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Erasmus+ 2021-2027

• Decentralizētas aktivitātes -> INDIRECT 
MANAGEMENT activities (administrē Erasmus+ 
Nacionālās aģentūras)

• Centralizētās aktivitātes -> DIRECT MANAGEMENT 
activities (administrē European Education and 
Culture Executive Agency (EACEA) -
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en)

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en




JM Teacher Training (1) – skolu un 
profesionālās izglītības sektoros
• veicināt labāku izpratni gan vispārējās izglītības, gan profesionālās izglītības un apmācības (PIA) 

ietvaros (ISCED 1.– 4. līmenis) par Eiropas Savienību un tās institūciju darbību

• atbalstīt ES satura plānošanā, sakārtošanā un ieviešanā mācību programmās un ārpusstundu
aktivitātēs

• papildināt personāla zināšanas par ES

• sniegt skolām un PIA sniedzējiem strukturētu apmācību priekšlikumus par jautājumiem, kas 
saistīti ar ES

• nodrošināt saturu un metodiku skolotājiem, kuri māca dažādu līmeņu izglītības apguvējus ar 
atšķirīgām priekšzināšanām un pieredzi

• īstenot konkrētus individuālus vai grupu apmācības kursus (moduļveida, klātienes, tiešsaistes vai 
jauktus) skolotājiem, kurus interesē ES un kuri vēlas ietvert ar ES saistītas tēmas ikdienas darbā

• stiprināt skolotāju pārliecību saistībā ar ES aspektu ieviešanu viņu ikdienas darbā



JM Teacher Training (2)
• Projekta pieteicējs:

• Viena augstākās izglītības iestāde / One Higher Education Institution or one 
Teacher Training Institute providing initial and/or in-service training to 
teachers of schools and/or VET institutes (no E+ Programmas valsts)

• Projekta ilgums – 3 gadi

• Max ES finansējums – vienreizējais maksājums (lump sum) 300 000 EUR (80% no 
kopējām)

• budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos —
“projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana 
un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.)

• jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības

• var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un 
apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas 
izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu)



Jean Monnet Teacher Training Call
2021 – EK atklāšanas pasākums

• 15 April 2021, 10-12.45 (pēc BXL laika):

https://ec.europa.eu/education/events/jean-monnet-
teacher-training-online-launch_en

• Iespēja sekot līdz tiešsaistē:

https://webcast.ec.europa.eu/jean-monnet-teacher-
training-online-launch-event

https://ec.europa.eu/education/events/jean-monnet-teacher-training-online-launch_en
https://webcast.ec.europa.eu/jean-monnet-teacher-training-online-launch-event


JM Networks (1) / Tīkli – skolu un 
profesionālās izglītības sektoros

• sniegt atbalstu skolām un PIA nodrošinātājiem, lai uzlabotu zināšanas par to, kā mācīt ar 
Eiropas Savienību saistītas tēmas

• piešķir mācīšanās procesam starptautisku dimensiju

• tīkla darbību pamatā ir skolotāju zināšanu apmaiņa (kopīgs darbs attiecībā uz 
konkrētiem mācību priekšmetiem un metodoloģiju), kopīgas mācīšanas pieredze un 
kopīgas darbības

• informācijas apmaiņa par saturu un izmantotas metodikas rezultātu publiskošana

• sadarbības uzlabošana starp dažādām skolām / PIA nodrošinātājiem, nodrošinot tiem 
starptautisku pieredzi un Eiropas dimensiju

• zināšanu apmaiņa un mobilitāte kopīgas mācīšanas nolūkā

• sadarbības sekmēšana un uzticamas un ilgtspējīgas zināšanu platformas izveide skolām 
un PIA nodrošinātājiem



JM Networks (2) / Tīkli
• Projekta konsorcija prasības:

• Minimum 5 schools and/or VET providers established in at least 3 different 
Erasmus+ Programme countries

• Projekta ilgums – 3 gadi

• Max ES finansējums – vienreizējais maksājums (lump sum) 300 000EUR (80% no 
kopējām)

• budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos 
— “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu 
sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u.c.)

• jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības

• var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma 
izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par 
informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu)



Žana Monē projektu vērtēšana

• Visu Žana Monē aktivitāšu vērtēšanā tiek izmantoti 4 
identiski vērtēšanas kritēriji (Award Criteria), taču 
atšķiras to skaidrojumi katrai no aktivitātēm, atbilstoši to 
specifikai, max 100 punkti, katrā kritērijā 25p.:

• Relevance of the project
• Quality of the project design and implementation
• Quality of the partnership and the cooperation arrangements
• Impact

• Vērtējumā jāsaņem vismaz 70 punkti, katrā kritērijā 
vismaz 15 punkti

• Kritēriju apraksti noderīgi pieteikuma sagatavošanā



ŽM Projektu pieteikumu iesniegšana:
2 June, 2021 at 17:00 (pēc BXL laika)
• 2021 Erasmus+ Call for proposals 

• Erasmus+ Programme Guide 2021:
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en

• Detailed information on direct management activities
in Erasmus+ 2021-2027: FTOP (Funding & Tender 
Opportunities Portal):

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

tenders/opportunities/portal/screen/home

• FTOP On-line Manual:
• https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/Online+Manual

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


Detailed info
publications on FTOP
• https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/erasmus-

calls-scheduled-publication-2021-03-31_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/erasmus-calls-scheduled-publication-2021-03-31_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Valsts izglītības attīstības aģentūra
Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts

Antra Meņģele
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv

Daudz radošu un veiksmīgu projektu!

mailto:antra.mengele@viaa.gov.lv

