
Mobilitāšu un sadarbības iespējas 
Erasmus+ programmā (2021-2027).
2022. gada pieteikumu konkurss.



Erasmus+ programmas 2021-2027 
prioritātes

IEKĻAUŠANA
Sasniegt iespējami 

daudz dalībnieku un 
veicināt iekļaujošas 

pieejas mobilitātes un 
sadarbības aktivitāšu 

īstenošanai.

«ZAĻAIS KURSS»
Gūt zināšanas un 
vairot izpratni par 

vides ilgtspējību un 
klimata politiku. 

Veicināt videi 
nekaitīgas ceļošanas 
iespēju izmantošanu.

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA
Attīstīt augstas kvalitātes 

digitālo mācību formu 
pieejamību un veicināt 
digitālo pratību visos 

izglītības līmeņos un jebkurā 
vecumā. 

AKTĪVA LĪDZDALĪBA
Veicināt pilsonisko 

iesaisti un sabiedrības 
līdzdalību 

demokrātiskajos 
procesos, vairojot 

zināšanas par Eiropas 
Savienību.



Erasmus+ programmas struktūra

• Programmas ietvaros tiek īstenotas šādas trīs 
pamatdarbības:
• mācību mobilitāte (“1. pamatdarbība”);

• partnerības sadarbībai (“2. pamatdarbība”); 

• atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai (“3. pamatdarbība”).

Žana Monē aktivitātes



Erasmus+ projektu pieteicēji – juridiskas personas

• Izglītības nodrošinātāji:

• Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas

• Profesionālās izglītības iestādes, tehnikumi u.c.

• Dalībvalstī akreditētas augstākās izglītības iestādes, kas ieguvušas Erasmus
Augstākās izglītības Hartu (ECHE)

• Pieaugušo izglītotāji;

• Uzņēmumi un organizācijas, kas uzņem praksē profesionālās izglītības audzēkņus;

• Organizācijas ar nozīmīgu lomu skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās 
izglītības jomā, t.sk. pašvaldības un Izglītības pārvaldes.

Detalizēts mobilitāšu projektu dalībtiesīgo organizāciju saraksts pieejams VIAA 
mājaslapā



Mācību mobilitāšu projektu pieteikumu veidi

Īstermiņa projekti (KA122)
Piemēroti organizācijām, kas vēlas 
iesaistīties Erasmus+ programmā 
pirmo reizi, vai vēlas īstenot 
ierobežotu aktivitāšu skaitu.

• 6 līdz 18 mēn.

• Tikai individuālām organizācijām.

• Organizācijām, kas nav akreditētas.

• Drīkst pieteikt vienu projektu (otrs 
iespējams konsorcija sastāvā).

• 5 secīgu gadu laikā finansējumu 
projekta īstenošanai var saņemt ne 
vairāk kā 3 reizes.

• Maksimālais dalībnieku skaits 
nedrīkst pārsniegt 30. Šajā skaitā 
neietilpst sagatavošanas vizīšu 
dalībnieki un pavadošās personas.

Akreditēti projekti (KA121)

Pieejami akreditētām organizācijām 
skolu izglītības jomā.

• 15 mēn. (+9=24 mēn.)

• Individuālām organizācijām un 
konsorcijiem.

• Ikgadējam projekta pieteikumam nav 
kvalitatīvā vērtējuma.

• Regulārs finansējums ar īpašu 
piešķiršanas metodiku Erasmus plāna 
sasniegšanai.

Pieteikumu 

iesniegšanas 

termiņš 

23.02.2022. 

plkst. 12.00 (pēc 

Briseles laika)

Personāla un 

izglītojamo 

mācību

mobilitātēs



Erasmus akreditācija

• Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā.
• Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas

attīstības veicināšanai.
• Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
• Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas

attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.

Erasmus akreditācijas veidi:
• organizācijas individuāla akreditācija;
• mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija. Mobilitātes konsorcijs ir vienas

valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu.

Akreditācijas pieteikumu iesniegšana 1x gadā: 
2022. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika)

Vairāk informācijas par akreditāciju VIAA mājaslapā.

https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_2021_2027/erasmus_akreditacija/


Iesaistīšanās programmā bez projekta 
pieteikuma

• Iespēja pievienoties mobilitāšu projekta konsorcijā, ko vada akreditēts 
konsorcija koordinators.

• Iespēja uzņemt dalībniekus no citas valsts, kļūstot par uzņemošo 
organizāciju.

Iespēja savu organizāciju norādīt 

uzņemošo organizāciju sarakstā, 

piemēram, vietnē

School Education Gateway.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm


2 . pamatdarbība (KA2) –
partnerības sadarbībai 

Sadarbības projekti, kas ļauj organizācijām gūt starptautiskās 
sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un radīt augstas 
kvalitātes inovatīvus  rezultātus izglītības un mācību jomā.

Partnerības sadarbībai iekļauj divu veidu partnerības:

✓ Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships) (KA220)

✓ Maza mēroga partnerības* (Small-scale partneriships) (KA210)

* Neattiecas uz augstākās izglītības sektoru



Mobilitātes projekti skolu sektorā 2021 – 1.kārta



Pašvaldība – labās prakses piemērs

• 2020.gadā akreditācija skolu sektorā piešķirta Saldus novada 
pašvaldībai, kas programmas periodā mobilitāšu projektos plāno 
iesaistīt vismaz 16 izglītības iestāžu pārstāvjus.

• 2021.gada akreditācijas konkursā pieteikumu no pašvaldībām nav. 
Saņemtie izglītības iestāžu pieteikumi (14) ir vērtēšanas procesā.



Mobilitātes projekti pieaugušo izglītībā 2021
- 1.kārta



Mobilitātes projekti profesionālās izglītības 
sektorā 2021



Sadarbības partnerības 
(Cooperation partnerships)

✓ Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta 
organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā

✓ Minimums 3 partneri no 3 Programmas valstīm
✓ Projektu ilgums no 12 līdz 36 mēnešiem
✓ Dažāda veida un mēroga aktivitātes
✓ Projektu iesniegšana: 2022.g. 23.marts
✓ Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās 

organizācijas 
✓ Iespējamais projekta finansējums no 100 000 EUR līdz 400 000 EUR 



Maza mēroga partnerības                          
(Small scale partnerships)

✓ Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta 
organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
jomā

✓ Minimums 2 partneri no 2 Programmas valstīm
✓ Projektu ilgums no 6 līdz 24 mēnešiem
✓ Dažāda veida un mēroga aktivitātes
✓ Projektu iesniegšana: 2022.g. 23.marts, 2022.g. 4.oktobris
✓ Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās 

organizācijas un asociētie partneri 
✓ Projekta finansējums – vienreizējs maksājums 30 000 EUR vai 60 000 

EUR



Apstiprinātās sadarbības partnerības 2021.gadā pa 
novadiem un valstspilsētām (1.kārta, kopā 29)
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Plānotais Erasmus+ finansējums  
2022.gadā

Aktivitāte Skolu sektora 
budžets, EUR

Profesionālās 
izglītības sektora 
budžets, EUR

Pieaugušo izglītības 
sektora budžets, 
EUR

KA1 Mācību 
mobilitātes projekti

4 023 873 5.349.827 948.379 

KA2 Sadarbības 
partnerības

1 133 677 887.803 463.991 

KA2 Maza mēroga 
partnerības

253 782 241.373 249.099 

Kopā 5 411 332 6.479.003 1.661.469 



Vairāk informācijas

Detalizēta informācija par visiem apstiprinātajiem projektiem Erasmus+ 
projektu platformā

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• sniedz vispusīgu pārskatu par visiem programmas ietvaros 
finansētajiem projektiem (ietver projektu kopsavilkumus, 
finansējuma datus, informāciju par īstenotāju, partneriem utt.); 

• ļauj praktizējošiem speciālistiem piekļūt projektu rezultātiem un 
izmantot tos; 

• ļauj smelties idejas un iedvesmu.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Turpmākie soļi

Par 2022.gada projektu konkursu VIAA organizēs informatīvos 
seminārus 2022.gada janvāra sākumā.

Informācija par Erasmus+ aktualitātēm, pasākumiem un nosacījumiem: 
https://www.erasmusplus.lv/

VIAA darbinieku kontaktinformācija: 
https://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/

https://www.erasmusplus.lv/
https://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/


Zane Gailīte
Erasmus+ programmas departmenta
direktore
Valsts izglītības attīstības aģentūra
t. 67830833, e-pasts: zane.gailite@viaa.gov.lv

Sekojiet mūsu aktualitātēm:
www.erasmusplus.lv
Twitter: @VIAA_LV 
YouTube: VIAAlv
Flickr: VIAA konts
un piesakieties www.viaa.gov.lv mājas lapas jaunumu saņemšanai e-pastā

«Erasmus is Europe's most emblematic programme, the 
jewel in our crown. The Erasmus generations represent 
the essence of our European way of Life. Unity in 
diversity, solidarity, mobility, support for Europe as an 
area of peace, freedom and opportunities. With today's 
agreement, we are ready for the next and bigger 
Erasmus generations.»

Vice-President Margaritis Schinas, 11th Dec 2020

mailto:zane.gailite@viaa.gov.lv
http://www.erasmusplus.lv/
https://twitter.com/VIAA_LV
http://www.youtube.com/user/VIAAlv
http://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/
http://www.viaa.gov.lv/

