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MĒRĶI:

� veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības
veidošanos,

� sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas

ES Mūžizglītības programma 2007 - 2013

� sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas
saliedētības veidošanos,

� veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp
izglītības un praktiskās apmācības sistēmām ES, lai
padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu
izglītības jomā.



COMENIUS
Skolas izglītība

� Skolēnu mobilitāte
� Partnerības

ERASMUS
Augstākā izglītība

� Mobilitāte
� Intensīvie valodu kursi

Leonardo da Vinci
Sākotnējā profesionālā 
izglītība un profesionālā 
tālākizglītība

GRUNDTVIG
Pieaugušo izglītība

� Darbnīcas
� Senioru brīvprātīgais 

APAKŠPROGRAMMAS

ES Mūžizglītības programma 2007 - 2013

� Partnerības
� Profesionālā pilnveide 
� Asistentūra
� Tīklu sadarbība

� Intensīvie valodu kursi
� Intensīvās programmas
� Tīklu sadarbība

� Mobilitāte
� Partnerības
� Inovāciju pārnese
� Inovāciju attīstība
� Tīklu sadarbība

� Senioru brīvprātīgais 
darbs 
� Profesionālā pilnveide
� Vizītes un apmaiņa
� Asistentūra
� Mācību partnerības
� Tīklu sadarbība

CAURVIJU programma
Politikas attīstība,  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, rezultātu izplatīšana un izpēte

JEAN MONNET programma
Eiropas integrācija akadēmiskajā jomā, atbalsts Eiropas mēroga izglītības un praktiskās 
apmācības iestādēm un asociācijām



Erasmus + (2014 -2020)
ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes 

un sporta jomā

MĒRĶI:

� veicināt EU 2020 mērķu sasniegšanu,� veicināt EU 2020 mērķu sasniegšanu,

� ET2020 stratēģijas atbalsts,

� atbalsts jaunatnes stratēģijai 2010-2018,

� atbalsts sportam,

� starptautiskās dimensijas nodrošināšana, 

augstākās izglītības un jaunatnes jomā.



Erasmus+ (2014 -2020)



Erasmus+ darbības virziens – KA1

KA 1 – Mācību mobilitāte (administrē NA):

– mācību un prakses iespējas ārzemēs (studentiem,

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, nesenajiem

absolventiem),absolventiem),

– profesionālā izaugsme (skolu izglītības personālam,

profesionālās izglītības iestāžu personālam, augstskolu

mācībspēkiem, izglītības speciālistiem, pieaugušo

izglītības organizāciju speciālistiem u.c.),

– brīvprātīgais darbs (jauniešiem).



Erasmus + darbības virziens KA2

KA 2 – Sadarbība inovācijas veicināšanai un

labas prakses apmaiņai (SE, HE, VE, AE)

1) Stratēģiskās partnerības (administrē NA) -
starpinstitucionālā sadarbība starp dažādāmstarpinstitucionālā sadarbība starp dažādām

valstīm, dažādos līmeņos, starp dažādiem

sektoriem un izglītības pakāpēm.

Mērķis – veicināt inovatīvu pieeju un risinājumu

ieviešanu izglītībā, jaunatnes aktivitātēs, kā arī

sekmēt nodarbinātību, radošumu un

uzņēmējdarbību



Erasmus + darbības virziens KA2

2) Zināšanu apvienības (administrē EK) HE

- starptautiski, strukturēti un uz rezultātu balstīti 

projekti starp augstākās izglītības iestādēm un 

biznesa organizācijām.

3) Nozaru prasmju apvienības (administrē EK) VE

- starptautiski projekti ar mērķi izveidot 

profesionālās izglītības programmas nozarēs, kurās 

trūkst darba spēks vai ir nepieciešamas specifiskas 

prasmes



Erasmus + darbības virziens KA3

KA 3 – Atbalsts politikas reformām    
(administrē EK):

– stimulēt izglītības politikas jauninājumus Eiropas

līmenī, kā arī sadarbojoties ar partnervalstīmlīmenī, kā arī sadarbojoties ar partnervalstīm

– identificēt labas prakses politikas iniciatīvas un

pārnest tās uz citām izglītības sistēmām

– atbalsts specifiskām politikas aktivitātēm kā, piem.,

Boloņas process (augstākajai izglītībai) un

Kopenhāgenas process (profesionālajai izglītībai un

apmācībai)



Jautājumi?

Vairāk informācijas:

www.viaa.gov.lv

sadaļā “ERASMUS+”


