
Erasmus+ Sadarbības 
partnerības

Projektu vērtēšanas kritēriji skolu (KA210-SCH), 
profesionālās (KA210-VET) un pieaugušo (KA210-ADU) 

izglītības sektoros



• Projekta atbilstība – max 30 punkti

• Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte – max 30 punkti

• Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte – max 20 punkti

• Ietekme  - max 20 punkti 

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

Vērtēšanas(piešķiršanas) 
kritēriji



Projekta atbilstība

• Atbilstība mērķiem un prioritātēm,turklāt
pieteikums tiks uzskatīts par augstā mērā 
atbilstošu, ja  tas ir vērsts uz prioritāti
“iekļaušana un daudzveidība”;

• Dalīborganizāciju specializācija, pieredze un 
darbības atbilst pieteikuma jomai;

Projekts rada pievienoto vērtību ES līmenī, 

veidojot organizāciju spējas iesaistīties 

pārrobežu sadarbībā un tīklošanās pasākumos.



Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte

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

• Aktivitātes ir izstrādātas pieejamā un iekļaujošā veidā 
un ir pieejamas cilvēkiem ar  mazāk iespējām;

• 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,
•

•

•

•

•



Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte

• Projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, 
lai papildinātu fiziskās aktivitātes un uzlabotu sadarbību ar 
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.



Partnerības un sadarbības 
kārtības kvalitāte 

• Projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību specializācijas 
ziņā;

• Projektā iesaistītas jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas 
organizācijas;

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

• Projekta  koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām ir paredzēti 
efektīvi mehānismi.



Ietekme

• Projekta pieteikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus 
projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas 
darbā;

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

• Projekta pieteikums ietver atbilstīgus projekta iznākumu 
novērtēšanas veidus;

• Projekta pieteikums 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. 



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 - 220.- 221.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 (KA210-SCH): 

Sintija Kronberga, e-pasts: sintija.kronberga@viaa.gov.lv, tālr. 67814329

Profesionālās izglītības sektors (KA210-VET): 

Inese Tirane, e-pasts: inese.tirane@viaa.gov.lv,  tālr. 67358459

Pieaugušo izglītības sektors (KA210-ADU):

Inese Tirane, e-pasts: inese.tirane@viaa.gov.lv,  tālr. 67358459

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


Lai veicas projektu pieteikumu sagatavošanā!


