
Erasmus+ 2022. gada pieteikumu konkurss 
akreditētām organizācijām skolu izglītības 

jomā

Liene Cauna, Skolu un pieaugušo nodaļas 

Vecākā programmas speciāliste



2022. gada projektu pieteikumu konkurss 
Erasmus akreditētām organizācijām skolu 

sektorā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 
23.02.2022. 

plkst. 12:00 (pēc Briseles laika)



Projekta īstenošanas nosacījumi

❑ projekta sākuma datums: 2022. gada 1. jūnijs.
❑ projekta termiņš 15 mēneši (pēc 12 mēnešiem iespēja pagarināt līdz 24

mēnešu kopējam ilgumam)
❑ finansējuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 23. februāris plkst. 12:00

pēc Briseles laika.



ERASMUS PLĀNS

❑ Plāna mērķi ir skaidri un konkrēti vērsti uz organizācijas,
tās darbinieku un izglītības apguvēju vajadzībām.

❑ Ierosinātie pasākumi attiecībā uz Erasmus plāna mērķu
izpildes norises izsekošanu un novērtēšanu ir atbilstoši
un konkrēti.

❑ Ir izplānoti konkrēti un loģiski pasākumi, kā integrēt
mobilitātes darbību rezultātus organizācijas ikdienas
darbā

❑ Lai nodrošinātu reālistisku plānošanu Erasmus plāns
aptver īsāku laikposmu no diviem līdz pieciem gadiem,
un tas tiek regulāri atjaunināts

❑ Ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir
proporcionāls pieteikuma iesniedzējas organizācijas
lielumam, pieredzei un kapacitātei, kā arī atbilstošs
Erasmus plānā izklāstīto mērķu sasniegšanai

Erasmus plāns - kā regulāras, augstas kvalitātes mobilitātes var sekmēt 
organizācijas attīstību

Erasmus plānam 1-10 mērķi, katram 
MĒRĶIM:



❑ Pieteikuma pamatā ir iepriekš apstiprināts un organizācijas mērķiem un vajadzībām atbilstoši izstrādāts
Erasmus plāns, tādēļ piesakoties finansējumam nav nepieciešams detalizēts plānoto darbību saraksts un
izklāsts.

❑ Akreditācijas pieteikuma iesniegšanas posmā ir izvērtēta Erasmus plāna kvalitāte, tādēļ budžeta piešķiršanas
posmā netiek veikta kvalitatīvā izvērtēšana.

FINANSĒJUMA PIETEIKUMS

No Akreditācijas pieteikuma –
mērķi un plānoto aktivitāšu
skaits pa gadiem
(skolēni/personāls)



SKOLĒNU MOBILITĀTES PERSONĀLA MOBILITĀTES

• Skolēnu grupas mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, 
vismaz divi skolēni grupā)

• Skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte (no 10 līdz 29 
dienām)

• Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte (no 30 līdz 
365 dienām)

Izejošās aktivitātes:
• Kursi un apmācība (no 2 līdz 30 dienām)

• “Ēnošana” darbā (no 2 līdz 60 dienām)

• Norīkojumi mācīšanai (no 2 līdz 365 dienām)

• Sagatavošanās vizītes

Ienākošās aktivitātes:
• Ekspertu uzaicināšana (no 2 līdz 60 dienām)

• Jauno skolotāju un pasniedzēju uzņemšana 
praksē (no 10 līdz 365 dienām)

Programma atbalsta ar virtuālu daļu papildinātas kombinēta veida (blended mobilities) sadarbības iespējas.

AR KĀDĀM MOBILTIĀTĒM JŪS SASNIEGSIET SAVA ERASMUS PLĀNA MĒRĶUS (vienā
projektā var kombinēt vairākus mobilitāšu veidus)

Aktivitāšu veidi, dalībnieku skaits un ilgums



Finansējums

❑ Programmas vadlīnijas 2021. gadam, Finansējuma noteikumi – 109.-113.lpp

❑ Finansējuma likmes īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektos
Erasmus+ 2022.gada konkursā skolu sektorā: https://www.erasmusplus.lv/skolu-
mobilitates-projektu-veidi-un-sagatavosana?tab=collapse-307

Pieejamais finansējums 2022. gada konkursā akreditētu organizāciju projektiem KA121-SCH: 
1 609 000,00 EUR

Finansējuma piešķiršana akreditēto organizāciju projektiem noris pēc pieteikumu saņemšanas un īpašas
metodikas, kas pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju tiek publicēta VIAA mājaslapā.

https://www.erasmusplus.lv/skolu-mobilitates-projektu-veidi-un-sagatavosana?tab=collapse-307


Finansējums

Finansējuma kategorijas akreditēto
organizāciju mobilitātes
projektiem Erasmus+ 2022. gada
konkursā skolu sektorā

Budžeta kategorija Finansēšanas mehānisms

Organizatoriskais atbalsts vienības izmaksas

Ceļa izdevumi vienības izmaksas

Individuālais atbalsts vienības izmaksas

Kursu maksa vienības izmaksas

Izņēmuma izmaksas faktiskās izmaksas

Sagatavošanas vizītes vienības izmaksas

Valodas atbalsts vienības izmaksas

Iekļaušanas atbalsts vienības izmaksas
/faktiskās izmaksas



Īstenošanas nosacījumi

❑ Programmas vadlīnijas 2022. gadam: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-
programme-guide

Skolu izglītības skolēnu un personāla mobilitāte – 93.-107.lpp.,
Finansējuma noteikumi – 102.-106.lpp.

❑ Visā projekta īstenošanas gaitā - Erasmus kvalitātes
standarti:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-
quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


Erasmus kvalitātes standarti

❑ visām organizācijām, kas īsteno mobilitātes

❑ atbildīgas rīcības kopums kvalitatīvai mobilitāšu
īstenošanai un augstiem mācību rezultātiem;

❑ izpratne, ka organizācijas, kas saņem
programmas finansējumu, sniedz ieguldījumu
tās mērķu sasniegšanā;

❑ nosaka kvalitātes prasības sekmīgai mobilitātes
pasākumu pārvaldībai, kvalitātes un atbalsta
nodrošināšanai dalībniekiem, rezultātu un
zināšanu par programmu izplatīšanai, kā arī
Erasmus kvalitātes pamatprincipus.



Paldies par uzmanību!

Veiksmīgu projektu īstenošanu!

Liene Cauna, tālr. 67785471, e-pasts liene.cauna@viaa.gov.lv

mailto:liene.cauna@viaa.gov.lv

