
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019. gada 27. augustā                     Nr. 169 

 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Everything can be recycled, except the 

Earth”   

 

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

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

vidusskola ir saņēmusi 19.08.2019. vēstuli Nr. 8.-11.1/4624 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-SK01-

KA229-060648_3 apstiprināšanu (partneris)”. 

Eiropas Komisija 2019.gada 17.jūlijā veica budžeta piešķiršanas procedūras pilnveidošanu 

Erasmus+ programmai “Pamatdarbība Nr.2 (KA 2)”. Projekta pieteikums Nr. 2019-1-SK01-

KA229-060648_3 (turpmāk – projekta pieteikums) ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā. Viens 

no projekta “Everything can be recycled, except the Earth” partneriem ir Ādažu vidusskola.  

VIAA pieņēma lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. 

Apstiprinātais finansējums ĀVS projekta īstenošanai ir 27 428,00 EUR (divdesmit septiņi 

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

                      Izdevumu veids  Apstiprinātais finansējums EUR 

Projekta vadība un īstenošana  6 000,00 

Ceļa izdevumi 7 580,00 

Uzturēšanās izdevumi (individuālais atbalsts) 13 848,00 

Atbalsts īpašām vajadzībām 0,00 

Ārkārtas izmaksas 0,00 

Ārkārtas izmaksas (dārgiem ceļa izdevumiem) 0,00 

Kopā 27 428,00 

Pamatojoties uz programmas Erasmus+ programmas Vadlīnijām, VIAA izmaksās avansa 

maksājumu 80 % apmērā no projekta finansējuma kopsummas, un noslēguma maksājumu 60 

kalendāra dienu laikā pēc projekta noslēguma atskaites dokumentu saņemšanas. 

Dome konstatē, ka projekta saturs un sasniedzamie rezultāti atbilst Ādažu vidusskolas attīstības 

plānā 2019. – 2022. gadam noteiktajiem prioritārajiem vidusskolas darbības virzieniem, lai 

sniegtu atbalstu skolēna personības vispusīgai attīstībai.  

 

Atbalstot minēto projektu, dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. 

gadam (turpmāk – Attīstības programma) šādu vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu 

sasniegšanu 



 

 VTP9 “Pieejama un kvalitatīva izglītība” (uzdevumi:  U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot 

audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi; 9.1.7.3. Atbalsts dalībai starptautiskos 

izglītību atbalstošos projektos; 9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties ārpus izglītības 

iestādes projektos, aktivitātēs; 9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana); 

 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 Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņā prioritātēm VTP9 

un VTP15, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

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

apmaiņas partnerības projektā  “Everything can be recycled, except the Earth”.   

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20 % jeb 5485,60 EUR (pieci tūkstoši četri simti 

astoņdesmit pieci euro un 60 centi) apmērā līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai  

no VIAA.  

3. Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru parakstīt Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-

SK01-KA229-060648_3 finansējuma līgumu.   

4. Atbildīgais par projekta norises organizāciju un izpildi Ādažu vidusskolai saistošā daļā ir 

Ādažu vidusskolas direktors.   

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli ir domes priekšsēdētāja vietnieks.  

 

Domes priekšsēdētājs        M. Sprindžuks  

 

 

 


