
Tehniskie nosacījumi dalībai 
Erasmus+ 2021-2027

EU Login, Organizāciju reģistrācija, Erasmus+ un ESC platforma



Procesu shēma jauniem 
dalībniekiem

EU Login 
konts

• EK lietotāju 
autentifikācijas 
pakalpojums piekļuvei 
dažādām Komisijas 
informācijas sistēmām

OID kods

• Jāreģistrē organizācija
Erasmus+ Organizāciju 
reģistrācijas sistēmā
(ORS) iegūstot unikālu 9 
zīmju kodu (Organisation
Identification Code)

Pieteikums
• Ielogojoties ar 

EU Login kontu 
un veidlapā 
norādot OID 
kodu



Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes 
korpusa platforma 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes 
korpusa platformā iespējams: 

✓reģistrēt organizāciju dalībai Erasmus+ (OID koda iegūšana)

✓rediģēt savas organizācijas datus

✓aizpildīt projektu pieteikuma veidlapas 

✓piekļūt projektu vadības un atskaišu sistēmai (projektu īstenotājiem)

✓piekļūt projektu rezultātu izplatīšanas platformai

✓piekļūt aktuālajiem programmas dokumentiem un EK saitēm



Kas jādara, lai iesniegtu 
projekta pieteikumu?

Organizācijai jāpārbauda atbilstība programmas noteikumiem un 
finanšu noteikumiem (juridiska persona, nav bankrotējusi, nav nodokļu 
parādu u.c.)

Organizācijai jāiegūst organizācijas ID kods (OID)

Jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes projekta pieteikuma veidlapa



1.solis – EU Login konta reģistrācija

EU Login ir Eiropas Komisijas izveidots autentifikācijas 
pakalpojums, kas ļauj autorizētiem lietotājiem piekļūt 
dažādām Eiropas Komisijas informācijas sistēmām. 

Izveidot EU Login kontu iespējams šeit -
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

✓ Veidojot EU Login kontu organizācijas reģistrēšanai, vēlams 
izmantot organizācijas e-pasta adresi.

✓ Veidojot EU Login kontu pieteikuma aizpildīšanai (vēlāk –
projektu īstenošanai) - privāto/darba e-pasta adresi.

EU Login lietotāja vadlīnijas – šeit. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html


2.solis – organizācijas reģistrācija (1)

Atceries!

✓ Organizācija jāreģistrē un OID kods jāiegūst tikai vienreiz.

✓ Pirms reģistrēšanas, pārliecinies vai organizācija jau nav iepriekš reģistrēta.

✓ Iegūt OID kodu nepieciešams visām organizācijām, kas vēlas piedalīties 
Erasmus+ programmā – gan projektu pieteicējiem, gan partneriem.

✓ Ja organizācija iepriekš ir iesniegusi/īstenojusi Erasmus+ projektus un ir 
ieguvusi PIC kodu, tad OID kods ir piešķirts automātiski un nav jāizveido 
jauns (OID kodu atradīsiet Erasmus+ platformas sadaļā «Organisations»).

Ievadot OID kodu tiešsaistes projekta pieteikuma veidlapā, tajā automātiski tiks 
ielasīti dati par organizāciju.



Organizācijas reģistrācija (2)
Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā

Pieslēgšanās izmantojot
EU Login



Organizācijas reģistrācija (3)

2. Sāc reģistrāciju

1. Pārliecinies vai 
organizācija jau nav 
reģistrēta



Organizācijas reģistrācija (4)

Jāaizpilda visas sadaļas

Kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, 
būs iespējams pabeigt reģistrāciju (poga 
«Register my organisation» kļūs aktīva)

Nospiežot «Register my organisation»
reģistrācija tiks pabeigta - parādīsies 

reģistrācijas apstiprinājums un organizācijai 
iegūtais OID kods.

Nospiežot         iespējams iegūt papildus informāciju par 
katru aizpildāmo lauku.



Organizācijas reģistrācija (5)

Legal name – organizācijas nosaukums latīņu alfabēta burtiem.

Business name – organizācijas oficiālais reģistrētais nosaukums (ja attiecas, ar 
garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)  



Organizācijas reģistrācija (6)

Pēc reģistrācijas organizāciju atradīsiet sadaļā «My Organisations», kur iespējams: 

✓ atjaunināt informāciju par reģistrēto organizāciju,
✓ pievienot papildu kontaktpersonas,
✓ pievienot dokumentus.



Dokumentu pievienošana

- Organizācijas juridiskā statusa 
veidlapa (Legal Entity form) -
lejuplādējama šeit;

- Finanšu identifikācijas veidlapa 
(Financial Identification form) -
lejuplādējama šeit.

- Projektiem virs 60 000 EUR - finanšu 
kapacitāti apliecinoši dokumenti –
pēdējā noslēgtā gada peļņas 
zaudējumu aprēķins un bilance.

Pēc organizācijas reģistrācijas un OID koda iegūšanas, nepieciešams aizpildīt un pievienot 
sekojošus dokumentus:

Augšuplādēt šeit

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en


Dokumentu pievienošana

Organizāciju juridiskā statusa un finanšu identifikācijas 
veidlapas: 

✓ Iesniedzot projekta pieteikumu, 
Nacionālā aģentūra «validēs» 
Jūsu organizācijas OID kodu, 
pamatojoties uz sniegto 
informāciju veidlapās un 
reģistrējot organizāciju.

✓ Ja mainījušies organizācijas dati 
– veidlapas jāatjauno!



Biežāk uzdotie jautājumi Atbilde

Organizācija nav atrodama sadaļā «My
organisations»

o Jāpārliecinās, ka Erasmus+ platformai pieslēdzāties ar to EU 
login kontu (e-pasta adresi) ar kuru organizācija tika reģistrēta.

vai
o Jāpārliecinās, ka esat pievienots kā organizācijas «authorised

user». 

Organizācija jau ir reģistrēta, bet nezinu kā tai 
piekļūt (kurš no kolēģiem to ir reģistrējis)

Jāsazinās ar Erasmus+ programmas departamentu.

Organizācija ir reģistrēta, bet nav iespējams 
atjaunot paroli (nav piekļuve e-pastam ar kuru 
organizācija tika reģistrēta)

Jāsazinās ar Erasmus+ programmas departamentu.

Organizācijai reģistrēti vairāki OID kodi
Jāsazinās ar Erasmus+ programmas departamentu. Organizācijas 
ietvaros jāvienojas, kurš OID kods turpmāk tiks izmantos. 
Izveidotos OID kodus nav iespējams izdzēst. 



PIC kods OID kods

907404834 (9 cipari) E10078288 (E un 8 cipari)

Tiek izmantots iesniedzot tiešās administrēšanas 
projektus

Tiek izmantots iesniedzot netiešās 
administrēšanas projektus

Projektus iesniedz Eiropas Komisijas 
izpildaģentūrā (EACEA)

Projektus iesniedz savas valsts Nacionālajā 
aģentūrā

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-
grant_en

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/index/

Organizācijai var būt gan PIC kods, gan OID kods

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Papildu informācija

Erasmus+ programmas vadlīnijas - šeit
PART C - Informācija pieteicējiem (reģistrēšanās, 
pieteikuma aizpildīšana u.c.) 

EU Login konta izveidošanas saite – šeit.

Organizācijas reģistrēšana (OID koda iegūšana) - šeit.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation


Tehniskie nosacījumi dalībai 
Erasmus+ 2021-2027Ivars Gorda

Erasmus+ programmas departaments,

Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

Vecākais eksperts

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Vaļņu iela 3, 2. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.: 67559500, ivars.gorda@viaa.gov.lv

mailto:ivars.gorda@viaa.gov.lv
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