PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Darbības programmas
numurs un nosaukums:
Prioritātes numurs
un nosaukums:
Pasākuma numurs
un nosaukums:
Aktivitātes numurs
un nosaukums:

1. CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA
1.1. AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE
1.1.2. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA

Apakšaktivitātes numurs
un nosaukums:

1.1.2.2.
ATBALSTS
AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS
STUDIJU
PROGRAMMU UZLABOŠANAI
1.1.2.2.1. STUDIJU PROGRAMMU SATURA UN ĪSTENOŠANAS
UZLABOŠANA UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENCES
PILNVEIDOŠANA

Projektu iesniegumu atlases
veids:

ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE

Atbildīgā iestāde:

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI
1.

2.

Projekts ir vērsts uz studiju programmu uzlabošanu vai jaunu studiju
programmu izstrādi šādos virzienos1:
1. Cits virziens, kas nav minēts šī kritērija 2. un 3.punktā (izņemot
vispārējās izglītības dabaszinātņu un matemātikas pedagogus,
profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes pedagogus,
speciālās izglītības pedagogus2)
2. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārija,
transporta pakalpojumi, radošās industrijas
3. Veselības aprūpe, vides aizsardzība, starpdisciplinārās studiju
programmas un studiju programmas aviācijas nozarē
Sadarbība studiju programmu uzlabošanā vai jaunu studiju programmu
izstrādē:
1. Izstrādē vai uzlabošanā ir iesaistīts tikai projekta iesniedzējs
2. Izstrādē vai uzlabošanā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīta vēl cita
Latvijas augstskola
3. Izstrādē vai uzlabošanā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīta ārvalstu
augstskola vai nozares saimnieciskās darbības veicējs, vai darba
devēju organizācija, vai zinātniskā institūcija
4. Izstrādē vai uzlabošanā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas
vairākas augstskolas, tai skaitā ārvalstu augstskola un nozares
saimnieciskās darbības veicējs vai darba devēju organizācija, vai
zinātniskā institūcija

1

Vērtējums
(punktu skala)

1

Kritērijs nav
izslēdzošs

2
3

0
1

2

Kritērijs nav
izslēdzošs

3

Prioritāri tiek atbalstīti tie studiju virzieni, kuros ir apzināts un pamatots kvalificētu speciālistu
trūkums un skaidri definēts darba devēju pieprasījums, kā arī tie studiju virzieni, kuriem ES
struktūrfondu atbalsts nebija pieejams 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros
2
Minēto pedagogu studiju programmu uzlabošanai 2007.-2013.gada perioda ES fondu atbalsts plānots
citās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs
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Studiju programmu, kursu vai moduļu uzlabošana vai jaunu studiju
programmu, kursu vai moduļu izstrāde, formulējot studiju rezultātus
saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju
ietvarstruktūru:
1. Projektā nav paredzēta studiju rezultātu formulēšana
2. Projektā ir paredzēta studiju rezultātu formulēšana vienas augstākās
izglītības institūcijas studiju programmai vai programmām un
kursiem vai moduļiem
3. Projektā ir paredzēta studiju rezultātu formulēšana studiju
programmai vai programmām un kursiem vai moduļiem sadarbībā
ar citām augstskolām vai koledžām
Augstākās izglītības institūciju iekšējās kvalitātes sistēmas izveide vai
uzlabošana atbilstoši Standartiem un Vadlīnijām kvalitātes
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā:
1. Projektā nav paredzēta iekšējās kvalitātes sistēmas izveide vai
uzlabošana
2. Projektā ir paredzēta iekšējās kvalitātes sistēmas izveide vai
uzlabošana
Pasākumi Boloņas procesa principu ieviešanas koordinācijai:
1. Projektā nav paredzēta šī kritērija 2.punktā minēto darbību
īstenošana
2. Projektā ir paredzēta vienas vai vairāku šādu darbību īstenošana:
2.1. izstrādāt visām Latvijas augstākās izglītības institūcijām kopīgu
studiju programmu uzlabošanas metodiku, tai skaitā studiju
rezultātu formulēšanai un studiju sasniegumu novērtēšanas
kritēriju izstrādei atbilstoši studiju rezultātiem
2.2. nodrošināt Latvijas augstākās izglītības institūciju akadēmiskā
personāla apmācību ārpus formālās izglītības iegūto studiju
rezultātu atzīšanā
2.3. izstrādāt vadlīnijas augstākās izglītības institūciju iekšējās
kvalitātes sistēmas pilnveidei
Augstskolu vai koledžu akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveide:
1. Projektā nav paredzēta augstskolu vai koledžu akadēmiskā
personāla kvalifikācijas pilnveide
2. Projektā paredzēta augstskolu vai koledžu akadēmiskā personāla
kvalifikācijas pilnveide esošo studiju programmu īstenošanā
3. Projektā paredzēta augstskolu vai koledžu akadēmiskā personāla
kvalifikācijas pilnveide esošo studiju programmu un projekta
ietvaros jauno izstrādāto vai uzlaboto studiju programmu īstenošanā
Projektā paredzētie pasākumi augstskolu vai koledžu akadēmiskā
personāla kvalifikācijas pilnveidei:
1. Projektā nav paredzēti pasākumi augstskolu vai koledžu akadēmiskā
personāla kvalifikācijas pilnveidei
2. Stažēšanās Latvijas augstskolās vai Latvijas zinātniskajās
institūcijās
3. Stažēšanās ārvalstu augstskolās vai ārvalstu zinātniskajās
institūcijās, vai pie nozares saimnieciskās darbības veicēja
4. Divi no trim 3.punktā minētajiem pasākumiem
5. Visi trīs 3.punktā minētie pasākumi
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Studiju programmu uzlabošanā vai jaunu studiju programmu izstrādē:
1. Nav iekļauts nekas no 2., 3. vai 4.punktā minētā
2. Ir iekļauta jaunu mācību līdzekļu izstrāde, kas balstās uz jaunām
tehnoloģijām
3. Ir iekļauta starpdisciplināru programmu (kursu, moduļu) izstrāde
jauno tehnoloģiju ieviešanai vai zinātniskā darba iemaņu
uzlabošanai
4. Ir iekļauta jaunu mācību līdzekļu izstrāde, kas balstās uz jaunām
tehnoloģijām, un starpdisciplināru kursu izstrāde jauno
tehnoloģiju ieviešanai vai zinātniskā darba iemaņu uzlabošanai
Projekta ieguldījums augstākās izglītības institūcijas starptautiskās
konkurētspējas paaugstināšanā:
1. Projektā nav paredzēts izstrādāt studiju kursus kādā no Eiropas
Savienības valodām
2. Projektā ir paredzēts izstrādāt studiju kursus kādā no Eiropas
Savienības valodām
3. Projektā paredzēts izstrādāt studiju kursus kādā no Eiropas
Savienības valodām un paredzēts iesaistīt ārvalstu akadēmisko
personālu, kas konkursa kārtībā ievēlēti par profesoriem,
asociētajiem profesoriem vai vadošajiem pētniekiem
Atbalsta pasākumi kvalifikācijas prasībām atbilstošas studiju prakses
nodrošināšanai:
1. Projekta ietvaros nav paredzēti atbalsta pasākumi kvalifikācijas
prasībām atbilstošas studiju prakses nodrošināšanai
2. Projekta ietvaros ir paredzēti atbalsta pasākumi kvalifikācijas
prasībām atbilstošas studiju prakses nodrošināšanai pie atbilstoša
profila saimnieciskās darbības veicēja vai zinātniskajās
institūcijās
Projekta īstenošanas risku (programmas aktualitātes zudums,
nepietiekams studējošo skaits, nepietiekams akadēmiskā personāla
skaits,
neatbilstoša
infrastruktūra,
iespējamais
izmaksu
sadārdzinājums, nav pieejama sadarbība ar nozares saimnieciskās
darbības veicējiem vai zinātniskām institūcijām un citi riski)
izvērtējums:
1. Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums vai
iespējamie riski identificēti daļēji un nav izstrādāts pasākumu plāns
identificēto risku novēršanai
2. Projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu
plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts
nepilnīgi
3. Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts
pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai
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Projekta ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti:
1. Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes augstākās
izglītības pieejamības uzlabošanai personām ar funkcionāliem
traucējumiem
2. Projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanā augstākās izglītības iegūšanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem

Kritērijs nav
izslēdzošs
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vismaz 1
punkts
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2
Vērtējums
(punktu skala)

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
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13.

14.

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:
1. Projekta rezultātā nav paredzēta e-resursu un e-risinājumu
izmantošanas palielināšana studiju programmu īstenošanā
2. Projekta rezultātā ir paredzēta e-resursu un e-risinājumu
izmantošanas palielināšana studiju programmu īstenošanā
3. Projekta rezultātā ir paredzēta e-resursu un e-risinājumu
izmantošanas palielināšana un dažādošana studiju programmu
īstenošanā
Projekta ietekme uz ilgspējīgas attīstības horizontālo prioritāti:
1. Projektā nav paredzēts izstrādāt starpdisciplināru kursu vai
programmu, kas vērta uz ilgspējīgu attīstību vai vides aizsardzību
2. Projektā ir paredzēts izstrādāt starpdisciplināru kursu vai
programmu, kas vērta uz ilgspējīgu attīstību vai vides aizsardzību
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
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PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
15.

16.

17.

Projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – uzlabot studiju
programmu saturu un atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt
jaunas studiju programmas un kursus un pilnveidot akadēmiskā
personāla kvalifikāciju
Projekts paredz īstenot vairākas šādas atbalstāmās darbības:
1. esošo studiju programmu, kursu un moduļu uzlabošana vai jaunu
studiju programmu, kursu un moduļu izstrāde, tai skaitā formulējot
studiju rezultātus saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas
kvalifikāciju ietvarstruktūru
2. studiju kvalitātes uzlabošana, attīstot un ieviešot inovatīvu pieeju
un risinājumus (studiju organizācijas un norises uzlabošana, studiju
intelektuālo resursu modernizēšana, jaunu tehnoloģiju un mācību
metožu ieviešana studiju procesā, e-studiju attīstība, ārvalstu
akadēmiskā personāla piesaiste, mācību līdzekļu izstrāde, tai skaitā
mācību grāmatu un laboratorijas darbu izstrāde)
3. studiju rezultātu vērtēšanas metodikas izstrāde studiju programmu,
moduļu un kursu līmenī, nodrošinot studiju rezultātu sasniegšanas
līmeņa pārbaudi
4. augstākās izglītības institūciju iekšējās kvalitātes sistēmas izveide
vai uzlabošana atbilstoši Standartiem un Vadlīnijām kvalitātes
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, tai skaitā saistot
kvalitātes nodrošināšanu ar studiju rezultātiem
5. kvalifikācijas prasībām atbilstošas prakses īstenošana pie nozares
saimnieciskās darbības veicēja vai zinātniskajās institūcijās (tai
skaitā ārvalstīs studiju programmās izglītības tematiskajās jomās –
inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, dzīvās
dabas zinātnes, fizikālās zinātnes, datorika - , izglītības programmu
grupās – lauksaimniecība, mežsaimniecība, ārstniecība, farmācija,
vides aizsardzība – un projekta ietvaros no jauna izstrādātajās
starpdisciplinārajās studiju programmās jauno tehnoloģiju
ieviešanai)
6. augstskolu vai koledžu akadēmiskā personāla kvalifikācijas
pilnveidošana, tai skaitā stažēšanās pie nozares saimnieciskās
darbības veicēja, citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās vai
zinātniskajās institūcijās
Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas
izvēlētās mērķa grupas vajadzības
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19.

20.
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25.
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Projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un
mērķa grupas vajadzību apmierināšanu
Projektā uzlabojamā vai izstrādājamā studiju programma vai kursi nav
uzlaboti vai izstrādāti 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas
Savienības struktūrfondu projektu ietvaros
Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto
īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P
P
P

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti
un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām
vērtībām)
Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šādu apakšaktivitātes
iznākumu rādītāju sasniegšanu – vismaz 60 uzlabotu, tai skaitā
izstrādātu jaunu, augstākās izglītības programmu atbilstoši darba tirgus
vajadzībām un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju
ietvarstruktūrai, un 1500 akadēmiskā personāla, kas pilnveidojis
kvalifikāciju projekta ietvaros
Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un
uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla
skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze),
un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām
Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto
rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas
Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta
īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai
sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības
Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi
atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu projektu
ieviešanu noteiktajām publicitātes prasībām

P

P

P

P
P

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
27.

Projekta iesniedzējs ir augstākās izglītības institūcija
3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

N
Vērtējums
(Jā/Nē)

28.

Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes
ieviešanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

P

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

30.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

31.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

32.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma
veidlapai un ir aizpildīts

N

33.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir
cauršūts (caurauklots)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko
dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

34.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas
vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

35.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi prasītie pielikumi

P

36.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst
noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P
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37.

Projekta
iesniegumā
pieprasītais
Eiropas
Sociālā
fonda
līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos
latos

P

38.

Projekta
iesniegumā
pieprasītais
Eiropas
līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo apmēru

P

39.

40.
41.
42.

Sociālā

fonda

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav
mazāka par minimālo attiecināmo izmaksu summu 35 140 LVL
apmērā un nepārsniedz maksimālo attiecināmo izmaksu summu
702 804 LVL apmērā
Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos
latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā
norādītajām kopsummām
Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst
noteiktajām attiecināmajām izmaksām.
Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteiktos
izmaksu ierobežojumus
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

43.

P

P
P
P
Vērtējums
(Jā/Nē)

Ja projekta iesniegums atbilst 15., 16., 17., 27., 29., 30., 31. un
32.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3. un 11.punktā
minētajā vērtēšanas kritērijā katrā ir saņēmis vismaz 1 punktu un
kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 10 punktus, tad,
sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk
punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta
iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā
finansējuma

N

Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām
prioritātēm, vērtē ar noteikto punktu skalu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais
punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.
Projekta iesniegumus vērtē ar „Jā” un „Nē” saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem.
Kritērijos, kas ir vērtējami ar „Jā” vai „Nē”, ir divas vērtējuma iespējas:
N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida
P - Var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina
atbilstību kritērijam lēmuma noteiktajā laikā.
Skaidrojums par aktivitātes ieviešanu:
Projektu iesniegumu atlasi plānots izsludināt ne vairāk kā divās kārtās.

11221_IZM _LV_120809; Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji aktivitātei 1.1.2.2.1. Studiju
programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana
(projekts)

