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Erasmus vēsture 

• Erasmus programma uzsākta 1987.gadā, sākotnēji tajā 
piedaloties 11 valstīm 

• No 1995.- Erasmus ir Socrates programmas daļa  

• No 2000.g. – Erasmus ir Socrates II programmas daļa  

• No 2007.g. – Erasmus ir ES Mūžizglītības programmas 
daļa  

• No 2014.g. – “Erasmus Visiem” programma 

• Šobrīd Erasmus programmā piedalās 33 valstis – 27 ES 
dalībvalstis, kā arī Horvātija, Islande, Lihtenšteina, 
Norvēģija, Šveice un Turcija 

 

 



Erasmus Latvijā 

• Erasmus programma Latvijā uzsākta 1999./2000. 
akadēmiskajā gadā 

• Pirmajā gadā programmā piedalījās 11 augstākās 
izglītības iestādes no Latvijas 

• 2012./2013. akadēmiskajā gadā programmā piedalās  42  
augstākās izglītības iestādes, no kurām 40 īstenos 
Erasmus mobilitāti 2012./2013.a.g. 

• Līdz 2009.gadam Erasmus programmu Latvijā 
administrēja Akadēmisko programmu aģentūra 

• No 2010.gada Erasmus programmu Latvijā administrē 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

 



Iespējas Erasmus programmas ietvaros 

• Studentiem – doties studijās un praksē 

• Akadēmiskajam personālam – lasīt vieslekcijas 

• Vispārējam personālam – doties pieredzes apmaiņā uz 
augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem 

• Augstākās izglītības iestādēm – organizēt  Erasmus Intensīvās 
programmas un Intensīvos Erasmus valodu kursus 
iebraucošajiem ārvalstu studentiem 

• Latvijā no 2012.gada – pieteikties Sagatavošanās vizītēm, kas 
paredzētas jaunu sadarbības iespēju organizēšanai 

 

 



Erasmus Latvijā - statistika 

Studenti: 

1999./2000.a.g.: 166 izbraucošie studenti, 15 iebraucošie studenti 

2010./2011.a.g.: 1959 izbraucošie studenti, 642 iebraucošie studenti 

 

Pasniedzēji: 

2007./2008.a.g.: 395 izbraucošie docētāji 

2010./2011.a.g.: 517 izbraucošie docētāji, 326 iebraucošie docētāji 

 

Personāla pieredzes apmaiņa: 

2007./2008.a.g.: 443 izbraucošie darbinieki 

2010./2011.a.g.: 519 izbraucošie darbinieki, 95 iebraucošie darbinieki 

 

 

 



Erasmus Visiem (2014 – 2020) 

• 2014.gada sāksies jauns programmēšanas periods un 
Mūžizglītības programmas vietā tiks uzsākta programma 
“Erasmus visiem”. 

• Jaunā programma – vienota programma izglītībai,  apmācībai, 
jaunatnei un sportam. 

• Trīs galvenie Erasmus darbības virzieni jaunās programmas 
kontekstā: 
– Starptautiska mācību mobilitāte; 

– Atbalsts sadarbībai starp augstākās izglītības iestādēm un 
uzņēmējdarbības vidi, tā veicinot izglītības modernizāciju, inovācijas 
un uzņēmējdarbību; 

– Atbalsta pasākumi izglītības politikas ieviešanā. 

 

 

 



 

 

Paldies par uzmanību! 

Ennata Kivriņa, 

VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta direktore 

E-pasts: ennata.kivrina@viaa.gov.lv  
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