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Erasmus+ 21-27 prioritāte 
«Iekļaušana un daudzveidība»

Sasniegt iespējami daudz dalībnieku un veicināt 
iekļaujošas pieejas mobilitātes un sadarbības aktivitāšu 
īstenošanai

Novērst šķēršļus, ar kuriem var saskarties dalībnieki ar 
ierobežotām iespējām, sekmēt iekļaujošas vides 
radīšanu, veicinot taisnīgumu un vienlīdzību atbilstoši 
ikviena vajadzībām

Vienlīdzības un iekļautības principi ir daļa no Eiropas 
Savienības pamatvērtībām 



I&D: 
ietvara 
dokumenti 
(1)

• Erasmus+ 2021-2027 Regula

• 2.pants - Definīcijas (25):
• “ierobežotām iespējām pakļauti cilvēki” ir cilvēki, kas 

saskaras ar šķēršļiem, kuri liedz viņiem efektīvi izmantot 
Erasmus+ programmā paredzētās iespējas ekonomisku, 
sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar veselību saistītu 
iemeslu dēļ, savas migrantu izcelsmes dēļ vai tādu 
iemeslu dēļ kā invaliditāte vai mācīšanās grūtības, 
vai jebkāda cita iemesla dēļ, tostarp tāda iemesla, kas 
varētu būt par cēloni diskriminācijai saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu:

• aizliegta jebkāda veida diskriminācija, t.sk. 
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās 
izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, 
saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes; 
diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0817


I&D: ietvara dokumenti (2)

• Eiropas Komisijas Ieviešanas 
Lēmums (22/10/2021) – par 
iekļaušanas pasākumu satvaru
Erasmus+ 2021-2027:

https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/document/commission-
decision-framework-inclusion-2021-27

• VIAA mājas lapā:

https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/eiropas-
komisija-nostiprina-erasmus-programmas-
ieklaujoso-raksturu

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/commission-decision-framework-inclusion-2021-27
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/commission-decision-framework-inclusion-2021-27
https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/eiropas-komisija-nostiprina-erasmus-programmas-ieklaujoso-raksturu


Eiropas Komisijas I&D 
Ieviešanas lēmums: pasākumi 
• papildu finansiālais atbalsts personām ar ierobežotām iespējām
• īpaši atbalsta pasākumi visos projekta posmos 

(sagatavošanas vizītes, valodas apguves atbalsts, papildu 
uzraudzības pasākumi)

• papildu atbalsts organizācijām, kas iesaistītas ar iekļaušanas 
jautājumiem saistītos projektos (papildu finansējums kapacitātes 
stiprināšanai, mācību un tīklošanās aktivitātes iekļaušanas tēmā)

• elastīgi mobilitātes projektu noteikumi formāta un ilguma ziņā 
(iespēja brīvi kombinēt individuālas vai grupu fiziskās un virtuālās 
mobilitātes)

• prioritāte projektu konkursos (prioritāte kvalitatīvajiem 
projektiem, kuros iesaistīti dalībnieki ar mazāk iespējām un kuri 
risina iekļaušanas un daudzveidības jautājumus)

• skaidrāka komunikācijas un atskaišu sistēma (lietotājiem 
draudzīga, viegli uztverama informācija dažādās valodās, atskaišu 
sistēmas vienkāršošana), u.c.



I&D: ietvara dokumenti (3)

• Eiropas Komisijas I&D Ieviešanas 
Vadlīnijas (29/04/2021):

https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/document/implementation-
guidelines-erasmus-and-european-solidarity-
corps-inclusion-and-diversity-strategy

• VIAA mājas lapā:

https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/publicetas-
erasmus-ieklausanas-un-daudzveidibas-
strategijas-istenosanas-vadlinijas

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy
https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/publicetas-erasmus-ieklausanas-un-daudzveidibas-strategijas-istenosanas-vadlinijas


Eiropas Komisijas I&D 
Ieviešanas Vadlīnijas

• konteksts un mērķi

• vienotas definīcijas – mērķgrupas, šķēršļi, 
daudzveidība

• Erasmus+ paredzētie mehānismi iekļaušanas un 
daudzveidības atbalstam, lai nodrošinātu to 
visplašāko pieejamību

• organizāciju loma projektu sagatavošanā, ieviešanā 
un turpmāko pasākumu īstenošanā

• resursu avoti, lai smeltos iedvesmu un iepazītu labo 
praksi iekļaušanas un daudzveidības jomā, u.c.



Erasmus+ (2021-2027) «Iekļaušana un daudzveidība»

Novēršamo šķēršļu veidi

(1) Invaliditāte fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi

(2) Veselības 

problēmas

veselības traucējumi, tostarp smagas slimības; hroniska saslimšana vai jebkāda ar fizisko vai 

garīgo veselību saistīta situācija

(3) Šķēršļi, kas saistīti 

ar izglītības un mācību 

sistēmām

sarežģīti gūt rezultātus izglītības un mācību sistēmās; izglītību vai mācības priekšlaicīgi 

pārtraukušie; jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET); mazkvalificēti 

pieaugušie

(4) Kultūras atšķirības cilvēki ar migrantu vai bēgļu pieredzi; kas pieder nacionālo vai etnisko minoritāšu grupām; zīmju 

valodas lietotāji

(5) Sociālie šķēršļi ierobežota sociālā kompetence; antisociāla vai riskanta uzvedība; sociāli atstumti; iztikas 

pelnītājs vai bārenis; persona ir dzīvojusi vai pašlaik dzīvo aprūpes iestādē

(6) Ekonomiskie šķēršļi zems dzīves līmenis; zemi ienākumi; nepieciešamība strādāt paralēli mācībām; ilgstošs bezdarbs; 

nestabila ekonomiskā situācija vai nabadzība; kļūšana par bezpajumtnieku; parādi vai finansiāla 

rakstura problēmas

(7) Šķēršļi, kas saistīti 

ar diskrimināciju

diskriminācija, kas saistīta ar dzimumu, vecumu, etnisko izcelsmi, reliģisko piederību, uzskatiem, 

seksuālo orientāciju, invaliditāti 

(8) Ģeogrāfiskie šķēršļi personas no attāliem vai lauku reģioniem, kuros ir mazāk attīstīta pakalpojumu infrastruktūra; 

ierobežots sabiedriskais transports; nepietiekami pakalpojumi



I&D finanšu atbalsts (1)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Erasmus+ 1. pamatdarbība – mācību mobilitātes

Augstākās izglītības sektors

Individuālā atbalsta piemaksa (top-up) studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk 
iespēju - 250 EUR/mēnesī ilgtermiņa mobilitātes gadījumā un 100 EUR vai 150 EUR par visu 
mobilitātes periodu īstermiņa mobilitātes gadījumā (atkarībā no mobilitātes ilguma)

Papildu atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām iespējām tādu ar dalību mobilitātē saistītu izmaksu 
segšanai, kuras nav iespējams segt ar individuālā atbalsta piemaksu (faktiskās izmaksās balstīts 
finansējums dalībnieku speciālo vajadzību (fizisku, mentālu vai ar veselību saistītu) nodrošināšanai 
mobilitātes laikā)

Organizatoriskais atbalsts augstākās izglītības iestādēm – 100 EUR par dalībnieku ar mazāk 
iespējām, par kuru pieprasītas un deklarētas Erasmus+ finansētas faktiskās šķēršļu novēršanas 
atbalsta izmaksas



I&D finanšu atbalsts (2)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Erasmus+ 1. pamatdarbība – mācību mobilitātes

Skolu, profesionālās, 
pieaugušo izglītības sektori

Iekļaušanas atbalsts organizācijām – 100 EUR par katru 
mobilitātes aktivitātēs iesaistītu dalībnieku ar mazāk 
iespējām

Mobilitātes dalībniekiem - Erasmus+ finansētas deklarētās 
faktiskās šķēršļu novēršanas atbalsta izmaksas



I&D finanšu atbalsts (3)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

Erasmus+ 2. pamatdarbība – sadarbības partnerības un maza mēroga 
partnerības

Visos projektu veidos, izglītības un jaunatnes sektorā no 2022. gada 
konkursa projektu finansējums jeb budžeta modelis ir noteikts kā 
vienreizēja fiksēta summa (lump sum), kur nav noteiktas konkrētas 
finansējuma kategorijas, to apmēri un likmes, taču projektos vēlams 
iesaistīt dalībniekus ar mazāk iespējām, attiecīgi projekta budžeta plānā 
paredzot tam finansējumu



Valsts izglītības attīstības aģentūra

www.erasmusplus.lv
https://www.erasmusplus.lv/ieklausana-un-daudzveidiba


