
Erasmus+ mācību mobilitātes 
skolu izglītības jomā

2021. gada pieteikumu konkurss



Finansējuma kategorijas

Organizatoriskais atbalsts

Ceļa izdevumi

Individuālais atbalsts

Kursu maksa

Izņēmuma izmaksas

Sagatavošanas vizītes

Valodas atbalsts

Iekļaušanas atbalsts

Īstermiņa un akreditēto
organizāciju mobilitātes
projektiem Erasmus+ 2021.
gada konkursā skolu sektorā



Organizatoriskais atbalsts
Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes īstenošanu un kas nav
ietvertas citās izmaksu kategorijās (dalībnieku sagatavošana, dalībnieku
uzraudzība un atbalsts mobilitātes laikā, apdrošināšana, pakalpojumi un
aprīkojums, kas nepieciešams virtuālās komponentes daļai kombinētajās
mobilitātēs, komunikācijas pasākumi utt.)

100 EUR par dalībnieku

- Skolēnu grupas mobilitātē

(ne vairāk kā 1000 EUR

par grupu)

- Personāla kursu/mācību

mobilitātē

- Uzaicināto ekspertu

mobilitātē

- Pedagogu uzņemšanas 

praksē mobilitātē  

350 EUR par dalībnieku līdz

simtajam dalībniekam vienā

aktivitātes veidā; 200 EUR

sākot 101.dalībnieku vienā

aktivitātes veidā

- Īstermiņa skolēnu mācību

mobilitātē

- Personāla darba vērošanas

un mācīšanas/nodarbību

vadīšanas mobilitātē

500 EUR par dalībnieku

- Ilgtermiņa skolēnu
mācību mobilitātē

Organizatoriskais atbalsts sedz gan nosūtošās, gan uzņemošās organizācijas
izmaksas (izņemot personāla kursu/mācību mobilitātēm). Par saņemtās dotācijas
sadalījumu jāvienojas abām organizācijām.



Ceļa izdevumi

*videi nekaitīgas ceļošanas iespēju izmantošanas veicināšanai

▪ Vienības likme dalībnieku un pavadošo personu ceļa izmaksu
segšanai no mītnes pilsētas līdz mobilitātes norises pilsētai
(attālums – km)

▪ Attāluma aprēķināšanas kalkulators - EK izveidots on-line rīks, kas
pieejams EK mājas lapā:

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

Attālums

Standarta ceļa 

izdevumu likme/par 

dalībnieku

“Zaļās” ceļošanas 

likme*/par 

dalībnieku

0 – 99 km 23 EUR -

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR

500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR

2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR

3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR

4000 – 7999 km 820 EUR -

8000 km vai vairāk 1500 EUR -

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Individuālais atbalsts
• Vienības likme dalībnieku un pavadošo personu uzturēšanās

izmaksu segšanai mobilitāšu laikā (apmešanās, vietējais
transports, ēdināšana)

• Pavadošajām personām piemēro personāla likmes

• Tiek attiecināti izdevumi gan uz aktivitātes norises, gan 2 ceļa
dienām; izmantojot «zaļās» ceļošanas likmi – uz maksimums 6
ceļa dienām

• Bāzes likmes par mobilitātes 1 dienu līdz 14. dienai*:

*No 15.dienas piemēro 70% no bāzes likmes, noapaļojot veselos eiro. 

Dalībnieku 

veids

1. valstu grupa

Norway, Denmark, Luxembourg, 

Iceland, Sweden, Ireland, Finland, 

Liechtenstein

2. valstu grupa

Netherlands, Austria, Belgium, 

France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, 

Greece, Malta, Portugal

3. valstu grupa

Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, 

Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the 

Republic of North Macedonia, Serbia

Personāls 162 EUR 144 EUR 126 EUR

Skolēni 80 EUR 70 EUR 60 EUR



Kursu maksa
• Vienības likme kursu maksas segšanai

• 80 EUR par dalībnieku dienā

• Katrs personāla pārstāvis projekta finansējuma līguma ietvaros var 

saņemt līdz 800 EUR kursu maksai

Izņēmuma izmaksas
Jānorāda projekta pieteikumā, ka tādas nepieciešamas un Nacionālajai
aģentūrai jāapstiprina.

• Faktiskās izmaksas 80% apmērā - finanšu garantijas izmaksām.

• Faktiskās izmaksas 80% apmērā - dalībnieku un pavadošo personu dārgas
ceļa izmaksas, kuras nevar tikt atbalstītas no standarta ceļa izmaksām un
noteiktajām likmēm, ģeogrāfiskā attālumu vai citu šķēršļu dēļ.



Sagatavošanās vizītes
Atbalsta pasākums pie sava uzņemošā partnera pirms
mobilitātes īstenošanas (piemēram, pirms sūtīt
mobilitātēs dalībniekus ar mazāk iespējām/
sagatavojoties ilgtermiņa mobilitātēm)

• Ceļa un uzturēšanās izmaksas dalībai sagatavošanās 
vizītē

• Vienības likme - 575 EUR par vienu dalībnieku (ne
vairāk kā trīs dalībnieki vienā vizītē)

• nevar piemērot personāla kursu/apmācību aktivitātēm



Iekļaušanas atbalsts 

• Izmaksas mobilitāšu organizēšanai dalībniekiem ar mazākām
iespējām - 100 EUR par dalībnieku

• Izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem ar mazāk iespējām un
to pavadošajām personām 100% apmērā no attiecināmajām
faktiskajām izmaksām (ieskaitot izmaksas, kas saistītas ar ceļa un
iztikas līdzekļiem, ja dotācija šiem dalībniekiem nav pieprasīta
budžeta kategorijās "Ceļa izdevumi" un "Individuāls atbalsts") –
šādā gadījumā tās pieteicējam jāpamato un jāapstiprina NA

Viena no programmas prioritātēm - vienādas iespējas
jebkuram dalībniekam (mazinot ekonomiskos, sociālos,
kultūras, ģeogrāfiskos šķēršļus un diskrimināciju, kā arī
iesaistot mobilitātēs dalībniekus ar invaliditāti, veselības
problēmām un mācīšanās grūtībām)



Valodas atbalsts 

▪Atbalsts mobilitāšu dalībniekiem, kam pienākas
tiešsaistes valodas atbalsts (OLS), bet to nav iespējams
saņemt valodas vai valodas līmeņa nepieejamības dēļ

▪Vienības likme - 150 EUR vienam dalībniekam

▪Neattiecas uz personāla mobilitātēm īsākām par 31
dienu

▪ Individuālais valodas atbalsts netiek nodrošināts
skolēniem grupas mobilitātē

▪ Papildus: 150 EUR par dalībnieku ilgtermiņa skolēnu
mācību mobilitātē.



Pieteikšanās 
Projekta pieteikumus jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-
calls/field/31047627

2021. gada 11. maijs 
plkst. 12:00 

(pēc Briseles laika)

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627


• Ja pirmo reizi piesakās Erasmus+
projektu īstenošanai, jāreģistrējas
un jāiegūst OID kods Erasmus+
Organizāciju reģistrācijas sistēmā
(ORS)

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

Pirms pieteikumu iesniegšanas 

▪ 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.

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


Tehniskā vērtēšana Kvalitātes vērtēšana

Pieteikuma vērtēšana

▪ Tehniskā atbilstība (noteiktajā termiņā; elektroniski; izmantojot
veidlapu, kas pieejama Erasmus+ vietnē; ir nepieciešamie pielikumi, t.sk.
atbilstoši parakstīts «Declaration of Honour»)

▪ Atbilstība (ir iesniegusi atbilstoša organizācija, kura ir reģistrēta ORS
sistēmā)

▪ Izslēgšanas kritēriji (maksātnespējas vai likvidācijas procedūras,
nodokļu parādi, tiesas spriedumi u.tml)

▪ Atlases kritēriji (finansiālā kapacitāte; neattiecas uz valsts iestādēm)

▪ Veiktspējas kapacitāte (ir nepieciešamie resursi, profesionālā
kompetence un kvalifikācija projekta īstenošanai)

Pieteikumu vērtēšana



Pieteikuma kvalitātes vērtēšana

Vērtēšanas kritērijs
Maksimālais 
punktu skaits 

kritērijā

Projekta atbilstība 30

Projekta izstrādes 
kvalitāte

40

Projekta turpinājuma 
pasākumu kvalitāte

30

Maksimālais vērtējums – 100 punkti.

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz
60 punkti.

Turklāt tiem jābūt vismaz pusei no maksimālā
punktu skaita katrā no kritērijiem.

Iesniegtos projektus vērtē Nacionālā aģentūra
atbilstoši to kvalitātei, vadoties pēc Eiropas
Komisijas (EK) noteiktajiem projektu
pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.



Kvalitātes kritēriji:

▪ Pieteicēja profils, pieredze, aktivitātes un izglītojamo mērķa
grupas atbilst skolas izglītības jomai.

▪ Projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto
organizāciju un dalībnieku vajadzībām.

▪ Vēlams, ka projekta pieteikums atbilst programmas prioritātēm:

- iekļauj dalībniekus ar mazāk iespējām

- ietver skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes

1. Atbilstība
Maksimālais punktu skaits - 30 punkti



Kvalitātes kritēriji
2. Projekta izstrādes kvalitāte
Maksimālais punktu skaits - 40 punkti

Galvenais akcents uz projekta mērķu definēšanu, aktivitātēm, lai tos
sasniegtu un rezultātu, ko tās sniegs kopējā projekta mērķa
sasniegšanā:



▪ projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas,
tā personāla un izglītojamo vajadzības;

▪ izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu
sasniegšanai;

▪ katrai no aktivitātēm ir definēts un skaidrs rezultāts - ko tās
īstenošana sniegs kopējā projekta sasniegšanā;

▪ projektā ir padomāts par videi draudzīgu un atbildīgu rīcību;

▪ projekts ietver digitālo rīku (it īpaši eTwinning) un mācību metožu
izmantošanu, lai papildinātu fiziskās mobilitātes aktivitātes un
uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām.

Kvalitātes kritēriji
2. Projekta izstrādes kvalitāte
Maksimālais punktu skaits - 40 punkti



Kvalitātes kritēriji

▪ pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai
integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā, veicinot
projekta ietekmi uz dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām
projekta īstenošanas laikā un pēc projekta noslēguma;

▪ ir noteikti konkrēti projekta rezultātu novērtēšanas pasākumi,
metodes un termiņi;

▪ pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un efektīvus rezultātu
izplatīšanas pasākumus, lai darītu zināmus projekta rezultātus
pieteicējorganizācijā, gan ārpus tās, veicinot projekta ietekme vietējā,
reģionālā, nacionālā, Eiropas līmenī uz personām un organizācijām.

3. Projekta turpinājuma pasākumu kvalitāte
Maksimālais punktu skaits - 30 punkti



Vēršam uzmanību!

• Pieteikuma veidlapa jāiesniedz noteiktajā termiņā (2021.
gada 11. maijs plkst. 12:00 (pēc Briseles laika)

• Ja ir risks neiesniegt laikā sistēmas darbības traucējumu dēļ
(tehnisku problēmu gadījumā): ekrānšāviņi un 2 stundu laikā
jāinformē NA

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

• Projektā plānotajām aktivitātēm jāatbilst Erasmus+
programmas atbalstāmajām mācību mobilitāšu aktivitātēm
skolu sektorā

• Autentiskums - informācija nedrīkst būt pārkopēta no
iepriekšējiem vai citu organizāciju pieteikumiem



Papildu informācija – saites uz 
dokumentiem
• Erasmus+ programmas vadlīnijas 2021. gadam

• Pieteikuma veidlapas

• Informācija par mācību mobilitātēm skolu, 
profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības 
sektoros VIAA mājas lapā

• VIAA informatīvās nedēļas visu vebināru ieraksti un 
prezentācijas VIAA mājas lapā

• Īstenoto projektu pieredzes stāsti VIAA mājas lapā

• www.viaa.gov.lv. + jaunumi e-pastā

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_2021_2027/macibu_mobilitate/
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_2021_2027/macibu_mobilitate/
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_pieredze/macibu_mobilitates_pieredze/
http://www.erasmusplus.lv/


Paldies par uzmanību!

Veiksmīgu projektu plānošanu!

Katrīna Kudiņa, tālr. 67201170, e-pasts katrina.kudina@viaa.gov.lv
Liene Cauna, tālr. 67785471, e-pasts liene.cauna@viaa.gov.lv

mailto:katrina.kudina@viaa.gov.lv
mailto:liene.cauna@viaa.gov.lv

