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LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 

  

 

 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

         

05.12.2011.           Nr.47 

 

 

Par Eiropas Savienības ERASMUS+  

programmas studentu mobilitātes stipendijas piešķiršanu  

Latvijas Jūras akadēmijas studentiem  

 

 

1. Vispārīgi noteikumi 

1.1. Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk –LJA) nolikums „Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas 

studentu mobilitātes stipendijas piešķiršanas kārtību Latvijas Jūras akadēmijas studentiem” (turpmāk - 

Nolikums) izstrādāts saskaņā Eiropas Savienības (ES) ERASMUS+ programmas vadlīnijām projekta 

pieteicējiem, kas ir publicētas Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā 

http://viaa.gov.lv//lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=21447&tls

_id=1304. 

1.2. ES ERASMUS+ programmas studentu mobilitātes stipendijas (turpmāk – Stipendijas) mērķis – ir atbalstīt 

LJA studentu mobilitāti, veicināt akadēmisko zināšanu papildināšanu un profesionālo iemaņu 

pilnveidošanu, godīga, pārskatāma un dokumentēta konkursa rezultātā atlasot labākos LJA studentus 

dalībai ERASMUS+ programmas apmaiņas studijām LJA partneraugstskolās vai ERASMUS+ praksei 

Eiropas uzņēmumos vai LJA partneraugstskolās un nominējot ERASMUS+ mobilitātes stipendijas 

saņemšanai. 

1.3. Stipendijas finansējums tiek nodrošināts no ES ERASMUS+ programmas mobilitātes īstenošanai 

paredzētajiem līdzekļiem. 

1.4. Stipendiju piešķir konkursa kārtībā uz studenta izvēlēto mobilitātes periodu. 

 

2. Stipendiju komisija 

2.1. Stipendijas piešķiršanai un pretendentu iesniegumu izvērtēšanai ar LJA rektora rīkojumu izveido LJA 

ERASMUS+ stipendijas piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisija). 
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2.2. Komisija tiek veidota 5 (piecu) cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā LJA prorektoru, 2 (divus) LJA studiju 

nodaļu pārstāvjus - pa vienam pārstāvim no katras studiju nodaļas, 1 (vienu) Ārējo sakaru nodaļas 

(turpmāk – ĀSN) pārstāvi un 1(vienu) Studentu padomes pārstāvi. 

2.3. Komisijas sēdi sasauc priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. 

2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi, no kuriem viens ir 

Komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. 

2.5. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsojot, balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

2.6. Komisija izskata saņemtos Stipendijas pretendentu vērtējumus un apstiprina LJA ERASMUS+ stipendijas 

pretendentu ranga tabulu, kura tiek izmantota, lai noteiktu ERASMUS+ stipendijas pretendentu secību. 

 

3. Prasības pretendentam, kas piesakās Stipendijas konkursam 

3.1. Uz Stipendiju var pretendēt LJA studējošie, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

3.1.1. studējošais ir sekmīgs LJA students un ir pabeidzis ne mazāk kā pirmo kursu kādā no LJA bakalaura 

studiju programmām; 

3.1.2. studējošais ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, vai ārzemju students, kuram ir pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja Latvijā; 

3.1.3. studējošā vidējā svērtā atzīme par pabeigto studiju periodu (ieskaites ar atzīmi, prakses atskaites, 

eksāmeni) ir vismaz 5,5 balles; 

3.1.4. studējošā svešvalodas zināšanām ir jāatbilst līmenim, kas nodrošina veiksmīgu studiju vielas apguvi 

partneraugstskolā un/vai prakses programmas izpildi  prakses vietā.    

3.2. Studējošais var saņemt finansējumu vienlaikus no vairākiem avotiem,  ja finansējums netiek piešķirts 

viena un tā paša mērķa sasniegšanai: 

3.2.1. Studējošais var saņemt Stipendiju vienlaikus ar ESF mērķstipendiju kā maģistrants vai doktorants; 

3.2.2. Studējošais var saņemt Stipendiju vienlaikus ar valsts garantēto studiju/studējošā kredītu. 

3.3. Visā studiju laikā studējošais drīkst izmantot Stipendiju vienu reizi studijām (3-12 mēneši) un/vai praksei 

(3-12 mēneši); kopējais studijās un praksē pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt 12 (divpadsmit) mēnešus 

viena studiju cikla ietvaros. 
3.4. Izslēgts, 2013.gada 9.decembra LJA Senāta sēdes protokols Nr.153 

3.5. Izslēgts, 2013.gada 9.decembra LJA Senāta sēdes protokols Nr.153 

 

4. Konkursa organizēšanas kārtība 

4.1. LJA izsludina konkursu Stipendijas iegūšanai divas reizes gadā – septembrī/oktobrī un februārī/martā. 

Paziņojumu par pieteikšanos konkursam uz Stipendijām gatavo ĀSN vadītājs. 

4.2. Konkurss Stipendiju studiju mobilitātei un konkurss Stipendiju prakses mobilitātei notiek atsevišķi. 

4.3. Paziņojumu par konkursu publicē LJA mājas lapā www.latja.lv.  

4.4. ĀSN nodrošina pastāvīgu informācijas pieejamību par Stipendiju (t.sk. Nolikumu un pieteikuma veidlapu) 

LJA mājas lapā www.latja.lv. 

 

5. Stipendijas pretendenta pieteikšanās kārtība 

5.1. Studējošais drīkst pieteikties uz Stipendiju, ievērojot izsludinātā konkursa termiņus un iesniedzot LJA 

ĀSN sekojošus dokumentus: 

5.1.1. Pieteikuma anketa (pieejama LJA tīmekļa vietnē http://www.latja.lv/erasmus); 

5.1.2. CV latviešu valodā; 

5.1.3. Izslēgts, 2012.gada 26.novembra LJA Senāta sēdes protokols Nr. 

http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
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5.1.4. Svešvalodu zināšanas apliecinošs sertifikāts (vēlams, bet nav obligāts). 

5.2. Studējošais drīkst pieteikties vienlaikus uz studiju un prakses mobilitātes Stipendiju, iesniedzot divus 

atsevišķus pieteikumus. 

5.3. Pretendents ir atbildīgs par Stipendijas saņemšanai sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību šajā 

Nolikumā minētajām prasībām. 

 

6. Stipendiju konkurss 

6.1. Izslēgts, 2012.gada 26.novembra LJA Senāta sēdes protokols Nr. 

6.2. Izslēgts, 2012.gada 26.novembra LJA Senāta sēdes protokols Nr. 

6.3. Pirms Stipendiju konkursa visi pretendenti tiek sarindoti atbilstoši sekmju vidējai svērtajai atzīmei.  

6.4. Ja  Stipendijas pretendents nav nokārtojis kādu no sesijām, ieskaitot prakses atskaites aizstāvēšanu, 

noteiktajā termiņā, no kopvērtējumā iegūto punktu skaita tiek atņemts  1(viens) punkts par katru noteiktajā 

termiņā nenokārtoto pārbaudījumu. 

6.4.1. Ja Stipendijas pretendents ir saņēmis aizrādījumu vai rājienu, kas ir izteikts ar rektora rīkojumu, no 

kopvērtējumā iegūto punktu skaita tiek atņemti 3(trīs) punkti par katru aizrādījumu un 5(pieci) punkti par 

katru rājienu. 

6.5. Kopvērtējumu veido studējošā līdzšinējo sekmju vidējā svērtā atzīme, kurai piemēro koeficientu 2, kā 

rezultātā maksimālais vērtējums ir 20; svešvalodu prasmes vērtējums – vidējā svērtā atzīme angļu valodā, 

kurai piemēro koeficientu 1,5, kā rezultātā maksimālais vērtējums ir 15, un studenta personības 

novērtējums, kuram piemēro koeficientu 1, kā rezultātā maksimālais vērtējums ir 10. Kopvērtējums ir visu 

kritēriju vērtējumu summa. Maksimālais vērtējums, ko studējošais var iegūt, ir 45 punkti. Vērtējums ir 

jāveic ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

6.5.1. Pretendentu līdzšinējo sekmju vidējās svērtās atzīmes, kā arī svešvalodas prasmes vidējās svērtās atzīmes 

aprēķina LJA Studiju daļa.  

6.5.2. LJA Studentu padome, vadoties no Augstskolu likumā noteiktās studējošo pašpārvaldes kompetences, 

sagatavo ERASMUS+ mobilitātes stipendijas pretendenta personības novērtējumu, iepriekš sagatavojot 

detalizētu studentu personības novērtējuma anketu un vērtēšanas skaidrojumu, pamatojoties uz studenta 

aktivitāti LJA sabiedriskajā dzīvē un zinātniskajā darbā, izmantojot šādus kritērijus: 

6.5.2.1. Zinātniskais darbs (piem., piedalīšanās LJA starptautiskajā konferencē ar rakstu, prezentāciju vai stendu, 

piedalīšanās Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas (LKĪA) stipendiju referātu rakstīšanā vai izvērtēšanā vai 

piedalīšanās citos ar zinātnisko darbu saistītos pasākumos); 

6.5.2.2. Darbība studējošo pašpārvaldē (piem., grupas vecākā pienākumu veikšana, piedalīšanās Studentu 

padomes (SP) sēdēs, kādā no SP valdes apakškomisijām, Senātā, Satversmes sapulcē vai kādā citā 

Studentu Padomes veidotā pasākumā); 

6.5.2.3. Piedalīšanās LJA publicitātes pasākumos (piem., izstādē „Skola”, pasākumā „Studentu paradīze”, 

ēnošanas dienās, atvērto durvju dienās, izbraukumos uz skolām un citos pasākumos); 

6.5.2.4. Līdzdalība dažādos LJA rīkotos pasākumos un konkursos un to organizēšanā (piem., LJA starptautiskās 

konferences organizēšanā kā brīvprātīgajam, vidusskolēnu konkursa „Enkurs” veidošanā, LJA prakses 

vakaros, talkās, sporta dienās  un sporta pasākumos vai to organizēšanā); 

6.5.2.5. Piedalīšanās ERASMUS+ aktivitātēs (piem., viesstudentu sagaidīšana un uzņemšana LJA, pasākumu 

organizēšana viesstudentiem, ārvalstu studentu informēšana par notiekošo LJA, palīdzība iejusties jaunajā 

vidē, u.c.). 

6.6. Studiju stipendijām nominētie studējošie piesakās apmaiņas studijām partneraugstskolās nākamajā studiju 

semestrī saskaņā ar konkrētās augstskolas pieteikšanās procedūru  un termiņiem. Nepieciešamie 

dokumenti jāiesniedz LJA ĀSN nosūtīšanai uz partneraugstskolu vismaz nedēļu pirms partneraugstskolas 

noteiktā pieteikšanās termiņa. 

6.7. Nominēto studentu skaits ir atkarīgs no LJA piešķirtā finansējuma apjoma mobilitātes īstenošanai. 
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6.8. Gadījumā, ja finansējuma trūkuma dēļ nav iespējams piešķirt Stipendiju un studējošais ir gatavs turpināt 

studijas partneraugstskolā bez Stipendijas, studējošajam tiek piedāvāts ERASMUS+ studenta statuss, kas 

nodrošina bezmaksas studijas izvēlētajā LJA partneraugstskolā, un piešķirta tā saucamā „ERASMUS+ 

nulles stipendija”. 

6.9. Ja diviem vai vairākiem pretendentiem uz Stipendiju ir vienāds vērtējums, tad Stipendiju vispirms piešķir 

studējošajam ar augstāku vidējo svērto atzīmi par iepriekšējo studiju periodu saskaņā ar šī nolikuma 6.3 un 

6.4 punktiem. 

6.10. ERASMUS+ praksēm nominētie studējošie drīkst veikt praksi jebkurā laikā pēc nominēšanas attiecīgā 

akadēmiskā gada ietvaros, to saskaņojot ar studiju programmas direktoru un prakses nodaļas vadītāju un 

vienojoties ar ĀSN par Stipendijas piešķiršanas iespēju divus mēnešus pirms plānotā prakses perioda. 

6.10.1.  Augstskolu nesenie absolventi mācību mobilitātes ietvaros var doties praksē ne vēlāk kā gadu pēc 

augstskolas absolvēšanas, noslēdzot līgumu par ERASMUS + prakses stipendiju studiju laikā LJA. 

6.11. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas tiek noformēts Stipendijas komisijas protokols. 

6.12. Komisijas lēmumu par Stipendiju piešķiršanu apstiprina ar LJA rektora rīkojumu un Komisija paziņo par 

Stipendijas konkursa rezultātiem visiem pretendentiem elektroniski uz pieteikumos norādītājām e-pasta 

adresēm un publicējot Stipendiju konkursa rezultātus LJA tīmekļa vietnē: http://www.latja.lv/. 

6.13. Saskaņā ar konkursa rezultātiem LJA ar studējošo rakstiski slēdz līgumu par ERASMUS+ mobilitātes 

Stipendijas piešķiršanu (līguma minimālās prasības publicētas Valsts izglītības attīstības aģentūras 

(turpmāk – VIAA) tīmekļa vietnē 

http://www.viaa.gov.lv//lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=2144

7&tls_id=1304), ievērojot konkursa laika grafiku. 

6.14. Pretenzijas par konkursa rezultātiem jāiesniedz LJA Akadēmiskajā šķīrējtiesā ne vēlāk kā 10 dienu laikā 

pēc konkursa rezultātu izziņošanas. 

 

7. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība 

7.1. Stipendijas apmērs tiek noteikts saskaņā ar ES Mūžizglītības programmas ERASMUS+ programmas 

vadlīnijām, kas publicētas VIAA tīmekļa vietnē 

http://www.viaa.gov.lv//lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=2144

7&tls_id=1304 un ir  atšķirīgs, atkarībā no valsts, kurā atrodas studējošā izvēlētā LJA partneraugstskola. 

7.2. Stipendijas izmaksas kārtība tiek noteikta ERASMUS+ studiju/prakses mobilitātes finansējuma līgumā, 

kas noslēgts starp studējošo un LJA. 

7.3. LJA ir tiesības aizkavēt stipendijas izmaksu, ja LJA kontā nav ieskaitīti ERASMUS+ mobilitātei paredzētie 

finanšu līdzekļi, par to nekavējoties informējot studējošo. 

7.4. LJA pārtrauc Stipendijas izmaksu šādos gadījumos: 

7.4.1. ja studējošais pārtrauc studijas, 

7.4.2. ja nav izpildījis noslēgtā Studiju līguma saistības. 

7.5. Ja studējošais turpinājis saņemt Stipendiju pēc studiju pārtraukšanas, studējošajam jāatmaksā nepamatoti 

saņemtā Stipendija pilnā apmērā.  

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Izvēloties partneraugstskolu, studējošie ar augstāku Stipendiju konkursā iegūto punktu skaitu izvēli izdara 

pirmie.  

8.2. Ja diviem vai vairākiem studējošiem ir vienāds konkursā iegūto punktu skaits, studējošie ar augstāku vidējo 

svērto atzīmi izvēli izdara pirmie. 

8.3. LJA partneraugstskolā studējošais izvēlas studiju kursus, kas atbilst studējošā studiju virzienam un līmenim. 

8.4. Izvēloties partneraugstskolu, tajā apgūstamie studiju kursi un to apjomi jāsaskaņo ar attiecīgās LJA studiju 

programmas direktoru. Būtiskas neatbilstības gadījumā Stipendija studijām konkrētajā ārvalstu 

partneraugstskolā netiek piešķirta. 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/nolikumi/nolikums_atbalsts_magistra_studijam_lu_3.pdf
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8.5. Partneraugstskolu divpusējās sadarbības līgumos ir noteiktas jomas, kurās augstskolas īsteno studentu 

apmaiņu. Šī informācija ir iekļauta LJA partneraugstskolu sarakstā un atrodama LJA tīmekļa vietnē 

http://www.latja.lv/faili/files/Erasmus/ERASPartnerausgst14.pdf . Studējošiem ir tiesības griezties 

LJA ĀSN ar ierosinājumiem par papildu studiju jomu iekļaušanu augstskolu divpusējos sadarbības 

līgumos vai par partnerības līgumu slēgšanu ar papildu augstskolām. 

8.6. Pretendenti, kurus augstskola nav nominējusi dalībai ERASMUS+ programmā, drīkst atkārtoti pieteikties 

nākamajam ERASMUS+ studentu mobilitātes stipendiju konkursam. 

8.7. ERASMUS+ mobilitāte – studijas un prakse – norisinās saskaņā ar ERASMUS+ hartu, kas atrodama LJA 

tīmekļa vietnē http://www.latja.lv/erasmus. 
8.8. Nolikuma 3. redakcija stājas spēkā 01.12.2014. 

Pielikums Nr. 1 - Izslēgts, 2012.gada 26.novembra LJA Senāta sēdes protokols Nr 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs        V.Priednieks 

 

 

 

Senāta sekretāre         I.Škapare 


