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KAS IR KA2 PARTNERĪBAS SADARBĪBAI?

Sadarbības projekti dod iespēju dalīborganizācijām gūt pieredzi starptautiskajā
sadarbībā un stiprināt savu kapacitāti, kā arī radīt augstas kvalitātes inovatīvus
rezultātus jeb nodevumus izglītības un mācību jomā. Atkarībā no projekta mērķiem,
dalīborganizācijām un paredzamās ietekmes partnerībām sadarbībai cita starpā var būt
atšķirīgs lielums un tvērums, un tās var attiecīgi pielāgot savas darbības. Šo projektu
kvalitātes novērtējums būs samērīgs ar sadarbības mērķiem un iesaistīto organizāciju
veidu.

Partnerības sadarbībai sevī iekļauj divus partnerības veidus:

➢ Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships)

➢ Maza mēroga partnerības* (Small-scale partnerships)

* Neattiecas uz augstākās izglītības sektoru



MAZA MĒROGA PARTNERĪBU PROJEKTU MĒRĶI UN REZULTĀTI

➢Piesaistīt un paplašināt programmas pieejamību jaunpienācējiem, mazāk
pieredzējušām organizācijām un maza mēroga dalībniekiem. Šīm partnerībām
vajadzētu būt organizāciju pirmajam solim virzienā uz sadarbību Eiropas līmenī.

➢Atbalstīt tādu mērķu grupu iekļaušanu, kurām ir ierobežotas iespējas.

➢Atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un nodrošināt Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

➢Sadarbība notiek TIKAI ar Erasmus+ programmas valstīm



Sadarbības partnerību galvenie mērķi attiecas arī uz maza mēroga
partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam:

➢ Uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba un metožu kvalitāti, kļūstot
atvērtām jauniem dalībniekiem,

➢ Veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,

➢ Risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības jomā,

➢ Veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas
palīdz panākt uzlabojumus proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Erasmus+ vadlīnijas 192. lpp (ENG versija)



MAZA MĒROGA PARTNERĪBU PROJEKTU NOSACĪJUMI

** Programmas valstis – ES dalībvalstis, Maķedonija, Serbija, Turcija, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina

***aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās, ja tas ir pienācīgi pamatots saistībā ar projektu
(Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

Projekta ilgums 6 - 24 mēneši*

Dalīborganizāciju profils
(Erasmus+ Vadlīnijas 179.lpp LV versija)

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas sadarbības partnerībās var piedalīties visu veidu organizācijas, kas aktīvi
strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas
īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un
apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri,
kultūras un sporta organizācijas).

Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no 2 dažādām programmas valstīm **
Partnerības dalīborganizāciju skaits ir neierobežots

Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Dažāda veida un mēroga aktivitātes jebkurā no projektā iesaistītajām dalīborganizāciju valstīm***

Izvirzītās prioritātes Vismaz 1 horizontālā prioritāte
un/vai
vismaz 1 atbilstošā sektora prioritāte

Finansējums EUR 30 000.00 vai EUR 60 000.00 fiksētā summa (lump sum)

Projekta sākuma datums 2022. gada 1. marts – 2022. gada 31. maijs



Erasmus+ PRIORITĀTES PROJEKTOS

Maza mēroga partnerību projektam ir jāatbilst:

➢ vismaz 1 horizontālai prioritātei un/vai;

➢ vismaz 1 atbilstošā izglītības sektora prioritātei.

Horizontālās prioritātes atrodamas Erasmus+ vadlīnijās 167.lpp - 169.lpp
(ENG versija)

Atbilstošā izglītības sektora prioritātes atrodamas Erasmus+ vadlīnijās
169.lpp - 173.lpp (ENG versija)



ERASMUS+ 2021-2027 
HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES

Skolu, profesionālā, pieaugušo izglītības sektora prioritātes atrodamas Erasmus+ vadlīnijās 169.lpp-173.lpp (ENG versija)

IEKĻAUŠANA
Sasniegt iespējami 

daudz dalībnieku un 
veicināt iekļaujošas 
pieejas sadarbības 

aktivitāšu īstenošanai.

«ZAĻAIS KURSS»
Gūt zināšanas un 
vairot izpratni par 

vides ilgtspējību un 
klimata politiku. 

Veicināt videi 
nekaitīgas ceļošanas 
iespēju izmantošanu.

DIGITĀLĀ DIMENSIJA
Attīstīt augstas 

kvalitātes digitālo 
mācību formu 
pieejamību un 

veicināt digitālo 
pratību visos izglītības 

līmeņos un jebkurā 
vecumā.

AKTĪVA LĪDZDALĪBA
Veicināt pilsonisko 

iesaisti un sabiedrības 
līdzdalību 

demokrātiskajos 
procesos, vairojot 

zināšanas par Eiropas 
Savienību.



Pieaugušo izglītības 
sektors

KA210-ADU

Skolu izglītības 
sektors

KA210-SCH

Profesionālās 
izglītības sektors

KA210-VET

KA2 MAZA MĒROGA PARTNERĪBU SEKTORI



PRIORITĀTES: skolu izglītības joma
➢ Cīņa pret mācībām nelabvēlīgiem apstākļiem un mācību priekšlaicīgu pamešanu un

zemu pamatprasmju apguves līmeni

➢ Skolotāju, skolu vadītāju un citu pedagogu profesiju atbalstīšana

➢ Pamatkompetenču attīstīšana

➢ Visaptverošas pieejas veicināšana valodu mācīšanas un apguves jomā

➢ Intereses par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) un

izcilību šajās jomās, kā arī STEAM pieejas veicināšana

➢ Augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu attīstīšana

➢ Pārrobežu mācību mobilitātes dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšana



PRIORITĀTES: profesionālā izglītība
➢ Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pielāgošana darba tirgus vajadzībām

➢ Iespēju elastīguma palielināšana PIA jomā

➢ Ieguldījuma sniegšana PIA inovācijā

➢ PIA atraktivitātes veicināšana

➢ Kvalitātes nodrošināšanas uzlabošana PIA jomā

➢ Internacionalizācijas stratēģiju PIA nodrošinātājiem izstrāde un īstenošana



PRIORITĀTES: pieaugušo izglītība (PI)

➢ Augstas kvalitātes mācību iespēju pieejamības uzlabošana pieaugušajiem

➢ kvalifikācijas celšanas ceļu radīšana, uzlabojot PI piekļūstamību un tās apguvi

➢ Pasniedzēju un cita PI personāla kompetenču uzlabošana

➢ PI kvalitātes nodrošināšanas uzlabošana

➢ Uz nākotni vērstu mācību centru izveide

➢ Programmas “Erasmus+” popularizēšana visu iedzīvotāju un paaudžu vidū



PROJEKTA POSMI UN AKTIVITĀTES
Maza mēroga partnerības projekts sastāv no četriem posmiem:

➢ Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana,
grafika izveidošana utt.);

➢ Sagatavošanās (aktivitāšu plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskie pasākumi, plānoto
darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana utt.);

➢ Aktivitāšu īstenošana;

➢ Pēcpasākumi (aktivitāšu un paredzētās ietekmes izvērtēšana, projekta rezultātu kopīgošana un
izmantošana).

Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

➢ Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi
(piemēram, administrēšana, virtuālās partneru tikšanās, materiālu izstrāde, dalībnieku
sagatavošana u.c.);

➢ Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba grupas, lai
apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi;

➢ Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem.



INFORMĀCIJA PAR FINANSĒJUMU 

Maza mēroga partnerību (Small-scale partnerships) 2. projektu pieteikumu
konkursā pieejamais, kopējais finansējums ir EUR 496 803.20:

➢ skolu sektorā (KA210-SCH) – EUR 108 685.20;

➢ profesionālās izglītības sektorā (KA210-VET) - EUR 282 152.00;

➢ pieaugušo izglītības sektorā (KA210-ADU) – EUR 105 966.00.



MAZA MĒROGA PARTNERĪBU PROJEKTU BUDŽETS

Maza mēroga partnerību projektu budžeta modelis ir divas iespējamās budžeta
summas (lump sum), kas atbilst kopējam projekta finansējumam:

EUR 30 000.00

vai

EUR 60 000.00

Projekta budžeta aprakstā jānorāda plānotās projektu darbības un katrai no tām
piešķirtā dotācija jeb finansējuma daudzums



Erasmus+ 
KA2 Maza mēroga partnerību

projektu pieteikumu
iesniegšana



PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

➢ Pieteikuma veidlapa jāiesniedz noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 3.novembra plkst. 12:00 (pēc

Briseles laika);

➢ Jāpievieno apliecinājums «Declaration of honour», kuru parakstījusi organizācijas paraksttiesīgā
persona;

➢ Jāpievieno katra dalīborganizācijas partnera parakstīts mandāts «Mandate», ar kuru parakstītājs
piešķir koordinatoram pilnvaras darboties tā vārdā un tā interesēs projekta īstenošanas laikā;

➢ Ja ir risks neiesniegt laikā sistēmas darbības traucējumu dēļ (tehnisku problēmu gadījumā):
ekrānšāviņi un 2h laikā jāinformē NA. (Pieteikuma iesniegšanas tehniskās vadlīnijas
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form#Submittinga

nApplicationForm-Latesubmissionofanapplication)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form#SubmittinganApplicationForm-Latesubmissionofanapplication


PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

➢ Iesniegt projekta pieteikumu var ar organizācijai piešķirto OID kodu (visos Erasmus+ projektos

jāizmanto viens organizācijas OID kods).

➢ Ja organizācija iepriekš ir iesniegusi projekta pieteikumu vai īstenojusi Erasmus+ projektus un ir

ieguvusi PIC kodu, tad OID kods ir piešķirts automātiski, nav jāizveido jauns.

➢ Ja pirmo reizi piesakās Erasmus+ projektu īstenošanai, jāreģistrējas un jāiegūst OID kods Erasmus+ 
Organizāciju reģistrācijas sistēmā (ORS) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


PAPILDUS INFORMĀCIJA - SAITES UZ DOKUMENTIEM
➢ Pieteikumu veidlapas atrodamas:

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-
action/43353410

➢ Erasmus+ programmas vadlīnijas 2021.gadam:

ENG versija

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

LAT versija

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-
guide-2021_lv

➢ Aktualitātes VIAA mājas lapās:

https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunumi

https://www.erasmusplus.lv/lat/

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353410
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_lv
https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunumi
https://www.erasmusplus.lv/lat/


KONTAKTINFORMĀCIJA
Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļa

Nodaļas vadītāja: 

Jana Meržvinska

e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv

tālr. 67359078

Maza mēroga partnerību projekti:

Skolu izglītības sektors:
Sintija Kronberga
e-pasts: sintija.kronberga@viaa.gov.lv
tālr. 67814329

Pieaugušo izglītības sektors
Nelda Mikanova
e-pasts: nelda.mikanova@viaa.gov.lv
tālr. 67559504

Profesionālās izglītības sektors:

Inese Tirane

e-pasts: inese.tirane@viaa.gov.lv

tālr. 67785421

mailto:jana.merzvinska@viaa.gov.lv
mailto:sintija.kronberga@viaa.gov.lv
mailto:nelda.mikanova@viaa.gov.lv
mailto:inese.tirane@viaa.gov.lv


Paldies par uzmanību!
Lai veicas projektu 

pieteikumu sagatavošanā!


