
Erasmus+ atskaišu platforma 
Beneficiary Module un 

Erasmus+ projektu rezultātu 
platforma



Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes 
korpusa platforma

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Pieslēgšanās -
izmantojot EU 
Login kontu              
(e-pasta adrese + 
parole)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Erasmus+ un Eiropas 
Solidaritātes korpusa platforma



Beneficiary Module

• Erasmus+ atskaišu (ziņojumu) platforma (Līguma I.11.1. punkts -
„Erasmus+” ziņošanas un pārvaldības rīks )

• Jāievada informācija par atskaites periodā notikušajām aktivitātēm

• Visās sadaļās ievadītā informācija pakāpeniski uzkrājas

• Ziņojumi jāiesniedz latviešu vai angļu valodā



Ziņojumu veidi

• Progresa ziņojums (I.4.3. apakšpunkts -Starpposma ziņojumi un 
nākamie priekšfinansējuma maksājumi- jāiesniedz 30 kalendāro dienu 
laikā par Projekta īstenošanu pārskata periodu, kas minēts šajā 
punktā)

• Galīgais ziņojums (I.4.4.apakšpunkts- Galīgais ziņojums un atlikuma 
maksājuma pieprasījums -jāiesniedz 60 kalendāro dienu laikā pēc 
Līguma I.2.2. punktā norādītā Projekta beigu datuma)



Beneficiary Module



Beneficiary Module





Projekta aktivitātes rokasgrāmata (KA210):

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.a
ction?pageId=44141032

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44141032


Finansējuma saņēmēja rokasgrāmatas-
Projekta īstenošanas posmos 



Rezultātu platforma

➢ Atbilstoši Dotācijas līguma I.11.2 punktam projekta koordinatoram 
ir jāievada projekta rezultāti Erasmus+ projektu rezultātu platformā

➢ Rezultātu ievadīšana Projektu rezultātu platformā ir priekšnoteikums
galīgā ziņojuma apstiprināšanai

➢ Projekta uzsākšanas brīdī projekta kontaktpersonai tiek nosūtīts 
automātisks sistēmas paziņojums par piekļuvi Erasmus+ Projektu 
rezultātu platformai (ieeja izmantojot EU Login)



Rezultātu platforma

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects


Rezultātu platforma





Rezultātu platforma



Platformā iespējams pievienot:

• projekta logo 

• projekta mājaslapu

• projekta rezultātus (katram rezultātam sniedzot skaidru 
aprakstu angļu valodā)

Rezultātus var pievienot visa projekta gaitā.

Rezultātus iesniegt (submit for review)  var tikai pēc projekta 
noslēguma. 

Rezultātu platforma



Rezultātu platforma



Projekta kontaktpersonas Rezultātu izplatīšanas platformā:

• pamata iestatījumos kontakti nav redzami publiski

• vēlams publiskot vismaz                                            
vienu kontaktpersonu

Rezultātu platforma



Projekta logo

Rezultātu platforma



Projekta mājas lapa (publiski redzama tiklīdz tiek pievienota)

Rezultātu platforma



Rezultātu pievienošana 

Rezultātu platforma



Rezultātu platforma



Iespējams atzīmēt tos rezultātus, kurus nevēlas publicēt 

Rezultātu platforma



Pēc projekta beigām –

tiek saņemts automātisks paziņojums ar aicinājumu iesniegt rezultātus

Rezultātu platforma



Pēc rezultātu iesniegšanas koordinatoram šis projekts Rezultātu platformā
vairs nebūs pieejams līdz Nacionālā aģentūra to apstiprinās vai lūgs
papildināt.

Rezultātu platforma



Rezultātu platforma

Rezultātu platformas rokasgrāmata (šeit

sadaļā «Dokumenti un veidlapas»)

1. Piekļuve sistēmai

2. Datu ievade

3. Projekta rezultātu augšupielāde (failu 

veidi, lielums)

4. Rezultātu apraksta izveide angļu valodā

5. Projekta rezultātu iesniegšana

http://viaa.gov.lv/library/files/original/E_PRP_Guide_for_Beneficiaries.pdf
https://www.erasmusplus.lv/maza-meroga-partneribas?tab=collapse-360


Kam pievērt uzmanību?

➢ Rezultātu kvalitatīva noformēšana.

➢ Publicitātes prasību ievērošana (Līguma punkts I.13. Papildu 
noteikums par Savienības finansējuma pamanāmību).

➢ Netaustāmo rezultātu izvērtēšana un apkopošana.



Problēmu gadījumā sazināties ar  –

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu

! skaidri formulējot savu problēmu un pievienojot ekrānšāviņus

Rezultātu platforma

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu


KONTAKTINFORMĀCIJA

Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļa

Nodaļas vadītāja: 

Inese Rimšāne

e-pasts: inese.rimsane@viaa.gov.lv

tālr. 67814739

Maza mēroga partnerību projekti:

Skolu izglītības sektors:
Sintija Kronberga
e-pasts: sintija.kronberga@viaa.gov.lv
tālr. 67814329

Profesionālās izglītības sektors;

Pieaugušo izglītības sektors:

Inese Tirane

e-pasts: inese.tirane@viaa.gov.lv

tālr. . 67358459

mailto:jana.merzvinska@viaa.gov.lv
mailto:sintija.kronberga@viaa.gov.lv
mailto:inese.tirane@viaa.gov.lv

