
Erasmus+ Sadarbības 
partnerības 

Projektu vērtēšanas kritēriji skolu (KA220-SCH), 
profesionālās (KA220-VET), augstākās (KA220-HED) un 

pieaugušo (KA220-ADU) izglītības sektoros



• Projekta atbilstība – max 25 punkti

• Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte – max 30 punkti

• Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte – max 20 punkti

• Ietekme - max 25 punkti 

Lai projekta pieteikums būtu atbalstāms, tam jāsavāc vismaz 60 punkti un vismaz puse no 
maksimālā punktu skaita katrā no vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtēšanas kritēriji



Projekta atbilstība

• Atbilstība mērķiem un prioritātēm (vismaz vienai sektora vai horizontālai);

• Dalīborganizāciju specializācija, pieredze un darbības atbilst pieteikuma 
jomai;

• Priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi un  piemērots 
sinerģijas veidošanai starp dažādām izglītības , apmācības, jaunatnes un 
sporta jomām vai tam ir potenciāli nozīmīga ietekme uz vismaz vienu no 
jomām;

• Priekšlikums ir inovatīvs;

• Priekšlikums papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas;

• Priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu 
sasniegti ar aktivitātēm, kuras īstenotu atsevišķā valstī.



Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte

• Projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju un 
mērķa grupu vajadzībām;

• Ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota:

- projekta darba plāns ir skaidrs, pilnīgs un efektīvs - tajā ietverti projekta      
sagatavošanās, īstenošanas, un projekta rezultātu izplatīšanas  posmi,

- projekta izmaksas ir atbilstošas un katrai aktivitātei piešķirti atbilstoši 
resursi,

- projektā ierosināti attiecīgi kvalitātes kontroles, pārraudzības un 
novērtēšanas   pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā īstenošana ir kvalitatīva, 
savlaicīga un saskaņā ar budžetu.



Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte

• Aktivitātes ir izstrādātas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir pieejamas arī 
cilvēkiem ar  mazāk iespējām, ņemot vērā to viedokli un iesaistot viņus 
lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā;

• Projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu 
fiziskās aktivitātes un uzlabotu sadarbību starp partnerorganizācijām:

- Erasmus+ tiešsaistes platformu School Education Gateway, eTwinning un    
EPALE izmantošanu  kā instrumentus projekta aktivitāšu  izstrādāšanai, 
īstenošanai un izvērtēšanai,

• Projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos 
īsteno videi draudzīgu praksi, izmantojot alternatīvus videi draudzīgākus 
veidus, kā īstenot projekta aktivitātes



Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte

Ja projektā ir plānotas apmācību, mācīšanas vai mācīšanās 
aktivitātes: 

• Aktivitāšu atbilstība projekta mērķiem un piesaistīto dalībnieku skaita un 
specializācijas atbilstība  aktivitātēm;

• Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta nodrošinājuma kvalitāte;

• Dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un validēšanas kvalitātes 
nodrošinājums atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem 
un principiem.



Partnerības un sadarbības 
kārtības kvalitāte 

• Projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību – specializāciju, 
iepriekšējās Erasmus +programmas pieredzes un ekspertīzes ziņā, lai spētu 
veiksmīgi sasniegt visus projekta mērķus; 

• Projektā iesaistītas jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas;

• Uzdevumu sadalījums starp partnerorganizācijām apliecina visu 
dalīborganizāciju aktīvu līdzdalību un iesaisti projektā;

• Efektīvi mehānismi Projekta  koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām 
un citām ieinteresētajām personām;

• Ja piemērojams,  kādā mērā dalīborganizācijas no partnervalsts dalība rada 
būtisku pievienoto vērtību projektam (ja šis nosacījums nebūs izpildīts, 
dalīborganizācija no Programmas neasociētās trešās valsts izskatīšanas posmā 
tiks izslēgta no projekta priekšlikuma).



Ietekme

• Projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta 
rezultātu integrēšanai dalīborganizāciju ikdienas darbā;

• Projekta pozitīvā ietekme uz dalībniekiem un dalīborganizācijām, kā arī 
plašāku sabiedrību; 

• Sagaidāmo projekta rezultātu izmantošanas iespējas  ārpus projekta 
dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc īstenošanas  vietējā, 
reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī; 

• Projekta priekšlikumā ietvertie pasākumi projekta rezultātu popularizēšanai,  
pieredzes apmaiņa ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī Eiropas 
Savienības finansējuma redzamības nodrošināšanas iespējas; 

• Ja attiecināms  — kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un 
mediju bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves 
licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem; 

• Projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta 
ilgtspējas un nepārtrauktas ietekmes nodrošināšanai arī pēc ES dotācijas 
izmantošanas. 



Noderīga informācija

Detalizēta informācija par vērtēšanas kritērijiem: Erasmus + 
programmas vadlīnijas 2022. gadam : 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022

A. daļa – Vispārējā informācija par programmu

B. daļa – Informācija par pamatdarbībām

C. daļa – Informācija pieteicējiem

Vērtēšanas kritēriji - 211.- 213.lpp. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


Noderīga informācija

Erasmus+ Project Result platform 

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


Kontaktinformācija

Skolu izglītības sektors (KA220-SCH): 

Vineta Straume, e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv, tālr. 67559501

Profesionālās izglītības sektors (KA220-VET): 

Egija Roze, e-pasts: egija.roze@viaa.gov.lv , tālr. 67785421

Augstākās izglītības sektors (KA220-HED):

Inese Rimšāne, e-pasts: inese.rimsane@viaa.gov.lv, tālr. 67814739

Pieaugušo izglītības sektors (KA220-ADU):

Inga Ziemele, e-pasts: inga.ziemele@viaa.gov.lv, tālr. 67244442

Stratēģisko partnerību nodaļas vadītāja: 

Jana Meržvinska, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov , tālr. 67359078
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Lai veicas projektu pieteikumu sagatavošanā!


