4.7. tiek pilnā mērā turpināta ISMA stipendiju un valsts kredītu maksāšana studentiem, kas 

dodas uz citu valsti; 

4.8. studentam jābūt ieguvušam pietiekamas zināšanas valodā, kurā tiks mācīti 

apmeklējamie kursi vai kura tiks lietota viņa prakses vietā.  

  

5. Finansiālais atbalsts 

  

5.1. Statuss Erasmus+ students nav atkarīgs no tā, vai studentam ir piešķirta Erasmus 

mobilitātes stipendija. 

 

5.2. Stipendijas domātas papildu izdevumu segšanai sakarā ar studijām vai praksi ārzemēs. 

Piešķiramais finansējums dažādās valstīs ir atšķirīgs. Stipendijas tiek aprēķinātas atbilstoši  

Erasmus+ programmas stipendiju likmēm. Latvijas budžeta finansējums tiek izrēķināts 

ņemot vērā līgumā noteikto mobilitāšu skaitu katrā aktivitātē un tiek apstiprināts ar rektora 

rīkojumu pirms projekta realizācijas.  

 

5.3.  Lai veicinātu efektīvu un produktīvu mobilitātes īstenošanu, kā arī lai izslēgtu 

mobilitātes nepamatotas izbeigšanas riskus, piešķirta studentu stipendija tiek atbildoši 

sadalīta:   

 

     Eiropas komisijas finansējums: 

 5.3.1. Dalībniekam tiks veikts avansa maksājums 20% apmērā ne vēlāk kā 30 kalendāra 

dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā un OLS testa noformēšanas. 

 5.3.2. 20% + 20% - ne ātrāk, kā viena mēneša laikā pēc studiju uzsākšanās, dienā, kad 

saņemts uzņemošās puses apliecinājums par Dalībnieka veiksmīgam studijām/praksi un, 

sekojoši, saņemts Dalībnieka apliecinājums par studiju/prakses mobilitātes īstenošanu. 

5.3.3. 20% - 30 kalendāra dienu laikā pirms mobilitātes beigām. 

 

Gadījumā, ja Dalībnieks nav iesniedzis nepieciešamos pamatojošos dokumentus atbilstoši 

nosūtošās iestādes noteiktajam termiņam, avansa maksājums tiks veikts pēc šo 

dokumentu saņemšanas.  

 

5.3.4. Noslēdzošais OLS tests un Dalībnieka individuālā atskaite, kas iesniegta tiešsaistē, 

uzskatāma par Dalībnieka pieprasījumu mobilitātes finansējuma noslēguma 

maksājumam. Nosūtošā iestāde/organizācija 45 kalendāra dienu laikā izmaksā 

Dalībniekam noslēguma maksājumu vai pieprasa izmaksātā mobilitātes finansējuma 

atmaksu.  

 

     Valsts budžeta finansējums: 

5.3.5. Dalībniekam tiks veikts maksājums ne vēlāk kā (gadījums, kas iestājas ātrāk) 30 

kalendāra dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā un OLS testa noformēšanas. 
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5.4. Jautājumi par finansējuma piešķiršanu tiek apspriesti un risināti Erasmus Domes sēdē. 

  

6.  Programmas prasības 

 

6.1.  Studenti tiek izvelēti Erasmus+ programmai uz konkursa pamata; 

6.2.  studentiem jāatbilst 2. punktā minētājiem Piemērotības kritērijiem un aktīvi jāpiedalās 

augstskolas sabiedriskajā dzīvē; 

6.3.  uz konkursa brīdi Studentam nav pārkāpumu, saistība ar Studiju līguma izpildi; 

6.4.  priekšrocība ir personām no etniskajām un kultūras minoritāšu grupām un personām ar 

invaliditāti. 

6.5. priekšrocība ir studentiem, kuri nav piedalījušies Erasmus+ iniciatīvas.  

 

7. Sūdzību iesniegšana  

 

Jebkuras sūdzības, tajā skaitā par mobilitātes perioda atzīšanas jautājumiem, tiek iesniegtas 

rakstiskajā formā uz ISMA šķīrējtiesā.  

 

 


