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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, ņemot vērā risku, ko budžeta samazinājums rada Erasmus
universitāšu apmaiņas programmai, ierosina universitāšu mobilitātes iniciatīvas īstenot, savā 
valstī uzņemot dažādu tautību studentus. 

Tādā gadījumā ģimene, kas plāno sūtīt savu bērnu studēt ārzemēs saskaņā ar Erasmus
programmu, uzņemtu studentu no citas valsts, tādējādi novēršot papildu izmaksas.

Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, cik būtiska nozīme Erasmus programmai ir daudzvalodu 
izglītības attīstībā Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Kopš programmas īstenošanas sākuma 1987. gadā Erasmus programma ir devusi iespēju 
vairāk nekā trīs miljoniem Eiropas studentu doties uz ārvalstīm un studēt augstākajās mācību 
iestādēs vai praktizēties uzņēmumos. Tas ir sniedzis ievērojamu atbalstu studentu prasmēm, 
vairojot viņu pieredzi, veicinot viņu personīgo attīstību un palielinot viņu nodarbinātības 
iespējas, jo prasmes, kas iegūtas programmas īstenošanas laikā (lingvistiskās, starpkultūru un 
pielāgošanās jaunām situācijām prasmes) darba devēji augstu vērtē. 

Jaunā programma Erasmus+, ko uzsāks 2014. gada sākumā, pamatosies uz pašreizējās 
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Erasmus programmas panākumiem, kā arī uz citu programmu, kas īstenotas izglītības, 
apmācības, jaunatnes pasākumu un sporta jomā, panākumiem. Jaunās programmas centrā būs 
studentu mobilitāte, un tas ir atspoguļots skaitļos; ja Eiropas Parlaments un Padome 
apstiprinās paredzēto vienošanos, programmas budžets palielināsies par 40 % salīdzinājumā 
ar pašreizējām programmām šajās jomās, un vismaz 63 % no kopējā budžeta piešķirs personu 
mācību mobilitātei. Erasmus+ dos aptuveni diviem miljoniem augstākās izglītības studentu 
iespēju studēt vai gūt apmācību ārvalstīs. 

Kā uzsvērts lūgumrakstā, mājokļa jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Droša mājokļa par 
pieņemamu cenu atrašana nodrošina veiksmīgu mobilitātes pieredzi. Tāpēc „Erasmus” 
Augstākās izglītības harta, kas ir visu to augstākās izglītības iestāžu, kuras vēlas piedalīties 
Erasmus+ programmās, dalības priekšnoteikums, ir pastiprināta, iekļaujot tajā jaunus 
principus, tostarp tādu, ka augstākās izglītības iestādēm „jāpalīdz iebraucošajiem mobilajiem 
studentiem atrast mājokli”. Nolīgumi starp augstākajām mācību iestādēm, kuras piedalās 
Erasmus+ programmā, arī ir papildināti ar noteikumiem par mājokli partneraugstskolās. 
Studentu asociācijas, kā, piemēram, Erasmus studentu tīkls, arī var sniegt atbalstu studentiem 
mājokļa atrašanā un vispār praktiskajā integrācijā.

Komisija atbalsta ierosmes, piemēram, tādas, kuras ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs, lai 
veicinātu studentu mājokļu apmaiņu viņu mobilitātes laikā. Lai gan nav iespējams panākt, ka 
abas puses atrod vienādu skaitu mājokļu vai iekļauj šo noteikumu kā obligātu savās 
programmās, jo nesakrīt programmu sākuma datumi un ilgums, kā arī studentu plūsmas starp 
augstākajām mācību iestādēm un valstīm nav līdzsvarotas, Komisija atzinīgi vērtē pilsoniskās 
sabiedrības ierosmes veicināt studentu apmaiņu un atkārtotu mājokļu izmantošanu. Pastāv 
vairākas interneta platformas, kas atbalsta tos studentus, kuri dodas apmaiņā vai stažēties un 
vēlas izīrēt savu istabu vai atrast istabu ārvalstīs (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Šādas ierosmes var palīdzēt augstākajām mācību 
iestādēm palielināt īstermiņa mājokļu piedāvājumu iebraucošajiem apmaiņas studentiem un 
sniegt papildu finansiālu atbalstu studentiem apmaiņas periodā, izīrējot viņu istabas. Šajās 
tīmekļa vietnēs arī studentu ģimenes var meklēt un piedāvāt mājokļus.


