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Erasmus programmai 30 gadi 

No 1999.gada līdz 2016.gadam skolu sektora ieguvums no ES izglītības programmām ir 23,5 
miljoni EUR. Profesionālās pilnveides stipendijas saņēmuši 1888 skolu pedagoģiskie darbinieki.  
Īstenoti 955 partnerības projekti (Comenius, Erasmus+ stratēģiskās partnerības) 
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Erasmus+ finansējums skolu sektora projektiem 
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Erasmus+ projekti darbībā 

 

  Uz 2017. gada februāri: 

 

• 79 skolas īsteno mobilitātes projektu KA1 

• 150 skolas īsteno starpskolu stratēģiskās              
partnerības projektu KA2 
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ES Erasmus+ programma izglītībai, mācībām, 
jaunatnei un sportam 

Erasmus+      2014-2020 

KA1 
Learning 

Mobility/ 

Mācību  

mobilitātes 

KA3 

Policy Support/ 

Atbalsts  

Politikas 

 iniciatīvām 

KA2 
Co-operation 

Projects/ 

Sadarbības  

projekti 

• Jean Monnet/Žans Monē  

• Sport 
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Atbildīgās institūcijas 

Erasmus+ programmas decentralizētās aktivitātes 
Latvijā administrē divas aģentūras: 
 Valsts izglītības attīstības aģentūra (izglītības un mācību 

jomas projekti) 
 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (jaunatnes 

jomas projekti) 

Erasmus+ programmas centralizētās aktivitātes 
administrē  
 Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 

Briselē – EACEA.  
 

VIAA informatīvs materiāls par atbildīgajām institūcijām: 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/Erasmus_InfoLapa_A4_WEB.pdf   
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Erasmus+ 2017.gada konkurss 

• Erasmus+ 2017. gada konkursa vadlīnijas publicētas EK 
mājas lapā 2016. gada 4. oktobrī: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources_en 

• Erasmus+ vadlīnijās noteikti konkursa nosacījumi, 
tostarp prioritātes, termiņi, finanšu nosacījumi, 
vērtēšanas kritēriji utt. 

• Projektu pieteikumu veidlapas pieejamas VIAA mājas 
lapā un EK mājas lapā. 
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Pamatdarbība Nr.1 (KA1) 

Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā 
(skolas, profesionālās, pieaugušo un augstākās 
izglītības sektorā) 

2017.gada 2.februāris 
 

Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā  
 

2017.gada 2.februāris 

2017.gada 26.aprīlis 

2017.gada 4.oktobris  

Apjomīgi pasākumi Eiropas brīvprātīgā darba 
ietvaros 
 

2017.gada 5.aprīlis 

Stratēģiskie Eiropas brīvprātīgā darba projekti 
 

2017.gada 26.aprīlis 

Erasmus Mundus kopīgu maģistra grādu iegūšana 2017.gada 17.februāris 
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Mācību mobilitātes KA1 projekti 
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Mācību mobilitāte skolu(vispārējā) izglītībā (1) 

Projekta pieteicējs (drīkst iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu vienā 
konkursa gadā) 

• Skola (iestāde, kas nodrošina izglītību sākot no pirmsskolas izglītības līdz 
augstākā līmeņa vidējai izglītība) 

• Konsorcija koordinators (vietējā vai reģionālā pašvaldība vai Izglītības 
pārvalde) 

 Konsorcija sastāvs: koordinators un vismaz 2 konsorcija pakļautībā esošas skolas. 
Konsorcija sastāvā ir tikai skolas.  

Projekta ilgums: 1 līdz 2 gadi ; Projektam jāsākas līdz 2017.g.31.decembrim 

Projekta dalībnieki: 

• skolas personāla pārstāvji (pedagoģiskais un nepedagoģiskais, tostarp skolu 
direktori, vadītāji utt.), kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar skolu 

•  izglītības speciālisti, kas iesaistīti skolas stratēģiskajā attīstībā (inspektori, 
psihologi, pedagoģiskie padomdevēji u.c.)  
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Mācību mobilitāte skolu(vispārējā) izglītībā (2) 

Mobilitāšu veidi: 

• mācību stundu vadīšana: skolotāji vai cits skolu 
pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu 
partnerskolā; 

• profesionālās pilnveides kursi un mācības - atbalsts 
skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un 
atbalsta personāla profesionālajai pilnveidei; 

• darba vērošana – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas 
vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam 
doties vizītēs uz partnerskolām vai citā atbilstošām 
organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā 
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Mobilitātes projekta finansējums (1) 

• Organizatoriskais atbalsts (350 € par katru 
dalībnieku) 

• Ceļa izdevumi (atkarībā no attāluma) 

• Individuālais atbalsts - uzturēšanās izdevumi 
! uzturēšanās izdevumiem tiks piešķirts 90% apmērā no Erasmus+ 
programmas vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm (45 – 144 € 
atkarībā no galamērķa valsts) 

• Kursu maksa (70 € dienā, max 700 €) 

• Atbalsts dalībniekam ar īpašām vajadzībām 
(invaliditāte) 

• Izņēmuma izmaksas 
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Maksimālais projekta finansējums (2) 

• Projekti tiek vērtēti pēc atbilstības un kvalitātes 
kritērijiem 

• Kvalitātes vērtēšanas eksperts var ieteikt samazināt 
mobilitāšu dalībnieku skaitu, ja pieteikumā trūkst 
atbilstoša pamatojuma 

• Atbalstītajam projektam piešķirtais finansējuma 
apmērs atkarīgs no vairākiem faktoriem: 
• apstiprināto mobilitāšu skaita 

• mobilitāšu ilguma 
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Eiropas tiešsaistes platforma skolu izglītībā 

 

SchoolEducationGateway 
 

• http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/in
dex.htm 

 

Viedokļi 

Resursi 

Erasmus+ iespējas 

Skolotāju akadēmija 
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Pamatdarbība Nr.2 (KA2) 

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību 
jomā (skolas, profesionālās, pieaugušo un 
augstākās izglītības sektorā) 

2017.gada 29.marts 

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā  
 

2017. gada 2.februāris 
2017.gada 26.aprīlis 
2017.gada 4.oktobris 

Zināšanu apvienības 2017.gada 28.februāris  
 

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā 
partnervalstīs 

2017.gada 9.februāris 
 

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā 2017.gada 8.marts 
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Pamatdarbība Nr.2 Stratēģiskās partnerības 

• Stratēģisko partnerību mērķi ir atbalstīt inovatīvas 
prakses attīstīšanu, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī 
kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, 
mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu 
Eiropas līmenī 

• Stratēģiskām partnerībām jābūt vērstām vismaz uz 
vienu Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti vai 
atbilstošā izglītības sektora prioritāti 

• Stratēģiskās partnerības var veidot viena sektora 
ietvaros vai tās var būt arī starp vairākiem sektoriem 
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SEKTORU PRIORITĀTES - skolu izglītība 2017 

• Prasmju un pamatkompetenču attīstīšana 

• Pedagoga profesijas profila(-u) nostiprināšana 

• Atbalsts agrīnās pirmsskolas izglītībai un aprūpei 

• Atbalsts skolām mācību priekšlaicīgas pamešanas 
un nelabvēlīgu situāciju risināšanai 
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HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES 

• Aktuālu un augsta līmeņa prasmju un iemaņu apgūšana, ietverot 
pamatprasmes, transversālās prasmes un sociālās prasmes, kā arī 
uzņēmējdarbības, svešvalodu un digitālās prasmes. 

• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) efektīva izmantošana izglītībā 
un mācībās (inovatīvi rīki, metodes, pieejas).  

• Sociālā iekļaušana: inovatīvas integrētas pieejas, kas veicina iekļaušanu, 
daudzveidību, vienlīdzību, dzimumu līdzsvaru un nediskrimināciju izglītībā un 
mācībās. 

• Atbalsts pedagogu profesionālajai attīstībai (piemēram, pedagogu 
piesaistīšana, atlase un ievadīšana profesijā) 

• Prasmju un kvalifikāciju atzīšana: darbības, kas veicina kvalifikācijas un 
mācību rezultātu atzīšanu, pārredzamību un salīdzināmību.  

• Ilgtspējīgas investīcijas izglītībā, veicinot finansēšanas modeļus, kas piesaista 
privāto sektoru un kapitālu izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 
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Stratēģiskās partnerības – projektu veidi 

 
• Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam (visos sektoros) vērsti uz inovatīvu 

intelektuālu rezultātu izstrādi vai intensīvām nesen izstrādātu rezultātu 
izplatīšanas aktivitātēm (jaunas pieejas, metodes, mācību līdzekļi izglītībā);  

• Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (izņemot 
augstākajā izglītībā) sniedz iespēju organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, 
paaugstināt savu kapacitāti un apmainīties ar idejām, praksēm un metodēm. 

Starpskolu stratēģisko partnerību 
projektos sadarbības pasākumi var 
tikt tiek apvienoti ar skolotāju 
īstermiņa vai ilgtermiņa mobilitātēm, 
skolēnu apmaiņām un/vai ilgtermiņa 
skolēnu mobilitāti starp skolām, kas 
piedalās projektā. 
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Stratēģiskās partnerības – finansējuma (%) 
sadalījums 2017.g.konkursā 

Sektors Inovāciju 
atbalstam 

Pieredzes 
apmaiņas 

projektiem 

Augstākā izglītība 100% N/A 

Profesionālā 
izglītība 

70% 30% 

Pieaugušo izglītība 70% 30% 

Skolu izglītība 50% (veidlapa 201) 50% (veidlapa 219) 
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Stratēģiskās partnerības 
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Stratēģiskās partnerības 

• Projekta pieteicējs (Viens un tas pats partneru konsorcijs var 
iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai): 

 Partneru konsorcijs – vismaz 3 organizācijas no 3 
programmas valstīm 

 Īpaši noteikumi skolu sektorā: 
 Projektiem, kas atbalsta labas prakses apmaiņu var iesaistīt 2 

organizācijas no 2 programmas valstīm 

• Projekta ilgums:  
 Partnerības profesionālās, skolu un pieaugušo izglītības jomā: 

no 12 līdz 36 mēnešiem  

• Projektam jāsākas līdz 2017.g.31.decembrim 

• Projektam jābeidzas vēlākais 2020.gada 31.augustā 
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€ Stratēģiskās partnerības – finansējums  

Atbalstāmās budžeta kategorijas: 

 Projekta vadība un īstenošana 

 Starpvalstu projekta sanāksmes 

 Intelektuālie rezultāti 

 Rezultātu izplatīšanas pasākumi 

 Starptautiskās mācību aktivitātes 

 Citas izmaksas un atbalsts speciālajām 
vajadzībām 

Finansēšanas mehānisms: vienības 
izmaksas, kuras ietekmē: 

 Partneru valstis, 

 Projekta ilgums, 

 Ieguldītais darbs rezultātu izstrādei, 

 Citi parametri. 

Maksimālais budžets:  

 150 000 EUR gadā visiem 
partneriem 
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Pieteikuma iesniegšanas procedūra 

• Pieteikuma veidlapa – elektroniska,  pieejama internetā 
(VIAA mājas lapā) 

• PIC kods: katra iestāde (un visi projekta partneri) pirms 
pieteikumu iesniegšanas reģistrējas sistēmā (Participant 
Portal/URF): 

• EU login 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi)  

• Participant portal: 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/h
ome.html  

• Projektu pieteikumu iesniedz elektroniskā veidā tiešsaistē 
EK sistēmā norādot savas valsts aģentūru LV NA – VIAA 
(LV01) 
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EU login vietne 
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ES dalībnieku portāls 
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Kad iesniegt projekta pieteikumu? 

• Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  

      2017.gada 29.marts  

(plkst.12:00 pēc Briseles laika) 

• Erasmus+ 2017.gada konkursa vadlīnijas publicētas EK un 
VIAA mājas lapā: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources_en 

Stratēģiskās partnerības (prioritātes, finanšu nosacījumi, 
atbalstāmās aktivitātes, kvalitātes vērtēšanas kritēriji):         
EN 120.-138.lpp. 
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Atbalsts projektu iesniedzējiem 

• 2017.gada 17.februārī plkst. 14:00 – 17:00 informatīvs 
seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu aktivitātē 
(KA2) “Stratēģiskās partnerības” visos sektoros, izņemot 
starpskolu partnerības. Reģistrēšanās noslēgusies. 
 

• Skolām, kuras plāno iesniegt Erasmus+ starpskolu projektus 
tiek atsevišķs tiesšaistes vebinārs 22.02.2017. plkst 15:00. 
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Starptautiskās sadarbības aktivitātes (TCA) 

• Kontaktsemināri partneru iegūšanai un projekta 
ideju izstrādei 

• Tematiskie semināri par Eiropā aktuāliem izglītības 
jautājumiem 

• Studiju vizītes 

 

Informācija par pasākumiem un pieteikšanās regulāri 
tiek izsludināta VIAA mājaslapā Erasmus+ «Jaunumi» 
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Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2017 

Eiropas prioritātes 2016. - 2017. gada  

Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē  

kampaņām: 

• Daudzvalodu skolas un klases: daudzveidības ienākšana skolās 

• Valodai draudzīga sabiedrība — ikdienišķa valodas apguve 

 
Konkurss tiks izsludināts 2017.gada maijā 

Apalvošana Eiropas Valodu dienā – 26.septembrī 
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Baiba Sermuliņa 

VIAA ES Izglītības programmu departamenta vecākā eksperte  

Erasmus+ LV NA 

E-mail: baiba.sermulina@viaa.gov.lv 

www.erasmusplus.lv 

www.viaa.gov.lv  

 

Paldies par uzmanību! 
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