
 

 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

 

2020.gada 24.novembrī         Nr.245 
 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolēni pret izmiršanu” 
 

Ādažu novada dome 2020. gada 28. aprīlī pieņēma konceptuālu lēmumu par Ādažu vidusskolas 
(ĀVS) dalību Erasmus+ projektā “Skolēni pret izmiršanu” (protokols Nr.9, § 33). 

ĀVS saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 26.10.2020. vēstuli Nr.8.-11.1/7281 
”Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas 
partnerību projekta Nr.2020-1-SK01-KA229-078241_2 apstiprināšanu (partneris), kurā tā 
atbalsta ĀVS dalību projektā. Projekta nosaukums ir “Students Against Extinction” (“Skolēni 
pret izmiršanu”). Eiropas Savienības Erasmus+ programmas oficiālie dokumenti pieejami 
tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.   

Projekta īstenošana pilnveidos ĀVS pedagogu profesionālo kompetenci, veicinot lietpratību un 
izcilību mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, attīstot skolēnu zināšanas, spējas un prasmes 
atbilstoši individuālajām vajadzībām un interesēm, pilnveidojot pieredzi inovatīvās darbībās, lai 
veiksmīgi ieviestu jauno mācību saturu un mainītu mācīšanas pieejas, kā arī palielinātu spēju 
darboties starptautiskā līmenī, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm. 

Dalība Projektā nodrošinās Ādažu novada Izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja 
termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte „Pieejama un kvalitatīva 
izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu pakalpojumu, 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; 
3) sekmēt un pilnveidot mūžizglītību. 

Projektam apstiprinātais finansējums ir EUR 30810,00 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti desmit 
euro un 00 centi) šādās daļās:  

                      Izdevumu veids  Apstiprinātais finansējums (EUR) 
Projekta vadība un īstenošana 6000,00 
Ceļa izdevumi  9270,00 
Individuālais atbalsts 15540,00 
Finansējums dalībniekiem ar speciālām vajadzībām 0,00 
Kopsumma 30810,00 

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 6162,00 EUR līdz projekta noslēguma maksājuma saņemšanai no 
VIAA līdz 2022. gada septembrim, kas tiks atmaksāts domei pēc Projekta noslēguma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
ceturto punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta piekto daļu, un Finanšu komitejas 
17.11.2020. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā 
“Skolēni pret izmiršanu”.   

2. Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no Ādažu vidusskolas 
budžeta tāmes 20 % apmērā no projekta kopējiem izdevumiem, jeb 6162,00 EUR (seši 
tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro un 00 centi) līdz projekta noslēguma maksājuma 
saņemšanai  no VIAA.  

3. Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu BATŅU parakstīt projekta finansējuma 
līgumu.   

4. Atbildīgais par projekta organizāciju un izpildi – Ādažu vidusskolas direktors.  

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
 
 

 


