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Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties
labi”
Ādažu vidusskola (ĀVS) saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 27.08.2020. vēstuli
Nr. 8.-11.1/5595 ”Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
skolu sektora projekta Nr. 2020-1-DE03-KA229-077241_3 apstiprināšanu”, ar ierosinājumu
ĀVS piedalīties projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi” (detalizētāk Erasmus+
programmas dokumenti pieejami tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus).
ĀVS dalība projektā pilnveidos skolēnu un pedagogu profesionālās un personīgās kompetences,
veicinās sadarbību starptautiskā līmenī, uzlabos skolēnu zināšanas un prasmes par veselīgu
dzīvesveidu dažādās tā izpausmes formās, dos iespēju nostiprināt tradicionālajā mācību procesā
iegūtās zināšanas, uzlabos svešvalodu pratību un saziņu starpkultūru telpā, kā arī veicinās
pedagogu sadarbību un kompetenču pilnveidi starptautiskā mērogā, veidojot jēgpilnus un uz
skolēnu daudzpusīgu attīstību vērstus pasākumus.
Projekta ietvaros tiks īstenotas 4 mācību mobilitātes un vietēja mēroga pasākumi, aptverot tēmas:
1) Uzturs un tā loma vesela cilvēka ķermenī un ikdienas gaitās;
2) Veselīga, sabalansēta fiziskā slodze un tās nozīmīgums;
3) Pilnvērtīgas attiecības vienaudžu vidū un jēgpilnas stratēģijas to veidošanai;
4) Moderno masu saziņas līdzekļu jēgpilna izmantošana pozitīva rezultāta sasniegšanā;
5) Metodisko materiālu izstrāde pedagogiem;
6) Metodisko paņēmienu apgūšana un pilnveide darbā ar pusaudžiem par veselīga
dzīvesveida un daudzpusīgas personības attīstības nozīmīgumu dzīves kvalitātes
uzlabošanā;
7) Emocionālās veselības jēdziens un tā loma mūsdienu sabiedrībā.
Pasākumu ilgums (dienas)
5
7
7
7

Mobilitātes norises laiks
2020. gada novembris
2021. gada aprīlis
2021. gada oktobris
2022. gada aprīlis

Uzņemošās iestādes valsts
Vācija
Itālija
Turcija
Vācija

Dalība projektā nodrošinās Ādažu novada Izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja
termiņa prioritātes „Pieejama un kvalitatīva izglītība” sasniegšanu, realizējot kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošanu Rīcības virzienā “Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās
izglītības iespējas”:
1) sekmēt un pilnveidot skolēnu mācību procesa kvalitatīvu norisi;

2) nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no
skolēnu vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa.
Projektam apstiprinātais finansējums ir EUR 29237,00 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti
trīsdesmit septiņi euro un 00 centi) šādās daļās:
Apstiprinātais finansējums (EUR)
9465,00
14022,00
5750,00
29237,00

Izdevumu veids
Ceļa izdevumi
Individuālais atbalsts
Projekta administrēšana, vadība
Kopsumma

VIAA izmaksā avansa maksājumu 80 % no kopējās summas un noslēguma maksājumu 60
kalendāra dienu laikā pēc projekta noslēguma atskaites dokumentu saņemšanas.
Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo domei jānodrošina projekta
priekšfinansējums 20 % jeb 5847,40 EUR līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai no
VIAA līdz 2022.gada septembrim, kas tiks atmaksāts domei pēc projekta noslēguma.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
ceturto punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kā arī Finanšu komitejas
15.09.2020. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “Ēd
pareizi, kusties pareizi un jūties labi”.

2.

Projekta īstenošanai nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Ādažu vidusskolas budžeta
tāmes līdzekļiem 20 % apmērā no projekta kopējiem izdevumiem, jeb 5847,40 EUR (pieci
tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 40 centi), līdz projekta noslēguma maksājuma
saņemšanai no VIAA.

3.

Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu BATŅU parakstīt projekta finansējuma
līgumu.

4.

Ādažu vidusskolas direktors atbild par projekta organizāciju un izpildi.

5.

Domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

