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Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības 

skolu izglītības sektora projektā Everything begins with the first step 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja  Ādažu vidusskolas iesniegumu par to, ka Valsts 

izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA) ir atbalstījusi skolu sadarbības projektu un Ādažu 

vidusskola ir saņēmusi VIAA 25.08.2016. vēstuli Nr. 8.4.- 1/ 3521 “Par Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu 

izglītības sektorā Nr. 2016-1-LV01-KA219-022655_1 apstiprināšanu (koordinators)”  

Projekta nosaukums - Everything begins with the first step. Apstiprinātais finansējums projektam 

– 24 445,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā, 

kas sadalās šādi:  

                      Izdevumu veids  Apstiprinātais finansējums EUR 

Projekta pārvaldība un īstenošana  12 000,00 

Starpvalstu projekta sanāksmes  2 670,00 

Ceļa izdevumi 4 975,00 

Uzturēšanās izdevumi (individuālais atbalsts) 4 800,00 

Kopsumma 24 445,00 

 

VIAA savu lēmumu pieņēmusi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 

noteikumu nr. 934 “Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums” 3.2. apakšpunktu, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu Nr. 1288/2013, ar ko izveido 

Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ 

lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī (Nr. 2015/C 347/06) 2015.gada 20.oktobrī publicēto “Uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus 2016 – EAC/A04/2015 Programma Erasmus+” un Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī (Nr.2015/C 350/14) 2015.gada 22.oktobrī publicēto labojumu “Uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus 2016 – EAC/A04/2015 Programma Erasmus+” (turpmāk – Uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus 2016.gadam – EAC/A04/2015) un Eiropas Komisijas apstiprinātās programmas 

“Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programme Guide) nosacījumiem.  

 

Pamatojoties uz programmas Erasmus+ Vadlīnijām, VIAA izmaksā avansa maksājumu 80% 

EUR no noteiktās maksimālas projekta finansējuma summas un noslēguma maksājumu  - 60 

kalendāro dienu laikā pēc projekta noslēguma atskaites dokumentu saņemšanas. 
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Iepazīstoties ar VIAA lēmumu, Dome konstatē, ka projekta saturs atbilst Ādažu vidusskolas 

attīstības plānā 2015. – 2018.  noteiktajiem prioritārajiem vidusskolas darbības virzieniem, lai 

sniegtu atbalstu skolēna personības vispusīgai attīstībai.  

 

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

4.punktu un Ādažu novada attīstības programmas (2011 -  2017) 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 atbalstīts KUR? Un KAD? Ādažu novada dome   

 

NOLEMJ: 

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

sadarbības projektā „ Everything begins with the first step”.   

2. Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb 4 889,00 EUR 

(četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 00 centi) līdz projekta noslēguma 

maksājuma saņemšanai no VIAA.  

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

Nr. 2016-1-LV01-KA219-022655_1 finansējuma līgumu.   

4. Atbildīgais par projekta organizāciju un izpildi – Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe.  

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


