
Erasmus+ Partnerības 
sadarbībai

Pieaugušo izglītības sektors (KA220-ADU un KA210-ADU)



KA2 SADARBĪBAS PARTNERĪBAS

Sadarbības projekti, kas ļauj organizācijām gūt starptautiskās 
sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un radīt augstas 
kvalitātes inovatīvus  rezultātus izglītības un mācību jomā.

* Neattiecas uz augstākās izglītības sektoru

Sadarbības partnerības iekļauj divu veidu partnerības:

✓ Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships)

✓ Maza mēroga partnerības* (Small-scale partneriships)



KA2 SADARBĪBAS PARTNERĪBAS

Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships) projekti:

• Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta 
organizācija, kas darbojas Erasmus + Programmas valstīs

• Minimums 3 partneri no 3 Programmas valstīm

• Projektu ilgums no 12 līdz 36 mēnešiem

• Dažāda veida un mēroga aktivitātes

• Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projektā iesaistītās 
organizācijas (partneri vai asociētie partneri) 

• Projekta finansējuma nosacījumi 2022.gadā mainīsies;  2021. gadā no 100 

000 EUR līdz 400 000 EUR 



Maza mēroga partnerību (Small-scale partnerships) projekti:

• Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta 

organizācija, kas darbojas Erasmus + Programmas valstīs

• Minimums 2 partneri no 2 Programmas valstīm

• Projektu ilgums no 6 līdz 24 mēnešiem

• Dažāda veida un mēroga aktivitātes

• Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās 

organizācijas

• Projekta sākuma datums no 2022.gada 1.marts – 2022.g. 31.maijs

• Projekta finansējums – vienreizējs maksājums (lump sum) 30 000 EUR vai 60 

000 EUR

KA2 SADARBĪBAS PARTNERĪBAS



KA2 SADARBĪBAS PARTNERĪBAS

• Partner organizācijas sadarbojas, lai risinātu kopīgus jautājumus 
atbilstoši prioritātēm

• Projektam jārisina vismaz viena horizontālā prioritāte un/vai viena 
specifiskā, pieaugušo izglītības sektoram atbilstošā prioritāte

• Prioritātes ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 168.-173.lpp. 

( EN versija)

• Projektiem atkarībā no veida ir atšķirīgs lielums, mērogs un 
finansējums



ERASMUS+ 2021-2027 HORIZONTĀLĀS 
PRIORITĀTES

IEKĻAUŠANA

Sasniegt iespējami 
daudz dalībnieku un 
veicināt iekļaujošas 
pieejas mobilitātes 

un sadarbības 
aktivitāšu 

īstenošanai.

«ZAĻAIS KURSS»

Gūt zināšanas un 
vairot izpratni par 

vides ilgtspējību un 
klimata politiku. 

Veicināt videi 
nekaitīgas 

ceļošanas iespēju 
izmantošanu.

DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA

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.



KA2 PARTNERĪBAS PROJEKTU 
PRIORITĀTES 

Pieaugušo izglītības sektorā

• Augstas kvalitātes pieaugušo apmācību iespēju pieejamības veicināšana

• Prasmju pilnveides iespēju radīšana, pieejamības uzlabošana un pieaugušo 
izglītības pieprasījuma palielināšana

• Izglītotāju kompetenču paplašināšana un pilnveidošana

• Pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošinājuma veicināšana

• Progresīvu mācību centru izveide

• Erasmus + Programmas  popularizēšana visu iedzīvotāju un paaudžu vidū

Izglītības sektoru prioritātes ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 169.-173.lpp. (EN 
versija)



Sadarbības partnerību projektu 
mērķi

• Projektu galvenais mērķis ir ļaut organizācijām gūt 
starptautiskās sadarbības pieredzi, stiprināt savu kapacitāti un 
radīt augstas kvalitātes inovatīvus rezultātus izglītības un mācību 
jomā.

• Iesaistīto organizāciju un institūciju darbības kvalitātes 
paaugstināšana, jaunu, dažādas nozares pārstāvošu dalībnieku 
iesaistīšana. 

• Organizāciju kapacitātes attīstīšana transnacionālai starp sektoru 
sadarbībai.

• Pievēršanās kopīgām vajadzībām un prioritātēm izglītības un  
apmācību jomā.

• Pārveides un pārmaiņu (individuālā, organizatoriskā vai nozaru 
līmenī) veicināšana,  uzlabojumu un jaunu pieeju radīšana, 
atbilstoši  organizāciju iesaistei.



Maza mēroga partnerību 
projektu mērķi un rezultāti

• Paplašināt mazāk pieredzējušu  un nelielu organizāciju iespējas 
iesaistei Erasmus + programmā 

• Atbalstīt tādu mērķa grupu iekļaušanu, kurām ir ierobežotas 
iespējas 

• Atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un nodrošināt Eiropas 
dimensiju vietējā līmenī

Arī iepriekš minētie  sadarbības partnerību mērķi ir attiecināmi uz maza mēroga 
partnerībām atbilstoši projekta mērogam un lielumam



Pieejamais finansējums 2021.g. 

EK Erasmus+ darba programmā 2021. gadam Latvijai plānotais 
EK finansējums

• Sadarbības partnerības projektiem pieaugušo izglītības 

sektorā: 939 007,00 EUR.

• Maza mēroga partnerības projektiem pieaugušo izglītības 

sektorā: 353 220,00 EUR*

*Projektiem kas sākas no 2021.g. 1. novembris – 2022.g. 28.februāris paredzēti 70% no 
finansējuma, bet projektiem, kas sākas no  2022.gada 1.marts – 2022.g. 31.maijs – 30% finansējuma

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en


Maza mēroga partnerības  
projektu budžets

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

• 30 000 EUR 

• 60 000 EUR

Tās ietver visas plānotās projekta aktivitātes un katrai 
aktivitātei paredzētā finansējuma daudzumu



PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Kur? 

• Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota. 

• Vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu 
pieteikumu vienas valsts aģentūrai.

Kad?

• Līdz 2021.g. 3.novembrim plkst.12:00 (pēc Briseles laika) maza mēroga 
partnerības projektiem, kuri sākas no 2022.g. 1.marta līdz 31.maijam.



Tiešsaistes Konsultācijas  

2021. gada 18. oktobrī

par pieteikumu sagatavošanu Maza mēroga partnerību konkursa 

ietvaros:

Saite uz informāciju :

https://www.erasmusplus.lv/lat/jaunumi/?text_id=990

NODERĪGA INFORMĀCIJA

https://www.erasmusplus.lv/lat/jaunumi/?text_id=990


ERASMUS+ PROGRAMMAS VADLĪNIJAS 

Erasmus+ Programmas vadlīnijas pretendentiem 2021. 

gadam: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_en

A. daļa – Vispārējā informācija par programmu

B. daļa – Informācija par pamatdarbībām

C. daļa – Informācija pieteicējiem

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


Noderīga informācija

Erasmus+ Project Result platform 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


KONTAKTINFORMĀCIJA

Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļa:

Pieaugušo izglītības sektors:

Inga Ziemele

e-pasts: inga.ziemele@viaa.gov.lv,

tālr.: 67244442

Nodaļas vadītāja: 

Jana Meržvinska, 

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

tālr. 67359078

mailto:inga.ziemele@viaa.gov.lv
mailto:jana.merzvinska@viaa.gov


Lai veicas projektu pieteikumu sagatavošanā!


