Lietas, kas jāzina un jānokārto
pirms Erasmus+ studiju perioda uzsākšanas
Erasmus+ studiju līgums
Katram studentam ar JVLMA jānoslēdz Erasmus+ studiju līgums, kas piešķir
Erasmus studējošā statusu. Studiju līgumā ir fiksēta informācija par ārvalstu
viesaugstskolu, studiju perioda sākuma un beigu datumiem, piešķirto Erasmus
stipendijas apjomu, tās maksājuma kārtību un atmaksāšanas noteikumiem, studiju
rezultātu akadēmisko atzīšanu mājas augstskolā, Erasmus studenta atskaites
dokumentiem un to iesniegšanas termiņiem.
Ir ļoti svarīgi zināt, ka Erasmus studiju perioda laikā ārvalstu viesaugstskolā
studējošais nav tiesīgs saņemt nekādu papildu finansējumu citu Eiropas Savienības
programmu vai starptautisko sadarbības līgumu ietvaros.
Tikai pēc Erasmus+ studiju līguma parakstīšanas Ārlietu daļa var sagatavot
nepieciešamo rīkojumu Erasmus stipendijas pārskaitīšanai uz Jūsu kontu.

Stipendija
Erasmus studējošā ikmēneša stipendijas apjoms tiek
noteikts, ņemot vērā Eiropas Komisijas un Valsts
izglītības attīstības aģentūras noteikto Erasmus
stipendijas lielumu atkarībā no valsts, kurā atrodas
viesaugstskola. Erasmus stipendijas apjoms ir atkarīgs no
JVLMA piešķirtā Erasmus finansējuma un plānotā
izbraucošo studējošo skaita konkrētajā akadēmiskajā
gadā.
Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka stipendijai nav pilnībā jāsedz visi Erasmus
studenta izdevumi studiju periodā ārvalstīs. Tādēļ katram Erasmus studentam jau
laikus vajag parūpēties par papildu finansējuma nodrošināšanu. Stipendija parasti tiek
pārskaitīta uz studējošā kontu vairākas nedēļas pirms izbraukšanas uz studijām
ārvalstu augstskolā.
Erasmus stipendija tiek pārskaitīta EUR valūtā.
Jūsu pienākums ir savlaicīgi paziņot sava konta rekvizītus (bankas nosaukumu un
IBAN konta numuru), nosūtot tos uz e-pastu savai Erasmus koordinatorei JVLMA
Ārlietu daļā. Tas jāizdara iespējami drīzāk, bet ne vēlāk kā 1,5 mēnesi pirms
izbraukšanas uz studijām.
Uzmanību! Erasmus stipendija nevar tikt pārskaitīta uz Jūsu kontiem ārvalstu bankās
vai uz kontiem, kas nepieder personīgi Jums.
Tiklīdz Erasmus stipendija ir ieskaitīta Jūsu kontā, pārliecinieties par saņemtās
summas atbilstību Erasmus studiju līgumā noteiktajai un informējiet par to Ārlietu
daļas darbinieces.
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Lūdzu, ievērojiet, ka Erasmus programmas noteikumi paredz situācijas, kad mājas
augstskolai ir tiesības pieprasīt no studējošā Erasmus stipendijas atmaksu pilnā
apmērā. Tas var notikt gadījumā, ja studējošais pēc atgriešanās no studijām
viesaugstskolā nevar apliecināt neviena vai tikai dažu ECTS kredītpunktu iegūšanu,
kā arī gadījumā, ja studējošais bez attaisnojoša iemesla pārtrauc studijas ārvalstu
augstskolā.
Obligāti pārbaudiet, vai Jūsu bankas kontam ir piesaistīta
starptautiski atzīta maksājuma karte, kura būs derīga visā
ārvalstu studiju perioda laikā.
Lai varētu veikt nepieciešamos pārskaitījumus un kontrolēt
naudas plūsmu savā kontā, ir noteikti jābūt pieslēgtai
Internetbankai.

Izbraukšanas datumi, Erasmus+ studiju periods un maksājumi
Uzņemošās augstskolas koordinators, nosūtot apstiprinājuma vēstuli par Jūsu
uzņemšanu Erasmus apmaiņas programmā, arī paziņo vēlamo datumu, kad Jums
jāierodas viesaugstskolā. Tiklīdz šis datums ir zināms, varat izlemt, ar kādu transporta
līdzekli vēlaties doties, un rezervēt biļetes. Ja rezervēto biļeti nepieciešams izpirkt
pirms Erasmus stipendijas pārskaitīšanas, Jums jāizmanto personīgie līdzekļi.
Dažreiz Erasmus studentam ir nepieciešams vēl pirms izbraukšanas uz studijām un
Erasmus stipendijas saņemšanas pārskaitīt depozītu (drošības naudu) par kopmītnes
vietas rezervēšanu. Nereti tiek prasīts veikt pārskaitījumu un atsūtīt bankas
maksājuma uzdevumu kopā ar pieteikuma formu kopmītnēm. Šādos gadījumos
nekavējoties jāvēršas Ārlietu daļā.
Kad transporta biļetes iegādātas, obligāti informējiet ārvalstu augstskolas Erasmus
koordinatoru un kopmītnes pārvaldnieku (vai dzīvokļa saimnieku) par konkrēto
iebraukšanas datumu.
Ņemiet vērā, ka daudzās valstīs (piemēram, Austrijā, Vācijā) pastāv stingri noteikumi
par iekārtošanos kopmītnēs. Istabas atslēgas var saņemt tikai darba dienās un tikai
noteiktajos pieņemšanas laikos. Ja ir iespējams, neplānojiet iebraukšanu ārvalstu
pilsētā uz brīvdienām vai svētku dienām. Ja transporta līdzekļu grafika dēļ nav
iespējams ievērot šos noteikumus (piemēram, lidmašīna ielido vēlā vakarā vai
svētdienā), savlaicīgi jāparūpējas par naktsmītnes rezervēšanu 1-2 naktīm kādā no
pilsētas viesnīcām vai hosteļiem.
Vairākums ārvalstu augstskolu organizē iebraucošajiem Erasmus studentiem t.s.
Ievadnedēļu vai Orientēšanās pasākumus (Introduction, Orientierungwoche utml.),
kas var ilgt dažas dienas vai pat 1-2 nedēļas. Iesakām Jums pieteikties un piedalīties
šajos pasākumos, kas dos iespēju pirms lekciju perioda sākuma nokārtot visas
formalitātes ārvalstu augstskolā, uzzināt tās darbības noteikumus, kā arī iepazīties ar
Erasmus studējošajiem no citām valstīm.
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Viesaugstskola var piedāvāt Jums piedalīties intensīvajos valodu kursos, kas notiek
pirms semestra sākuma un parasti ilgst 3-4 nedēļas. Šādi kursi nereti ir par maksu, un
to apmeklējums nav obligāts.
Ņemiet vērā, ka bez ceļa un dzīvošanas izmaksām dažādās Eiropas valstīs var būt arī
citi izdevumi. Piemēram, dodoties Erasmus apmaiņas studijās uz Vāciju, par katru
semestri būs jāmaksā arī t.s. Studentenwerk jeb līdzmaksājums studentu
organizācijā (EUR 200-300, atkarībā no augstskolas). Tas segs vietējā transporta
izmaksas, piedāvās ievērojamas atlaides kultūras pasākumiem u.c. Visbiežāk šis
maksājums jāsamaksā jau vasaras vidū, ievērojamu laiku pirms studiju uzsākšanas, un
bez tā students netiek pielaists pie studijām.

Veselības apdrošināšana
Visiem Erasmus studējošajiem obligāti jānoformē
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK). Tā
dod tiesības Eiropas Savienības robežās saņemt valsts
garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko
palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta šīs
valsts iedzīvotājiem. EVAK karti var noformēt bez
maksas Nacionālajā veselības dienestā, aizpildot un
iesniedzot pieteikuma veidlapu. NVD Klientu apkalpošanas centra adrese Rīgā - Cēsu
iela 31, k-3 (6. ieeja). Papildu informāciju var saņemt Nacionālā veselības dienesta
mājas lapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte. Karti var
saņemt vienas dienas laikā, un tās derīguma termiņš ir 3 gadi.
JVLMA Jums papildus apmaksās ERGO medicīnisko apdrošināšanu, tomēr tajā
iekļautais medicīnisko izdevumu risks sedz tikai primāro medicīnisko palīdzību.
Tādēļ ļoti rūpīgi apziniet savu veselības stāvokli pirms aizbraukšanas un aizejiet pie
speciālistiem tepat Latvijā. Noteikti aizejiet pie zobārsta!

Pase
Neaizmirstiet pārbaudīt savas pases derīguma termiņu. Tai jābūt
derīgai vismaz 3 mēnešus pēc Jūsu plānotā atgriešanās datuma no
studijām ārvalstu augstskolā. LR pilsoņa pases, kas ir izsniegtas
pirms 2002. gada jūlija, izbraukšanai uz ārzemēm nav derīgas.
Tās steidzīgi jānomaina pret jaunā parauga pasēm Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās.
LR nepilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem Latvijas
Republikā jāņem vērā, ka pirms izbraukšanas uz daudzām ES un
EEZ valstīm ir nepieciešams noformēt studentu vīzas vai uzturēšanās atļaujas, ko
šobrīd bieži vien var izdarīt tikai diplomātiskajās pārstāvniecībās ārpus Latvijas, un
tas prasa zināmu laiku. Dokumentiem vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai
obligāti vajag pievienot oficiālu apstiprinājumu no ārvalstu augstskolas par
uzņemšanu studijām.
LR pilsoņi drīkst brīvi ieceļot ES un EEZ valstīs, taču uzturēties šajās valstīs tikai 90
dienas pēc kārtas. Ja studiju periods pārsniedz 3 mēnešus, pēc ierašanās ārvalstu
augstskolā ir jāreģistrējas attiecīgās valsts imigrācijas dienestā. Nepieciešamo
informāciju var iegūt augstskolas mājas lapā vai jautāt uzņemošās augstskolas
Erasmus koordinatoram.
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Tiešsaistes svešvalodu kursi jeb Online Linguistic Support / OLS
Katram Erasmus+ apmaiņas programmas studentam ir pienācīgā līmenī jāzina
uzņemošās valsts valoda vai angļu valoda (ja studijas tiek piedāvātas angļu valodā).
Erasmus programmas noteikumi paredz, ka pirms došanās Erasmus studijās students
izpilda svešvalodas testu, ko uz studenta e-pasta adresi nosūta viņa Erasmus
koordinators. Ja zināšanu līmenis valodas testā izrādās B1 vai zemāks, studentam
tiek piešķirta pieeja bezmaksas tiešsaistes valodu kursiem. Studenta pienākums ir
regulāri un sistemātiski patstāvīgi apgūt svešvalodu, lai līdz studiju uzsākšanai
ārzemēs spētu komunicēt, kā arī turpināt papildināt svešvalodas zināšanas OLS
sistēmā, esot ārzemēs.
Pēc atgriešanās studentam jānoliek otrs svešvalodu zināšanu tests.

Mājas darbi
Pirms aizbraukšanas jānokārto visas saistības ar JVLMA
bibliotēku, lai atgriežoties Jūs nesagaidītu sods par neatdotām
notīm vai grāmatām.
Erasmus studijas paredz nokārtoto kursu un kredītpunktu
pārskaitīšanu no ārzemju augstskolas uz JVLMA, bet visus
priekšmetus, kas paredzēti attiecīgajā semestrī mūsu studiju programmā, protams,
nebūs iespējams apgūt viesaugstskolā. Tāpēc pirms aizbraukšanas laicīgi sazinieties
ar neattiecināmo priekšmetu pasniedzējiem un uzziniet, ko Jūs varētu apgūt
patstāvīgi un kā gatavoties pārbaudījumiem, kas būs jānokārto pēc atgriešanās. Ja
pieejams, izmantojiet E- studiju vides iespējas.
Visus augšminētos sagatavošanas darbus pirms izbraukšanas uz
ārvalstu augstskolu jāveic savlaicīgi, neatstājot to uz pēdējo mirkli.
Jums jācenšas plānot savas vasaras brīvdienas tā, lai pirms
izbraukšanas uz studijām Jūs pavadītu vismaz vienu nedēļu Latvijā, lai
varētu personīgi nokārtot visas Erasmus formalitātes.
Ja plānojat vasaras brīvdienās izbraukt no Latvijas uz ilgāku laiku, obligāti
informējiet par to JVLMA Ārlietu daļu, kā arī regulāri pārbaudiet savu e-pastu.
Gadījumā, ja pēkšņi nopietnu iemeslu dēļ nevarēsiet izbraukt uz studijām ārvalstu
viesaugstskolā, par izveidojušos situāciju nekavējoties jāinformē JVLMA Ārlietu
darba prorektore Maija Sīpola, kā arī ārvalstu augstskolas Erasmus koordinators.
Jūsu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ārlietu daļa:
Maija Sīpola - maija.sipola@jvlma.lv, 67223522
Anita Alksne - anita.alksne@jvlma.lv, 67820271
Vita Šiliņa - vita.silina@jvlma.lv, 67820271
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