
Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 

1.pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2023.gada konkursā 

SKOLU (VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS) JOMA 

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības 

programmas un aktivitātes 

Īstenotāju organizāciju piemēri 

Agrīnā izglītība un aprūpe (līdz 1,5 gadu vecumam) Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēti 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas 

personas), piemēram, bērnu pieskatīšanas centri, mājdārziņi, 

skoliņas pašiem mazākajiem u.tml. 

 

Pirmsskolas izglītība Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes: 

Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes; 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes; 

Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri; 

Vispārējās izglītības, tostarp speciālās izglītības iestādes, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas; 

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas; 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas; 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēti 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas 

personas). 

 

Vispārējā pamatizglītība Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes, kas 

īsteno pamatizglītības programmas: 

Sākumskolas; 

Pamatskolas; 

Speciālās izglītības iestādes, t.sk., kurām piešķirts speciālās 

izglītības attīstības centra statuss; 

Vidusskolas, t.sk, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss; 

Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās pamata un 

vidējās izglītības iestādes; 

Izglītības iestādes, kas īsteno:  

1) profesionālās pamatizglītības programmas; 

2) arodizglītības programmas. 

 

Vispārējā vidējā izglītība Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes,  kas 

īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas;  

Vidusskolas, t.sk. kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss; 

Speciālās izglītības iestādes, t. sk., kurām piešķirts speciālās 

izglītības attīstības centra statuss;  

Izglītības iestādes, kas īsteno:  

1) profesionālās pamatizglītības programmas; 

2) arodizglītības programmas; 

3) profesionālās vidējās izglītības programmas. 

Piem., profesionālās vidusskolas, tehnikumi, koledžas. 

 

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības 

sistēmā 

Īstenotāju organizāciju piemēri 

Vispārējās  izglītības stratēģijas noteikšana,  ieviešana, 

pārraudzība 

Plānošanas reģioni; 

Pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes iestādes; 

Valsts izglītības satura centrs; 

Izglītības kvalitātes valsts dienests; 

Latviešu valodas aģentūra; 

Izglītības atbalsta iestādes; 

Izglītības un informatīvi metodiskie un konsultatīvie centri; 

Izglītības arodorganizācijas; 

Izglītības arodbiedrības; 

Skolotāju un izglītības vadītāju asociācijas (biedrības), kas 

aktīvi veic pedagogu profesionālo pilnveidi. 

 

Skolu vadītāju un pedagogu kvalifikācijas, standartu un 

nepārtrauktas profesionālās pilnveides iespēju 

noteikšana 

 

 

 


