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Par Erasmus+ 

• Erasmus+ ir Eiropas Savienības atbalsta programma 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā  

• Erasmus+ darbības laiks ir 2014.-2020. gads 

• Programmā apvienotas: 
• Mūžizglītības programma (Comenius, Erasmus, Leonardo 

da Vinci, Grundtvig); 

• Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Asialink; 

• "Jaunatne darbībā“; 

• un ES iniciatīvas sporta jomā. 

 



Erasmus+ aktivitātes 



Kādas valstis piedalās Erasmus+ programmā? 

Programmas dalībvalstis: 

 

• ES dalībvalstis 

• Maķedonija 

• Lihtenšteina 

• Islande 

• Norvēģija 

• Turcija 

Partnervalstis: 

• Šveice 

• Rietumbalkāni 

• Austrumu partnerības 
valstis 

• Dienvid-Vidusjūras valstis 

• Krievija 

• Āzija un Centrālāzija 

• Latīņamerika u.c 

 



Mobilitāte profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem 

Dalībnieki Aktivitātes veids Ilgums 

• Profesionālo skolu 
audzēkņi; 

 
• Nesenie profesionālo 

skolu absolventi, 
 
• Mācekļi 

• Prakse darba vietā, 
 
• Prakse skolā 

kombinēta ar praksi 
uzņēmumā 

 
 
2 nedēļas līdz 2 mēneši 
(ieskaitot ceļošanu) 

Finansējums: 
• Uzturēšanās izdevumiem (dienas likme, atkarīga no valsts, uz kuru dodas) 
• Ceļa izdevumiem (vienības izmaksas, atkarīgas no attāluma) 
 
Lai uzzinātu par Jūsu iespējam piedalīties Erasmus+ programmas mobilitātē, 
jāinteresējas savā profesionālās izglītības iestādē. 
 
Vairāk informācijas: Erasmus+ programmas vadlīnijās. 
 



Mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem 

 

Augstākās izglītības iestāžu (AIIE) studentiem Erasmus+ 
programmas ietvaros ir iespēja doties: 

 

• Studiju mobilitātē; 

• Prakses mobilitātē; 

• Kombinētajā mobilitātē (studijas+prakse); 

• Studiju mobilitāte uz partnervalstīm 



AIIE studentu mobilitāte (1) 

 

Studentu mobilitāte -  studiju un prakses periods ārvalstīs (studiju periods var 
iekļaut arī prakses periodu, tad tā ir kombinētā mobilitāte) 

 

• Studiju mobilitāte (t.sk. uz partnervalstīm) 
• periods - 3-12 mēneši 
• Mobilitātes periodam ārvalstīs ir jābūt daļai no studenta studiju programmas 

nosūtošajā augstskolā 
 

• Prakses mobilitāte  
• periods – 2-12 mēneši  
• Iespēju robežās prakses mobilitātei ir jābūt iekļautai studiju programmā 
• Prakses vietas/uzņēmumi jāmeklē pašiem studentiem 
 

• Neseno AIIE absolventu prakse  
• Periods – prakse jāīsteno 12 mēnešu laikā, kopš AIIE absolvēšanas  
• Atlasei jānotiek beidzamā studiju gada laikā 

 

 

 



AIIE studentu mobilitāte (2) 

• Lai piedalītos Erasmus+ mobilitātē: 

• Studentam jābūt reģistrētam AIIE, 

• Studentam jābūt pabeigušam vienu studiju gadu, lai varētu doties studiju 
mobilitātē (praksē var doties jau no 1.studiju gada) 

 

• Mobilitāte ārvalstīs tiek atbalstīta visu ciklu programmās (koledžu 
programmas tiek skaitītas pirmajā studiju ciklā, 5-6 EQF līmenis) 

 

• Viens students var īstenot mobilitāti kopā 12 mēnešus katrā studiju ciklā 

• Neseno absolventu prakses periods tiek pieskaitīts pie absolvētā studiju 
cikla 

 

• Mūžizglītības programmas mobilitātes dalībnieki (t.i. agrākā Erasmus 
programma) var piedalīties Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs 

 



AIIE studentu mobilitāte - finansējums 

• Eiropas Komisija studentu mobilitātei (studijas/prakse) ir noteikusi 
valstu grupas uz kurām izmaksājama FIKSĒTA stipendija no Eiropas 
Komosijas finansējuma līdzekļiem; 

 

• Stipendija nav paredzēta visu izdevumu segšanai; 

 

• Stipendijas lielākā daļa tiek izmaksāta pirms mobilitātes sākuma 
(atkarīgs no AIIE). 

 



Stipendiju likmes –  AIIE studentu  
studijas/prakse (1) 

 Valstu grupa Valstis Stipendija studiju 
mobilitātei 

Stipendija prakses 
mobilitātei 

Group 1 
Programme 
Countries with  
higher living costs 
 

Denmark, Ireland,  
France, Italy, Austria, Finland, 
Sweden, United Kingdom,  
Liechtenstein, Norway,  

500 EUR mēnesī 600 EUR mēnesī 
 

Group 2 
Programme 
Countries with  
medium living costs 
 

Belgium, Czech Republic, Germany, 
Greece, Spain, Croatia, Cyprus,  
Luxembourg, Netherlands, 
Portugal, Slovenia, Iceland,Turkey 

450 EUR mēnesī 550 EUR mēnesī 
 

Group 3 
Programme 
Countries with  
lower living costs 
 

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Hungary, Malta, Poland, Romania,  
Slovakia, former Yugoslav Republic 
of Macedonia 
 

400 EUR mēnesī 500 EUR mēnesī 
 



Stipendijas lielums – studijas/prakse (2) 

• Studentiem, kuri nāk no maznodrošinātajām ģimenēm, AIIE varēs palielināt 
fiksēto stipendijas likmi par 100 EUR mēnesī; 

• Informāciju par maznodrošinātās personas statusu sniedz konkrētā pašvaldība. 
Saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" par 
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 
nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst 
būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis 
Ministru kabinets (persona, kuras ienākumi nepārsniedz 90 latus mēnesī, ir 
atzīstama par trūcīgu). Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek 
izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa. Lai noskaidrotu pašvaldības noteiktos 
kritērijus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, 
nepieciešams vērsties savā pašvaldībā. 

 

http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=
http://pro.nais.dati.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001120632774&Req=0103012001120632774&Key=0103012002103132805&Hash=


Pieteikšanās 

Pieteikšanās mobilitātei Erasmus+ ietvaros, jāvēršas pie savas 
AIIE Erasmus koordinatora. 

Katra AIIE nosaka: 

• Pieteikšanās termiņus; 

• Atlases kritērijus; 

• Atlases kārtību; 

• Valstis/AIIE, uz kurām var doties (katrai skola izveidots 
sadarbības partneru loks). 



Erasmus+ noderīgas saites un dokumenti 

• Informācija par Erasmus+ programmu 

• VIAA mājas lapā: 
http://www.viaa.gov.lv//lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus
/par_macibu_mobilitatem/  

• EK mājas lapā: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm  

• Erasmus + Programme Guide 
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/p
ar_macibu_mobilitatem/?tl_id=21447&tls_id=1304 
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VIAA Kontaktinformācija 
Saziņai un konsultācijām: 

 

Līvija Mačtama  

Tālrunis: 67201168,  

e-pasts: livija.mactama@viaa.gov.lv  

 

Sekojiet mūsu aktualitātēm: 
• Twitter: @VIAA_LV , @ErasmusPlusLV 

• YouTube: VIAAlv 

• Flickr: VIAA konts 

• un piesakieties www.viaa.gov.lv mājas lapas  

jaunumu saņemšanai e-pastā 
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