
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

 

2020.gada 12.jūnijā          Nr.139 

 

Par dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu izglītības sektorā” 

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – Kadagas PII) ir Ādažu novada 

domes dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kuras mērķis ir kvalitatīvi īstenot pirmsskolas 

izglītības satura programmu, veidojot drošu, attīstošu iestādes vidi un nodrošinot kvalitatīvu 

pedagoģisko personālu mācību procesa veikšanai.  

Kadagas PII ierosina domei atbalstīt iestādes dalību Erasmus+ projektā “Personu mobilitāte skolu 

izglītības sektorā” (turpmāk – Projekts). Projekts tiks īstenots ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūras finansiālu atbalstu. 

Projekta pamatmērķis: 

1) pirmsskolas izglītības pedagoģiskā personāla  angļu valodas prasmju un zināšanu pilnveide, 

darbības kvalitātes uzlabošanai, tādējādi sekmējot iestādes mērķa sasniegšanu – personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanu internacionalizācijas kontekstā, veicinot starpkultūru 

izpratni. 

 

Projekta ietvaros notiks pedagoģiskā personāla, 8 cilvēku sastāvā, mācību brauciens (līdz 1 

nedēļai). 

Dalība Projektā nodrošinās Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) prioritāšu un 

uzdevumu sasniegšanu. Uzdevums, sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu 

norisi, paredz atbalstu dalībai starptautiskos izglītību atbalstošos projektos, kas sekmē: 

1) kvalitatīvu, daudzveidīgu izglītības procesu, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem; 

2) profesionālus, kompetentus mācībspēkus; 

3) pilnveido mūžizglītību. 

Dalība projektā nodrošinās arī Ādažu novada Kadagas PII perspektīvā Pedagoģiskā darba plānā 

izvirzītā pedagoģiskā darbības virziena, prioritātes – nepārtraukti pilnveidot un paaugstināt 

skolotāju profesionālo kvalifikāciju caur dažādiem izglītojošiem pasākumiem – pieredzes 

apmaiņas pasākumiem, atklātajām rotaļnodarbībām, semināriem, praktikumiem un citām 

aktivitātēm, realizēšanu. 

Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo ārfinansējuma apjoms ir 

paredzēts līdz EUR 16984.00 apmērā un proporcija attiecībā pret kopējām izmaksām ir 100 %. No 

pašvaldības budžeta sākotnēji būs nepieciešams līdzfinansējums 20 % (EUR 3398.80), kas tiks 

atmaksāts domei pēc Projekta noslēguma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

ceturto punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu,  un Finanšu komitejas 

16.06.2020. atzinumu, Ādažu novada dome                     



                                                                    NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt Kadagas PII dalību Erasmus+ projektā  “Personu mobilitāte skolu 

izglītības sektorā”. 

2. Kadagas PII patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai Projektā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnvarot Kadagas PII vadītāju Irēnu Kuzņecovu slēgt 

finansējumu līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

4. Kadagas PII vadītājai Irēnai Kuzņecovai pildīt Ādažu novada pašvaldības kontaktpersonas 

darba pienākumus Projekta ietvaros. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M.Sprindžuks 

 


