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PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

Iesniegtos projektus vērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši administratīvi un kvalitatīvi, vadoties pēc Eiropas
Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

➢ Administratīvi, tai skaitā:
• vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (ticamības deklarācija; dokumenti, kas apliecina paraksta tiesības; 

partneru parakstītas pilnvarojuma vēstules u.c.);
• vai uz pieteicēju nav attiecināms neviens no izslēgšanas kritērijiem, kas norādīti Programmas Vadlīniju C sadaļā* (vai 

nav nodokļu parāds, organizācijai nav apturēta saimnieciskā darbība, pasludināta maksātnespēja,  uzsākta 
bankrota procedūra u.tml.);

• vai nav dubultā finansējums risks.

➢ Kvalitatīvi:

• projekta atbilstība;

• projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte;

• partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte;

• ietekme.

*Erasmus+ vadlīnijas 292.- 313. lpp. (ENG versija), 296. – 317. lpp. (LAT versija)



Vērtēšanas kritērijs
Maksimālais 
punktu skaits 

kritērijā

Projekta atbilstība (Relevance) 30

Projekta izstrādes un īstenošanas
kvalitāte
(Quality of project design)

30

Partnerības un sadarbības kārtības
kvalitāte
(Quality of the partnership and
cooperation arrangements)

20

Ietekme (Impact) 20

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem
jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem jāiegūst
vismaz pusei no maksimālā punktu skaita katrā
no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju
kategorijām.

Maksimālais vērtējums – 100 punkti

PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KVALITATĪVIE KRITĒRIJI



Projekta atbilstība (Relevance)
Maksimālais punktu skaits - 30 punkti

➢ Atbilstība darbības mērķiem un prioritātēm;

➢ Projekts, kas risina horizontālai prioritātei “Iekļaušana un daudzveidība” atbilstošus jautājumus, ir

uzskatāms kā augstā mērā atbilstošs;

➢ Dalīborganizāciju specializācija, pieredze un darbības atbilst pieteikuma jomai;

➢ Priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar darbībām, kuras

īstenotu atsevišķā valstī.



Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte
(Quality of project design)
Maksimālais punktu skaits - 30 punkti

➢ Projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī to

mērķgrupu vajadzībām;

➢ Projekta aktivitātes ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk

iespēju;

➢ Projekta aktivitātes ir aprakstītas skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus iepriekš minētos 4 posmus

(plānošana, sagatavošana, īstenošana un izvērtēšana);

➢ Projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu

sadarbību ar partnerorganizācijām, t.i., tas, kādā mērā projekts izmanto Erasmus+ tiešsaistes platformas

(eTwinning, EPALE, School Education Gataway, Eiropas Jaunatnes portālu un ES jaunatnes stratēģijas

platforma) kā instrumentus projekta darbību sagatavošanai, īstenošanai un pēcpasākumu rīkošanai;

➢ Projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.



Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte
(Quality of the partnership and cooperation arrangements)
Maksimālais punktu skaits - 20 punkti

➢ Projektā ir iesaistītas savstarpēji papildinošas organizācijas, kurām ir atbilstoša specializācija;

➢ Projekts pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas;

➢ Ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību;

➢ Projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām.



Ietekme (Impact)
Maksimālais punktu skaits - 20 punkti

➢ Projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai

dalīborganizācijas ikdienas darbā;

➢ Projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī to plašākas kopienas;

➢ Projekta priekšlikums ietver atbilstīgus projekta rezultātu novērtēšanas veidus;

➢ Projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai

dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču

sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.



KONTAKTINFORMĀCIJA
Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļa

Nodaļas vadītāja: 

Jana Meržvinska

e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv

tālr. 67359078

Maza mēroga partnerību projekti:

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

Pieaugušo izglītības sektors
Nelda Mikanova
e-pasts: nelda.mikanova@viaa.gov.lv
tālr. 67559504

Profesionālās izglītības sektors:

Inese Tirane

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

tālr. 67785421
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Paldies par uzmanību!
Lai veicas projektu 

pieteikumu sagatavošanā!


