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Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”
Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde,
kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada bērniem, nodrošinot kvalitatīvu
pedagoģisko personālu mācību procesa veikšanai.
ĀVS ierosina domei atbalstīt skolas dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā” (turpmāk
– Projekts). Projekts tiks īstenots ar Valsts izglītības attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Projekta pamatmērķi:
1) Veicināt skolēnu izpratni par mediju un žurnālistikas lomu sabiedrībā;
2) Veicināt starptautisko sadarbību un prasmju attīstību svešvalodu un IT jomā;
3) Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un veselīgā dzīvesveida popularizēšana,
stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Itālija, Turcija, Čehija, Rumānija).
Projekta ietvaros notiks skolēnu grupu 5 apmaiņas vizītes (līdz 1 nedēļai) un skolotāju un
pedagoģiskā personāla 5 apmaiņas vizītes (līdz 1 nedēļai).
Dalība Projektā nodrošinās Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidēja termiņa
prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte “VTP9: Pieejama un kvalitatīva
izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu pakalpojumu, realizējot
kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu Rīcības virzienā “RV9.1: 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.
Projekts atbilst arī Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) 1. redakcijai, kas tika
apstiprināta 23.03.2021. – vidējā termiņa prioritātei “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām
pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”, rīcības virzienam “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar
citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”, uzdevumam “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar
citām iestādēm”.
Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo ārfinansējuma apjoms ir
paredzēts līdz EUR 29 000.00 apmērā un proporcija attiecībā pret kopējām izmaksām ir 100 %. No
pašvaldības budžeta sākotnēji būs nepieciešams līdzfinansējums 20 % (EUR 5800.00) līdz
2023.gada septembrim, 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, Ādažu novada dome

NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”.
2. Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai Projektā.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu Batņu slēgt
finansējumu līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
4. Iekļaut šo projektu:
4.1. Attīstības programmā (2016-2022) pie uzdevuma “U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu
mācību procesa kvalitatīvu norisi”;
4.2. Attīstības programmā (2021.-2027.) pie uzdevuma “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām
iestādēm”.
5. Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņa pildīt Ādažu novada pašvaldības
kontaktpersonas darba pienākumus Projekta ietvaros.
6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam.
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