
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018. gada 26. jūnijā                      Nr.143 

 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-

KA101-046770  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Ādažu vidusskolas direktores Daces Dumpes 

lūgumu atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 

sektora projektā Nr.2018-LV01-KA101-046770, ko atbalsta arī Valsts izglītības attīstības 

aģentūra ((turpmāk - VIAA) 25.05.2018. vēstule Nr.8.-10.1/3280 “Par Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr. 2018-LV01-

KA101-046770 apstiprināšanu”. 

Projekta nosaukums ir “21.gadsimta mācību stunda - pedagoga profesionālais izaicinājums” un 

tam ir apstiprināts finansējums 34 910,00 EUR apmērā, kas sadalās šādi:  

                      Izdevumu veids  Apstiprinātais finansējums EUR 

Ceļa izdevumi  6 500 

Individuālais atbalsts  17 280 

Kursu maksa 6 580 

Organizatoriskais atbalsts 4 550 

Kopā 34 910 

VIAA izmaksā avansa maksājumu 80 % apmērā no projekta maksimālas finansējuma summas un 

noslēguma maksājumu – 60 kalendāra dienu laikā pēc projekta noslēguma atskaites dokumentu 

saņemšanas. 

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

noteiktajiem prioritārajiem darbības virzieniem. Atbalstot projektu, tiks veicināta Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) šādu vidēja termiņa 

prioritāšu un uzdevumu sasniegšana: 

 VTP9 “Pieejama un kvalitatīva izglītība” (uzdevumi: U9.1.1. “Attīstīt esošās izglītības 

iestādes”, U9.1.7. “Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi”); 

 VTP15 “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” (uzdevums 

U15.1.5.“Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās”). 

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

4.punktu un Attīstības programmas prioritātēm VTP9 un VTP15, kā arī Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālas komitejas 05.06.2018. atzinumu un Finanšu komitejas 19.06.2018. atzinumu, 

Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 



 

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

projektā Nr.2018-LV01-KA101-046770 “21.gadsimta mācību stunda - pedagoga 

profesionālais izaicinājums”. 

2. Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt domes līdzfinansējumu 20 % (6982,00 EUR (seši 

tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi)) no projekta kopējiem izdevumiem 

līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai no VIAA.  

3. Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktori Daci Dumpi parakstīt projekta finansējuma līgumu.   

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

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izglītības un jaunatnes lietu speciālists.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


