
Papildus jautājumi: Sanita.Burkite@lu.lv vai klātienē 426.kabientā piesakoties iepriekš 

 
Esmu apstiprināts Erasmus+ apmaiņas studijās – kas jādara tālāk? 

 
Pārliecinies par to, uz kuru no izvēlētajām augstskolām esi apstiprināts! 

 
Izpēti visu pieejamo informāciju apmaiņas augstskolas mājas lapā (Incoming Students)! 

 
Precizē dokumentu iesniegšanas termiņu  apmaiņas augstskolā (Deadlines for application)! 

 
Pārbaudi kādā formā notiek pieteikšanās (internetā, pa pastu u.c.)! 

 
Pārbaudi, kādus dokumentus piesakoties apmaiņas augstskolā būs jāiesniedz! 

 Pārbaudi savas pases derīguma termiņu - tai jābūt derīgai 3 mēnešus ilgāk par plānoto 
atgriešanās datumu no studijām ārvalstu augstskolā! 

 
Sagaidi informatīvo e-pastu no LU Sociālo zinātņu fakultātes koordinatores! 

 Iesniedz pieteikuma anketu fakultātes koordinatorei (426.kab.), iesniedzot šo anketu students 
apstiprina savu dalību Erasmus+ programmā! 

 Izpēti kopmītņu piedāvājumu un vietu rezervēšanas iespējas, kā arī tur noteiktos datumus un 
termiņus! 

 
Seko līdzi visiem termiņiem un regulāri pārbaudi e-pastu! 

 
Sagatavo EVAK karti – tā ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, ko veselības norēķinu centrs 
izsniedz bez maksas uzreiz + papildus novērtē savu veselības stāvokli, jo ārsta vizīte ārzemēs ir 
dārgāka! 

 

Der zināt: 

! 

1.5 ECTS = 1 LV kredītpunktu. 

LU rekomendē pieteikuma dokumentus nosūtīt 2 nedēļas pirms noteiktā termiņa. 

Biežāk pieprasītie dokumenti: transcript of records jeb sekmju izraksts, learning agreement jeb  
trīspusējs līgums par Jūsu apmaiņas studiju saturu. 

Pirms līguma (learning agreement) aizpildīšanas, kursu saskaņošana ir jāveic ar programmas 
direktoru e-pastā. 

Departamental coordinator – tas ir programmas direktors/-e. 

Kad dokumenti sūtīšanai  ir gatavi, studentam jāsazinās arī ar Ārlietu departamenta pārstāvi 
Natāliju Ivanovu (Natalija.Ivanova@lu.lv  vai 67034335) un jāprecizē ierašanās laiks. 

Erasmus+ mobilitātē (studijas + prakse) var doties viens un tas pats students katrā studiju līmenī 
kopumā 12 mēnešus. 

Stipendiju izmaksa notiek 90% no piešķirtās stipendijas summas kā avansa maksājums, bet 10% 
pēc studējošā individuālās atskaites iesniegšanas pēc apmaiņas perioda. 

Pēc pieteikuma nosūtīšanas, lielākā daļa ārvalstu augstskolu atsūta studējošajam oficiālu 
apstiprinājumu par uzņemšanu studijām (Letter of acceptance, Aufnahmebestätigung). 

Oficiālie LU dati:  
Name: UNIVERSITY OF LATVIA  
Address: Raiņa blv. 19, Riga LV-1586, Latvia  
Erasmus code:  LV RIGA 01  
Erasmus Institutional Coordinator: Ms. Alina Grzhibovska, International Relations Department,  
ph. +371-67034334;    fax +371-67243091;   E-mail:   ad@lu.lv 
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