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1. Preambula 

Latvijas Kristīgā Akadēmijas (turpmāk tekstā - LKrA) Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas ERASMUS mobilitātes nolikums izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu 
un LR starptautiskajām saistībām. 

Mobilitātes organizētājs – Latvijas Kristīgā Akadēmija saskaņā ar Eiropas Komisijas 
mūžizglītības programmas piešķirto ERASMUS Universitātes Hartu Nr. 102649-IC-1-2007-1-
LV-ERASMUS-EUC-1 

2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir atbalstīt LKrA  studentu, docētāju un personāla mobilitāti, veicināt 
akadēmisko zināšanu papildināšanu un profesionālo iemaņu pilnveidošanu. Konkursa rezultātā 
tiek atlasīti labākie pretendenti un nominēti dalībai Erasmus programmā – Erasmus apmaiņas 
studijām, Erasmus praksei, docētāju un personāla mobilitātei. 

3. Konkursa organizatori 

Konkursu organizē LKrA ERASMUS nodaļa sadarbībā ar LKrA rektori, studiju programmu 
vadītājiem un studentu pašpārvaldi. 

4. Konkursa izsludināšana 

Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta divas reizes gadā – oktobrī un martā. Informācija 
pieejama LKrA studiju daļā. 

5. Studentu mobilitāte 

 

5.1.  Prasības pretendentiem 

Lai pieteiktos dalībai Erasmus programmā, studentam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 



 pretendents ir sekmīgs LKrA students un ir pabeidzis vismaz pirmo studiju semestri pilna 
laika studijās bakalaura programmā; 

 students ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs; 

 studenta svešvalodas zināšanām ir jāatbilst līmenim, kas nodrošina veiksmīgu studiju 
vielas apguvi partneraugstskolā un darba pienākumu veikšanu prakses vietā; 

      5.2. Atlase dalībai Erasmus 

5.2.1. LKrA ERASMUS daļa izsludina konkursu un pieņem no studentiem pieteikuma 
dokumentus konkursam. Ievērojot izsludinātā konkursa termiņus, studenti iesniedz Erasmus 
koordinatoram šādus pieteikuma dokumentus: 

 pieteikuma anketa; 

  līdzšinējo sekmju izraksts angļu valodā vai diploma pielikuma kopija; 

 LKrA mācībspēka rekomendācija latviešu valodā (vēlama, bet nav obligāta); 

 svešvalodu zināšanas apliecinošs sertifikāts (vēlams, bet nav obligāts). 

5.2.2. Vadoties pēc iesniegto pieteikumu skaita un attiecīgajam semestrim pieejamā finansējuma 
apjoma, ERASMUS nodaļa veic pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšanu – atlasi, ņemot vērā 
studentu sekmes (vidējo svērto atzīmi) un iesniegto pieteikumu kvalitāti. 

5.2.3. Pretendenti tiek aicināti uz individuālām pārrunām. Pārrunas veic komisija 2–4 cilvēku 
sastāvā (Erasmus koordinators, rektors, studiju programmas vadītājs, studentu pašvaldības 
pārstāvis). Pārrunu laikā katrs komisijas dalībnieks vērtē katru studentu pēc noteiktiem kritērijiem 
– svešvalodas prasme, motivācija un pamatojums augstskolas/uzņēmuma izvēlei, personības 
īpašības. 

5.2.4. Pēc intervijas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Erasmus nodaļa nominē, konkursa 
atlases komisija pieņem lēmumu par studentu pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu dalībai 
Erasmus programmā, un Erasmus koordinators paraksta Erasmus studentu stipendiju konkursa 
protokolu. Nominēto studentu skaits ir atkarīgs no akadēmijai piešķirtā finansējuma apjoma 
mobilitātes īstenošanai. 

5.2.5. Erasmus studijām nominētie studenti piesakās apmaiņas studijām partneraugstskolās 
nākamajā studiju semestrī saskaņā ar konkrētās augstskolas pieteikšanās procedūru un termiņiem. 
Nepieciešamie dokumenti LKrA Erasmus koordinatoram nosūtīšanai uz partneraugstskolu 
jāiesniedz vismaz nedēļu pirms partneraugstskolas noteiktā pieteikšanās termiņa. 

5.2.6.  Erasmus stipendija apmaiņas studijām sākotnēji tiek piešķirta vienam semestrim. Katrs 
apmaiņas studiju pagarināšanas gadījums tiek izskatīts individuāli, izvērtējot studenta sekmes 
pirmajā apmaiņas semestrī, kā arī, ņemot vērā partneraugstskolas un LKrA viedokli par studiju 
perioda pagarināšanu konkrētajam studentam. Stipendijas piešķiršana otram studiju semestrim 
partneraugstskolā ir atkarīga arī no finansējuma apjoma, kas piešķirts LKrA. Gadījumā, ja 
finansējuma trūkuma dēļ otram apmaiņas studiju semestrim nav iespējams piešķirt stipendiju un 
students ir gatavs turpināt studijas bez stipendijas, viņam tiek saglabāts Erasmus studenta statuss 
un piedāvāta iespēja pretendēt uz LKrA misionārās sadarbības organizāciju finansiālu atbalstu vai 



pašam pilnībā segt ārzemju studiju, ceļa un uzturēšanās izdevumus. 

5.3.  Mobilitātes stipendijas apmērs un tās izmaksas kārtība  
 

5.3.1. Lēmumu par pretendenta piešķirtās stipendijas apmēru pieņem ar LKrA izdotu rīkojumu     
saskaņā ar piešķirto finansējuma apjomu un Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām 
stipendiju normām ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendijām. 

5.3.2. Stipendiju apjoms ir noteikts atkarībā no izvēlētās valsts saskaņā ar noteiktajām normām.  
5.3.3. Stipendija tiek izmaksāta veicot naudas līdzekļu ieskaitīšanu mobilitātes dalībnieka 

uzrādītajā bankas kontā vai atsevišķos gadījumos pārskaitīta Erasmus atlases komisijas 
apstiprinātam grupas vadītājam, kas veic tālāku līdzekļu izdali studējošajiem. 

5.3.4. Stipendija var nenosegt 100% visus izdevumus, kas saistīti ar studijām ārvalstīs. 

5.4. Akadēmiskā atzīšana 

5.4.1. Apgūstamo studiju kursu atbilstība tiek saskaņota pirms studijām ārvalstīs un ir 
neatņemama Mācību līguma sastāvdaļa. 

5.4.2. Ja LKrA studējošais sekmīgi nokārtojis studijas viesaugstskolā, ievērojis un izpildījis 
ERASMUS līguma nosacījumus, LKrA pilnībā atzīst visus Mācību līgumā minētos studiju 
kursus. Kursi tiek ieskaitīti bez papildus pārbaudījumiem. 

5.4.3. Akadēmisko atzīšanu un vērtējumu pārnesi LKrA studiju programmā veic studiju 
programmas direktors.  

5.4.4. Akadēmiskās atzīšanas apstiprinājums tiek glabāts studenta personas lietā.  

5.5. Citi noteikumi 

5.5.1. Students visā studiju laikā drīkst izmantot Erasmus programmas atbalstu  

studijām (3–12 mēneši) un praksei (3–12 mēneši). Kopējais studijās un praksē pavadītais laiks 
nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus. 

5.5.2. LKrA partneraugstskolā students izvēlas mācību priekšmetus, kas atbilst studenta 

pašreizējam studiju virzienam un līmenim. 

5.5.3. Pretendenti, kurus augstskola nav nominējusi dalībai Erasmus programmā, drīkst 

atkārtoti pieteikties nākamajam Erasmus studentu stipendiju konkursam. 

6. Docētāju mobilitāte 

6.1. Erasmus docēšanas aktivitāšu mērķi: 

 Dot iespēju studentiem, kas nevar piedalīties mobilitātē, gūt zināšanas, ko sniedz 
akadēmiskais personāls no universitātēm citās Eiropas valstīs; 

 Veicināt zināšanas un pieredzes apmaiņu pedagoģisko metožu jomā, paplašināt un uzlabot 
piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu. 

6.2. Citi noteikumi: 



6.2.1. Docēšanas aktivitāte, kas tiks īstenota, ir balstīta uz starpinstitucionāliem līgumiem. 

6.2.2. Partneraugsskolas ir iepriekš vienojušās par lekciju programmu, ko pasniegs viesdocētāji. 

6.2.3. Dalībnieku atlasi veic LKrA kā sūtošā augstākās izglītības iestāde. 

7. Personāla mobilitāte 

7.1. Aktivitātes un mērķi: 

Personāla apmācības ietvaros, šī aktivitāte ietver trīs veidu mobilitāti. 

 Augstākās izglītības personāla mobilitātes vizīte prakses vietā un prakses vietas personāla 
mobilitātes vizīte augstākās izglītības iestādē. 

 Augstākās izglītības iestādes administratīvā personāla un vispārējā personāla mobilitātes 
vizītes uz partneraugstskolām. 

 Augstākās izglītības iestādes akadēmiskā personāla mobilitātes vizītes partnerinstitūcijā 
mācību nolūkos. 

 Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties no partneraugstskolu pieredzes un 
labās prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā. 

 

7.2.  Citi noteikumi 

7.2.1 Dalībnieku atlasi veic LKrA kā sūtošā augstākās izglītības iestāde. Gadījumā, kad 
mobilitātes vizītē uz universitāti dodas studenta prakses vadītājs, tas tiek kārtots ar 
ielūgumu no augstākās izglītības iestādes. Finansējuma administrēšanu veic LKrA 
Erasmus koordinators. 

7.2.2 Priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir darba plāna, par ko vienojušās sūtošā 
un uzņemošā institūcija vai prakses vieta, iesniegšana. Plānam jāietver vismaz vispārējais 
mērķis un uzdevumi, praktiskās apmācības un mācību aktivitāšu sagaidāmie rezultāti un 
apmācības perioda programma. 

 

 

 


