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Pielikums Nr.1 

Latvijas Mākslas akadēmijas Eiropas Savienības ERASMUS + programmu stipendiju 

konkursa nolikumam 

 

Par stipendiju piešķiršanas kārtību 2020./2021. mācību gadā sakarā ar Covid-19 

vīrusa izplatību 

 
Sakarā ar globālās pandēmijas Covid-19 izplatību, kā rezultātā ir atcelta virkne konkursa rezultātā 

apstiprināto mobilitāšu, kā arī ņemot vērā nepieciešamību ievērot programmas Erasmus+ 

līgumsaistību ar VIAA izpildi (turpmāk – Līgums), lai pēc iespējas veicinātu mobilitāšu īstenošanu, 

kad tas ir objektīvi iespējams, programmas Erasmus+ 2020./2021. studiju gada ietvaros 

piemērot šādus izņēmumus no Nolikumā noteiktās vispārējās kārtības: 

1. Noteikt elastīgu mobilitāšu pieteikšanās termiņu, t.i. noteikt, ka pieteikšanās īstenojama visa 

studiju gada ietvaros, nevis noteiktos konkursa izsludināšanas periodos. 

2. Aktuālo informāciju par pieejamo mobilitāšu skaitu un atvērto pieteikšanās kārtību LMA 

Ārlietu un izstāžu daļa regulāri aktualizē LMA mājaslapā. 

3. Pieteikšanās notiek, ievērojot līdzšinējo mobilitātes pieteikuma formu, kārtību un noteiktos 

mobilitātes pieteikuma kritērijus, piemērojot šī Pielikumā 1. punktā noteikto elastīgo 

pieteikšanās termiņu. 

4. Saņemto mobilitāšu pieteikumus reizi mēnesī, vai pēc aktuālās vajadzības, izvērtē Stipendiju 

konkursa vērtēšanas komisija klātienē vai attālināti (piemēram, e-sanāksmē zoom platformā). 

Attālinātas vērtēšanas gadījumā izvērtēšanas protokolu sagatavo viens no e-sanāksmes 

dalībniekiem un pārējie to paraksta elektroniski ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc attālinātās 

komisijas sēdes. 

5. Noteikt, ka izņēmuma gadījumā, ja nav iespējama visu stipendiju konkursa vērtēšanas 

komisijas locekļu dalība sanāksmē vai e-sanāksmē, komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās 

(klātienē vai attālināti) vismaz 3 (trīs) komisijas locekļi. 

6. Noteikt, ka stipendiju konkursa vērtēšanas komisija, ņemot vērā COVID-19 sakarā noteiktos 

ierobežojumus un pastāvīgi mainīgo situāciju, ir tiesīga izdarīt atkāpes no konkursa nolikuma 

nosacījumiem, piemēram, par dokumentu attālinātu iesniegšanu, atskaišu formu, sēžu 

norises kārtību u.c., ja komisijai ir iespējams pārliecināties par sniegtās informācijas 

patiesumu un ciktāl tas neskar objektīvu un vienlīdzīgu pieteikumu pieņemšanas un 

izvērtēšanas kārtību. 

7. Komisija ir tiesīga atteikt stipendijas piešķiršanu, ja sasniegts piešķirto līdzekļu limits, vai 

iestājušies jebkādi citi apstākļi, kas mobilitātes īstenošanu padara neiespējamu. 

8. Minētā kārtība attiecināma uz pieteikšanos ERASMUS+ stipendijai 2020./2021. studiju 

gadā. 


