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Kur atrodas pieteikuma veidlapa un kā tai piekļūt?

Pirms projekta veidlapas pildīšanas jāveic daži secīgi soļi, lai nodrošinātu, ka Jūsu 
organizācija ir reģistrēta vienotā sistēmā un pilnvarota persona tās vārdā var iesniegt 
projekta pieteikumu.

1. Veidlapa atrodas Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa (EESC) platformā:

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

2. Platformā autentificējas, pieslēdzoties ar EU Login kontu

3. Organizācijai jābūt reģistrētai organizāciju reģistrācijas sistēmā (ORS), tādējādi iegūts 
organizācijas identifikācijas (OID) numurs

4. Iepriekšējie soļi nodrošina sasaisti starp pieteikuma aizpildītāju un pārstāvēto 
organizāciju un piekļuvi pieteikuma veidlapai sadaļā OPPORTUNITIES > Erasmus+

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


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/extern
al/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.

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


EESC platforma
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc

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


Organizācijas reģistrācija

Reģistrāciju sāk no EESC platformas sadaļas ORGANISATIONS, kur apakšsadaļā My
Organisations pieejama saite uz organizāciju reģistrācijas sistēmu: 

✓ Organizācija jāreģistrē un OID kods jāiegūst tikai vienreiz.

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

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



Organizācijas reģistrācija



Organizācijas reģistrācija

Pēc reģistrācijas organizāciju atradīsiet sadaļā My Organisations, kur iespējams: 

✓ atjaunināt informāciju par reģistrēto organizāciju,

✓pievienot papildu kontaktpersonas,

✓pievienot dokumentus.

Obligāti pievienojamie dokumenti atbilstoši Erasmus+ programmas vadlīnijām 
(angļu valodas versijā sadaļa PROOF OF LEGAL STATUS 384. lpp.) –

Juridiskās Personas veidlapa un Finanšu datu veidlapa.



Juridiskās Personas veidlapa un Finanšu datu veidlapa
1. https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

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

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


Informācija un atbalsts

Erasmus+ programmas vadlīnijās:
PART C – INFORMATION FOR APPLICANTS

https://www.2014.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/pasakumi/

Jebkuru jautājumu gadījumā sazinieties ar Erasmus+ programmas 
departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas darbiniekiem:

https://www.erasmusplus.lv/kontakti?tab=collapse-538

https://www.2014.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/pasakumi/
https://www.erasmusplus.lv/kontakti?tab=collapse-538


Turpinājumā – pieteikuma veidlapas 
demonstrēšana EESC platformā

Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas 
vecākā programmas speciāliste Katrīna Kudiņa 

Tālr.: 67201170
katrina.kudina@viaa.gov.lv

mailto:liene.cauna@viaa.gov.lv

