
Organizāciju reģistrācija dalībai 
Erasmus+ programmā 



KAS JĀDARA, LAI IESNIEGTU  
PROJEKTA PIETEIKUMU?

Organizācijai jāpārbauda atbilstība programmas noteikumiem un 
finanšu noteikumiem (juridiska persona, nav bankrotējusi, nav nodokļu 
parādu u.c.)

Organizācija jāreģistrē Organizāciju reģistrācijas sistēmā (iegūstot 
organizācijas ID kodu - OID)

Jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes projekta pieteikuma veidlapa



ORGANIZĀCIJU REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties Organizāciju reģistrācijas sistēmā un iegūt OID kodu 
nepieciešams visām organizācijām, kas vēlas piedalīties Erasmus+ 

programmā – gan projektu pieteicējiem, gan partneriem.

!!! Ja organizācija iepriekš ir iesniegusi/īstenojusi Erasmus+ projektus 
un ir ieguvusi PIC kodu, tad OID kods ir piešķirts automātiski un nav 

jāizveido jauns (OID kodu atradīsiet Organizāciju reģistrācijas sistēmā
pie savas organizācijas)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


ORGANIZĀCIJU REĢISTRĀCIJA

Jāizveido EU Login konts

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Organizācija jāreģistrē Organizāciju reģistrācijas sistēmā un jāiegūst Organizācijas 
reģistrācijas kods - OID (piemērs OID: E12345678)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

1.SOLIS

2.SOLIS

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


1.SOLIS – EU Login KONTA REĢISTRĀCIJA

EU Login ir Eiropas Komisijas izveidots autentifikācijas 
pakalpojums, kas ļauj autorizētiem lietotājiem piekļūt 
dažādām Eiropas Komisijas informācijas sistēmām. 

Izveidot EU Login kontu iespējams šeit -
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Veidojot EU Login kontu organizācijai, vēlams izmantot 
organizācijas e-pasta adresi.

EU Login lietotāja vadlīnijas – šeit. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Vadl_nijas_EU_Login_konta_re_istr_anai_EN_.pdf


2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Organizāciju reģistrācijas sistēma 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

Ieiet izmantojot
EU Login

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Atceries!

- Organizācija jāreģistrē un OID kods jāiegūst tikai vienreiz.

- Pirms reģistrēšanas, pārliecinies vai organizācija jau nav iepriekš reģistrēta.

- Ja organizācija iepriekš ir iesniegusi/īstenojusi Erasmus+ projektus un ir 
ieguvusi PIC kodu, tad OID kods ir piešķirts automātiski un nav jāizveido 
jauns (OID kodu atradīsiet Organizāciju reģistrācijas sistēmā pie savas 
organizācijas).

Ievadot OID kodu tiešsaistes projekta pieteikuma veidlapā, tajā automātiski tiks 
ielasīti visi organizācijas dati.

Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai – šeit.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Organisation+Registration+Guide


2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

2. Sāc reģistrāciju

1. Pārliecinies vai 
organizācija jau nav 
reģistrēta



2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Jāievada visa nepieciešamā informācija 

Kad visa nepieciešamā informācija ir 
ievadīta, būs iespējams pabeigt reģistrācija 

(poga «Register my organisation» būs aktīva)

Nospiežot «Register my organisation»
reģistrācija tiks pabeigta - parādīsies 

reģistrācijas apstiprinājums un organizācijai 
iegūtais OID kods.

Nospiežot         iespējams iegūt papildus informāciju par 
katru aizpildāmo lauku.



2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Pēc reģistrācijas organizāciju atradīsiet sadaļā «My organisations»:



2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Sadaļā «My Organisations» iespējams:

- atjaunināt informāciju par reģistrēto organizāciju,

- pievienot papildus kontaktpersonas,

- pievienot dokumentus.



2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

- Organizācijas juridiskā statusa 
veidlapa (Legal Entity form) -
lejuplādējama šeit;

- Finanšu identifikācijas veidlapa 
(Financial Identification form) -
lejuplādējama šeit.

Pēc organizācijas reģistrācijas un OID koda iegūšanas, nepieciešams aizpildīt un pievienot 
sekojošus dokumentus:

Augšuplādēt šeit

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en


2.SOLIS – ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA

Organizāciju juridiskā statusa un finanšu identifikācijas veidlapas: 

Iesniedzot projekta pieteikumu, 
Nacionālā aģentūra «validēs» Jūsu 

organizācijas OID kodu, 
pamatojoties uz veidlapās sniegto 

informāciju.



PAPILDUS INFORMĀCIJA

Erasmus+ programmas vadlīnijas - VIAA mājas lapā

Informācija pieteicējiem (reģistrēšanās, pieteikuma aizpildīšana u.c.) – Erasmus+ Programme Guide
2020 EN – no 123. lpp.

EU Login konta izveidošana – šeit.

Vadlīnijas EU Login izveidošanai - šeit.

Organizāciju reģistrācijas sistēma - šeit.

Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai – šeit.

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/er_plus_str_partn/erasmus_plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=35491#2020
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Vadl_nijas_EU_Login_konta_re_istr_anai_EN_.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Organisation+Registration+Guide


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Vineta Straume 
Erasmus+ programmas departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas 
vecākā programmas speciāliste
+371 67559501, vineta.straume@viaa.gov.lv

mailto:vineta.straume@viaa.gov.lv

