
 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016. gada 22.novembrī                      Nr.227 

 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā Hands on Media Literacy 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS)  direktores 

Daces Dumpes iesniegumu par to, ka Polijas izglītības attīstības fonds “Polijas Valsts Erasmus+ 

programmu aģentūra” ir atbalstījusi skolu sadarbības projektu Hands on Media Literacy 

(Plašsaziņas līdzekļu izmantotprasme). Projektā iesaistītas 5 vispārizglītojošās vidusskolas no 

Eiropas valstīm.  

2016.gada februārī ĀVS piekrita Projekta koordinatora - Sanokas (Polija) 2. vidusskolas 

aicinājumam iesaistīties Projektā, jo tā mērķi un sasniedzamie rezultāti atbilst ĀVS darbības 

mērķiem un uzdevumiem.  

2016.gada 10.oktobrī Ādažu vidusskola saņēma elektronisku vēstuli ar apliecinājumu, ka Projekts 

ir saņēmis Polijas Valsts Erasmus+ programmu aģentūras atbalstu, un finanšu līdzekļi 137 850,00 

EUR apjomā ir ieskaitīti Projekta koordinatora kontā. Projekta koordinatora pienākums ir 

koordinēt Projekta īstenošanu un slēgt sadarbības un finansējuma līgumus  ar pārējiem Projekta 

dalībniekiem, pamatojoties uz Eiropas Komisijas apstiprinātās programmas “Erasmus+” 

Vadlīnijām (Erasmus+ Programme Guide) un Eiropas Komisijas apstiprinātās programmas 

“Erasmus+” Vadlīnijām Nacionālajām aģentūrām.   

Projekta apstiprinātais finansējums ĀVS dalībai Projekta īstenošanai ir 24 870,00 EUR 

(divdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), kas sadalās šādi:  

Izdevumu veids Apstiprinātais finansējums (EUR) 

Projekta vadība un īstenošana 6 000,00 

Starpvalstu projekta sanāksmes 5 730,00 

Ceļa izdevumi 4 950,00 

Uzturēšanās izdevumi (individuālais atbalsts) 8 190,00 

Kopā 24 870,00 

 

Projekta koordinatore - Sanokas (Polija) 2. vidusskolas direktore Jovita NAZARKIEVIČA 

(Jowita NAZARKIEWICZ) ir sagatavojusi un ĀVS ir saņēmusi parakstītu Projekta finansējuma 

līguma projektu, kur saskaņā ar “Erasmus+” Vadlīnijām paredzēts, ka Sanokas (Polija) 2. 

vidusskola izmaksā avansa maksājumu 80% (19 896,00 EUR) no noteiktās maksimālās projekta 

finansējuma summas un noslēguma maksājumu 4 974,00 EUR  veiks 70 kalendāro dienu laikā 

pēc Projekta noslēguma atskaites dokumentu saņemšanas. 

Dome konstatē, ka Projekta saturs atbilst Ādažu vidusskolas attīstības plānā 2015.–2018.  

noteiktajiem prioritārajiem darbības virzieniem.  



 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas  

4.punktu un Ādažu novada attīstības programmas (2016 - 2022) mērķiem: 1.8. Ādaži – 

atpazīstams vārds (uzdevumu 1.8.1. Ādažu tēla un atpazīstamības stiprināšana), 3.1. Pieejama un 

kvalitatīva izglītība Ādažu novadā (uzdevumu 3.1.1. Esošo izglītības iestāžu un to 

materiāltehniskās bāzes attīstība) un 4.2. Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un 

organizācijām (uzdevumu 4.2.1. Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts 

iestādēm), kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā 15.11.2016., Ādažu novada 

dome   

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 

sadarbības Projektā „ HANDS ON MEDIA LITERACY”.   

2. Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb 4 974,00 EUR 

(četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi) līdz Projekta noslēguma 

maksājuma saņemšanai no Projekta koordinatora.  

2. Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktori Daci Dumpi parakstīt Erasmus+ programmas projekta 

finansējuma līgumu Nr. 2016-1-PL01-KA201-026422.   

3. Atbildīgais par Projekta izpildi – Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


