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• Mērķis - uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nākamā Projektu
konkursa kārta 01.01.2016.-01.03.2016.

• Nordplus 2012-2016 apakšprogrammas:

 Jauniešu izglītības programma (mērķgrupa - bērni un jaunieši no pirmsskolas vecuma līdz 
vidusskolas pēdējai klasei, arodskolu audzēkņi, skolotāji/pasniedzēji)

 Augstākās izglītības programma (mērķgrupa - augstākās izglītības iestāžu studenti, akadēmiskais un 
administratīvais personāls)

 Pieaugušo izglītības programma (mērķgrupa - jebkurš pieaugušais, pasniedzēji un citi pieaugušo 
izglītībā iesaistītie, pieaugušo mācību programmu dalībnieki)

 Horizontālā programma (mērķgrupa - visas programmas dalībvalstu institūcijas un organizācijas, 
kuru galvenais darbības mērķis ir izglītība)

 Ziemeļvalstu valodu programma (mērķgrupa - visi ieinteresētie Ziemeļvalstu valodu apguvē, 
mācīšanā, izplatīšanā)
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• Dalībvalstis – Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, 
Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija

• Kopējais Nordplus programmas budžets projektiem – aptuveni 9 miljoni EUR gadā 

• Programmas ietvaros atbalstāmās aktivitātes – mobilitātes, projekti, tīklojumi

• Projektu iesniedzēji – tikai juridiskas personas (organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir 
izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie)

• Projektu īstenošana – tikai kopā ar organizācijām no programmas dalībvalstīm (atslēgas vārds –
SADARBĪBA)

• Projektiem un tīkliem – vismaz trīs sadarbības partneri no trim dažādām dalībvalstīm (iesniedzējs + 2 sadarbības
partneri)

• Mobilitāšu aktivitātēm – vismaz divi sadarbības partneri no divām dalībvalstīm (iesniedzējs + 1 sadarbības partneris)

• Atbalsta intensitāte – 50%-100% no attiecināmajām izmaksām



 Projektu iesniedzēji - pirmsskolas iestādes, sākumskolas/pamatskolas/vidusskolas, profesionālās

izglītības iestādes, kultūras skolas (mūzikas un mākslas skolas), kas īsteno valsts apstiprinātu mācību

programmu

 Atbalstāmās aktivitātes –

• Mobilitāšu aktivitātes

• klašu apmaiņa

• vidusskolu skolēnu/profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apmaiņa teorētiskajām apmācībām

• vidusskolu skolēnu apmaiņa un profesionālās izglītības skolu audzēkņu darba prakse

• skolotāju un pedagoģiskā personāla apmaiņa

• sagatavošanas vizītes

• Projektu aktivitātes

• Sadarbības tīklu aktivitātes

Jauniešu izglītības programma (I) 



 Klašu apmaiņa

 vienots temats Nordplus Junior programmas mērķu ietvaros

 saistīts ar obligāto mācību programmu

 ilgst no 1 – 3 nedēļām, ieskaitot laiku ceļā

 aktivitātes īstenojamas 1- 3 gadu periodā

 maksimālais aktivitātes dalībnieku skaits – 30 skolēni no projekta institūcijas, uz katriem 10 skolēniem 1 skolotājs

 Vidusskolu skolēnu/profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apmaiņa teorētiskajām apmācībām

 individuāla skolēnu mobilitāte

 ilgst no 1 nedēļas līdz 1 gadam

 pavadošā skolotāja uzturēšanās laiks ir līdz 1 nedēļai

 Vidusskolu skolēnu apmaiņa un profesionālās izglītības skolu audzēkņu darba prakse

 individuāla skolēnu/audzēkņu mobilitāte

 paredzēta darba prakses, darba pieredzes iegūšanai apgūstamajā arodā

 ilgst no 1 nedēļas līdz 1 gadam

 aktivitātes īstenojamas 1- 3 gadu periodā

 pavadošā skolotāja uzturēšanās laiks ir līdz 1 nedēļai

Jauniešu izglītības programma (II) 



 Skolotāju un pedagoģiskā personāla apmaiņa

 skolotāju apmaiņa, mācību vizītes, “ēnošana” u.tml.

 var notikt vairākās skolās (ne tikai vienā partnerskolā)

 ilgst no 1 nedēļas līdz 1 gadam

 Projektu aktivitātes - projekti, kas paredz skolu/institūciju ilgtermiņa sadarbību ar mērķi izstrādāt vai

iesviest jaunas pedagoģiskās vai didaktiskās metodes. Projektu iespējamie virzieni:

 Mācību kvalitātes nodrošināšana, uzlabošana

 Projekta rezultātu izplatīšana

 pedagoģisko un didaktisko metožu attīstība un pilnveide (īstenošanas ilgums līdz 3 gadiem)

 Mācību programmu attīstība un uzlabošana

 Sadarbības tīklu aktivitātes – projekti, kuru mērķis ir izveidot ilgtermiņa sadarbību par vienotu tēmu

izglītības jomā un atbilstošu Nordplus Jauniešu programmas mērķiem. Aktivitātes ietvaros paredzēts:

 administratīvas tikšanās, lai dibinātu un attīstītu skolu sadarbības tīklu

 sabiedrības informēšanas aktivitātes un projektu rezultātu izplatīšana (īstenošanas ilgums līdz 3 gadiem)

Jauniešu izglītības programma (III) 



 Mobilitātes projektiem tiek piemērots vienotas likmes maksājums (Lump-sum) princips –finansējums

tiek piešķirts, pamatojoties uz apstiprināto mobilitāšu skaitu (1 mobilitāte=brauciens turp un atpakaļ).

Gadījumā, ja projektā apstiprinātās mobilitātes iespējams īstenot par mazāku summu, nekā apstiprināts,

pāri palikušo summu drīkst izmantot citām, projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamām aktivitātēm

(piemēram, skolēnu uzturēšanās, ēdināšanas izdevumi u.c.)

 Partnerība

 mobilitātēm - vismaz 1 partneris - izglītības iestāde no citas programmas dalībvalsts

 tīklojumiem, sadarbības projektiem - vismaz 2 partneri - izglītības iestādes no 2 dažādām programmas

dalībvalstīm

 Atbalsta intensitāte
 mobilitātēm – 100% apmērā no Nordplus līdzekļiem skolēnu ceļa izdevumu, skolotāju ceļa un uzturēšanās

izdevumus segšanai saskaņā ar noteiktajām likmēm

 tīklojumiem, sadarbības projektiem - finansējums no Nordplus līdzekļiem 75% apmērā, 25% projekta īstenotāju

līdzfinansējums

Jauniešu izglītības programma (IV) 



Nordplus programma 2012-2016
• Sagatavošanas vizīšu konkursa Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās beigu termiņš –

1.oktobris

• Papildus konkursa Ziemeļvalstu valodu programmā beigu termiņš – 1.oktobris

• Projektu darba valoda – angļu valoda (izņemot Ziemeļvalstu valodu programmu)

• Projektu iesniegšana – tikai elektroniski sistēmā Espresso http://espresso.siu.no/espresso

• Projektu vērtēšana - katru projekta iesniegumu vērtē 2 neatkarīgi vērtētāji, rezultātus apstiprina 
Ziemeļvalstu ministru padome

• Detalizēta informācija par Nordplus programmas nosacījumiem atrodama Nordplus aktualizētajā 
rokasgrāmatā http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/about_nordplus

• Informācija par programmu – www.viaa.gov.lv sadaļā «Starptautiskie finanšu instrumenti», 
Nordplus oficiālajā interneta vietnē http://nordplusonline.org/

• Konkursu izsludināšana – 1 reizi gadā projektiem, 2 reizes gadā – sagatavošanas vizītēm

• Informatīvie semināri – pēc konkursa izsludināšanas

• Konsultācijas – visa gada garumā

http://espresso.siu.no/espresso
http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/about_nordplus
http://www.viaa.gov.lv/
http://nordplusonline.org/
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