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Erasmus+

“Erasmus+” 
2021.–2027. gadā

Dzīves bagātināšana,  
prātu atvēršana,  

izmantojot ES programmu izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā

Programmas “Erasmus+” budžets tiek lēsts  

26,2 € miljardu1

,  
apmērā1, gandrīz dubultojot finansējumu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu 

(2014.–2020. gads), ko papildina aptuveni   

2,2 € miljardi   
no ES ārējās sadarbības instrumenta2. 

70% no budžeta atbalstīs 
mobilitātes iespējas   

visiem mūžizglītības perspektīvā. 

“Erasmus+” mobilitātei ir pozitīva ietekme uz izglītības, 
sociālo, personisko un profesionālo attīstību, jo tā uzlabo 
zināšanas, prasmes un attieksmi, uzlabo nodarbināmību, 
palīdz veidot uzticēšanos un neatkarību, stimulē zinātkāri 
un inovāciju, veicina izpratni par citiem cilvēkiem un veido 
piederības sajūtu Eiropai.

30% budžeta tiks ieguldīti sadarbības 
projektos un politikas izstrādes 
pasākumos,  
kuros organizācijas gūst pieredzi starptautiskajā sadarbībā, 
stiprina savas spējas, izstrādā novatoriskas pieejas, apmainās 
ar labu praksi un veido tīklu. Ar šīm darbībām programmai 
“Erasmus+” būs svarīga nozīme noturības stiprināšanā 
un atveseļošanas un inovācijas atbalstīšanā izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

1 Programmas “Erasmus+” budžets jaunās DFS (2021.–2027.) 
ietvaros ir 24 574 miljardi EUR pašreizējās cenās un papildu 

papildinājums 1,7 miljardu EUR apmērā 2018. gada cenās.
2 Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un sadarbības 
instruments (NDICI) un Pirmspievienošanās palīdzības 

instruments (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv
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Īsumā par “Erasmus+”
Atbalsta prioritātes un darbības, kas 
noteiktas Eiropas izglītības telpā, 
Digitālās izglītības rīcības plānā un  
Prasmju programmā Eiropai. Palīdz 
realizēt Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–
2027. gadam un attīsta  Eiropas di-
mensiju sportā.

Piedāvā mobilitātes un sadarbības 
iespējas augstākās izglītības, pro-
fesionālās izglītības un apmācības, 
pieaugušo un skolas izglītības (to-
starp agrīnās pirmsskolas izglītības 
un aprūpes), jaunatnes un sporta per-
sonāla jomā.

Pievērš īpašu uzmanību sociālajai 
iekļaušanai, zaļajai un digitālajai 
pārejai, kā arī jauniešu līdzdalības 
veicināšanai demokrātiskajā dzīvē.

Nodrošina programmu visiem: tā ir 
iekļaujošāka cilvēkiem ar ierobežo-
tām iespējām un pieejamāka mazām 
organizācijām.

Investē uz nākotni vērstās pētījumu 
jomās, tādās kā klimata pārmai-
ņas, digitālās prasmes, tīra enerģija, 
mākslīgais intelekts, veselības zināt-
nes u. c.

Atbalsta tādas pamatiniciatīvas kā  
Eiropas universitātes, profesionālās 
izcilības centri un DiscoverEU.

Veicina veselīgu dzīvesveidu, at-
balstot tautas sporta projektus. 

Paplašina mobilitātes un sadarbības 
iespējas ārpus Eiropas. 

Nodrošina sadarbību, spēju veidoša-
nu, apmaiņu, tīklu veidošanu un po-
litikas atbalstu organizācijām, kā arī 
reformas izglītības, apmācības, jau-
natnes un sporta jomā.

Jaunās programmas mērķis ir palielināt 
savu darbību kvalitatīvo ietekmi un no-
drošināt vienlīdzīgas iespējas. Šajā no-
lūkā programma aptvers dažāda vecu-
ma cilvēkus ar dažādu kultūras, sociālo 
un ekonomisko izcelsmi. Tajā galvenā 
uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem ar ie-
robežotām iespējām, tostarp cilvēkiem 
ar invaliditāti, izglītības grūtībām vai 
migrantu izcelsmi, kā arī tiem, kas dzīvo 
lauku un attālos apvidos.

Saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības 
plāna prioritātēm programma attīstīs 
pieejamu un kvalitatīvu digitālo mācī-
šanos, veicinās skolotāju, pasniedzēju 
un jaunatnes darbinieku spējas izman-
tot digitālos rīkus un saturu, izmēģināt 
un veicināt attālinātu, kā arī jaukta tipa 
mācīšanos. Programmas mobilitātes 
darbības nodrošinās lielāku skaitu ie-
spēju apgūt un attīstīt digitālās pras-
mes, izmantojot tādas iniciatīvas kā 
stažēšanās iniciatīva “Digitālās iespē-
jas”.

Programmas īstenošana tiks ievēro-
jami digitalizēta un vienkāršota da-
lībniekiem, jo īpaši izmantojot Eiropas 
studenta kartes iniciatīvu un uzlabotu 
IT arhitektūru saņēmējiem un īstenoša-
nas struktūrām. 

Iekļaušana un 
daudzveidība

Digitālā programma 
“Erasmus+” Zaļā “Erasmus+”

Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, prog-
ramma rādīs piemēru, mudinot dalīb-
niekus izmantot mazoglekļa transportu 
kā alternatīvu lidojumiem. “Erasmus” 
finansējums tiks novirzīts arī zināšanu 
un izpratnes veidošanai par ilgtspēju un 
rīcību klimata jomā, lai eiropieši iegūtu 
pasaulē vadošās prasmes, kas vajadzī-
gas, lai radītu ilgtspējīgu sabiedrību, 
dzīvesveidu un ekonomiku.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_lv
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=lv
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lv
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://europa.eu/youth/strategy_lv
https://europa.eu/youth/strategy_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_lv
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=lv
https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_lv
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
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Mobilitātes iespējas
“Erasmus+” galvenā darbība ir izglītojamo un personāla 
mobilitāte. Paredzams, ka programmas laikā mobilitātes 
pasākumos ārvalstīs piedalīsies aptuveni 10 miljoni 
cilvēku, tostarp studenti, izglītojamie, profesori, skolotāji 
un pasniedzēji visās nozarēs. Pateicoties unikālajai 
pieredzei, kas gūta, dzīvojot, studējot, mācoties 
vai ceļojot ārzemēs, dalībnieki iegūst pašapziņu un 
vispārīgās prasmes, iepazīstas ar dažādām kultūrām 
un veido savstarpējo un profesionālo attiecību tīklus 
ar cilvēkiem no citām valstīm. Tas veicina viņu 
nodarbināmību un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, kā arī 
veicina lielāku sociālo iekļaušanu un spēcīgāku Eiropas 
identitāti.

Ar elastīgāku mobilitātes formātu un ilgumu augstākās 
izglītības studentiem būs vēl vairāk iespēju studēt vai 
stažēties Eiropā un ārpus tās. Jaunā mobilā lietotne 
“Erasmus+” atbalstīs viņus visos ceļojuma posmos. 

Jaunums

 ● Augstākajā izglītībā Jauktās intensīvās programmas ap-
vienos mācības tiešsaistē un darbu komandā ar īstermiņa 
fizisko mobilitāti ārvalstīs. 

 ● Jaunā programma divkāršo profesionālās izglītības apgu-
vējiem piedāvāto iespēju skaitu īstermiņa mācību mobili-
tātei un ilgtermiņa mobilitātei (“ErasmusPro”) un paver šīs 
iespējas valstīs ārpus Eiropas.

 ● “Erasmus+” finansēs arī skolēnu īstermiņa un ilgtermiņa 
mācību mobilitāti, piedāvājot pieredzi ārvalstīs gan atse-
višķām personām, gan veselām klasēm.

 ● Programma atbalstīs arī pieaugušo izglītojamo mobilitāti: 
tā piedāvās pielāgotas apmācības un izglītības iespējas 
pieaugušajiem, kuri gūtu labumu no personiskās izaug-
smes vai pamatprasmju būtiskas uzlabošanas. 

 ● Lai veicinātu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, prog-
ramma atbalstīs jauniešu vadītas vietējas un transnacio-
nālas iniciatīvas, ko īsteno neformālas jauniešu grupas 
vai jaunatnes organizācijas, lai ar Jaunatnes līdzdalības 
pasākumu palīdzību iesaistītos pilsoniskajā sabiedrībā un 
mācītos tajā piedalīties.

 ● Pēc sekmīga izmēģinājuma posma, DiscoverEU būs “Eras-
mus+” jaunatnes sadaļas neatņemama sastāvdaļa. 18 ga-
dus veciem jauniešiem būs iespēja ceļot pa Eiropu līdz 
vienam mēnesim, ideālā gadījumā – pa dzelzceļu. Discove-
rEU vieno Eiropas jauniešus un ļauj viņiem iepazīt Eiropas 
bagāto kultūras mantojumu. Tā arī nodrošina viņiem pa-
matprasmes un dzīves prasmes, kā arī mudina jauniešus 
izveidot ilgtspējīgus ceļošanas paradumus.

 ● Mobilitātes pasākumi tiks papildināti ar valodu apguves ie-
spējām, izmantojot “Erasmus+” Tiešsaistes valodu atbalsta 
(OLS) rīku vai citus papildu lingvistiskā atbalsta veidus. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_lv
https://europa.eu/youth/discovereu_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_lv
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Sadarbības projekti
“Erasmus+” palielinās atbalstu projektiem, kas veicina 
sadarbību un prakses apmaiņu, ļaujot galvenajiem da-
lībniekiem labāk izmantot jaunās tehnoloģijas, izstrā-
dāt inovatīvas mācīšanas, apmācības un mācīšanās 
metodes, veicināt neformālo mācīšanos un izstrādāt 
kopīgus rīkus un pasākumus. 

Jaunums

 ● Pateicoties jaunajām Maza mēroga partnerībām, no prog-
rammas labumu gūs plašāks ieinteresēto personu loks. 
Mazas dotāciju summas, īss ilgums un vienkāršas prasī-
bas var būt sākuma punkts jaunpienācējiem un mazām 
organizācijām. 

 ● Iniciatīvas Eiropas universitātes pilnīga ieviešana ļaus īs-
tenot padziļinātu un sistēmisku sadarbību starp augstākās 
izglītības iestādēm, palielinot Eiropas augstākās izglītības 
kvalitāti un konkurētspēju. 

 ● Jaunās programmas ietvaros tiks pilnībā izvērstas Profe-
sionālās izcilības centru platformas. Šie centri nodrošinās 
augstas kvalitātes profesionālās prasmes, atbalstīs uzņē-
mējdarbību un veicinās iekļaušanu un inovāciju.

 ● “Erasmus+” Skolotāju akadēmiju uzsākšana apvienos spe-
ciālās zināšanas un nodrošinās apmācību skolotājiem un 
pasniedzējiem, tostarp mācības tiešsaistē un tālmācībā, 
un nodrošinās to skolēnu un izglītojamo iekļaušanu, kuriem 
ir mazāk iespēju. 

 ● “Erasmus Mundus” kopīgais maģistra grāds būs ar jaunām 
iezīmēm, lai veicinātu partnervalstu augstākās izglītības 
iestāžu līdzdalību un radītu unikālas iespējas studentu 
mobilitātei gan Eiropā, gan ārpus tās. 

 ● Lai veicinātu inovāciju, radošumu un līdzdalību, jaunā prog-
ramma veicinās Uz nākotni vērstas partnerības, liela mē-
roga projektus, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un/
vai novērtēt inovatīvas pieejas, kas varētu kļūt par vispār-
pieņemtām, un uzlabot izglītības un apmācības sistēmas.

 ● Spēju veidošana ar iestādēm partnervalstīs visā pasaulē 
profesionālās izglītības un apmācības un sporta jomā pa-
pildinās jau esošos spēju veidošanas pasākumus augstā-
kās izglītības un jaunatnes jomā. 

 ● Programmas sporta dimensija tiks pastiprināta, veicinot 
sadarbības partnerības un bezpeļņas sporta pasākumus, 
lai palielinātu informētību par sporta lomu dažādās jomās, 
piemēram, sociālajā iekļaušanā, vienlīdzīgās iespējās un 
veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs. 

Atbalsts politikas 
izstrādei  
un sadarbībai

Programma sniedz atbalstu politikas 
izstrādei un sadarbībai ES līmenī, veicinot 
valstu reformas un modernizāciju izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomā. 
Šos mērķus īsteno, cita starpā izmantojot 
mācīšanos no līdzbiedriem un apmaiņu, 
analītisku darbu, apsekojumus, pētījumus 
un sadarbību ar citām starptautiskām 
organizācijām. 

Vienota Eiropas jaunatne projekti atbalstīs 
transnacionālāk strukturētas sadarbības 
attīstību — gan tiešsaistē, gan bezsaistē 
— starp dažādām jaunatnes organizācijām, 
lai veidotu vai stiprinātu partnerības, 
kas vērstas uz solidaritāti un iekļaujošu 
demokrātisku līdzdalību visiem.

Jean Monnet vārdā nosauktie pasākumi

Jean Monnet pasākumi turpinās sniegt būtisku ieguldī-
jumu pārdomās par Eiropas integrāciju, veicinot zinā-
šanas un izpratni par ES jautājumiem. Jaunā program-
ma palielina mācīšanas, mācīšanās un debašu iespējas 
par ES.

Jaunums
Jean Monnet skolām paplašinās darbību ne 
tikai universitātēs, bet arī skolās un citās 
izglītības un apmācības iestādēs.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_lv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_lv
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_lv


Vēlaties uzzināt vairāk? 
Ielūkojieties “Erasmus+” tīmekļa vietnē, lai izpētītu visas iespējas,  
ko tā piedāvā, “Erasmus+” rezultātu platformā lai uzzinātu vairāk  

par finansētajiem projektiem.  

Programmu pārvalda un īsteno Eiropas Komisija, valstu aģentūras un Izglītības, 
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Lai sāktu savu ceļojumu “Erasmus+”, izmantojiet šādas platformas! 

eTwinning platforma   skolu skolotājiem un personālam.

School Education Gateway   skolotājiem, politikas veidotājiem, izglītības pētniekiem.

EPALE platforma    pieaugušo izglītības speciālistiem. 

Eiropas jaunatnes portāls   un   Youthpass   jauniešiem  

un jaunatnes organizācijām.

Sekojiet mums 
sociālajos tīklos

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

 

@EUErasmusPlus
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