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Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā 

 
Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada pašvaldības 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+ akreditācijas procesā (pieteikuma Nr. 
KA120-SCH-7F1CB6F7 (turpmāk – Akreditācija)). 

Akreditācija skolu un mācību jomā: 
1) instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, 

kuras darbojas skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomās; 
2) paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības 

veicināšanai; 
3) sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem; 
4) apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas 

attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu; 
5) nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt 

pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ 
programmas vadlīnijās noteikto. 

Akreditācija darbojas Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un 
sporta jomā periodā no 2021. līdz 2027. gadam, 1. pamatdarbības (KA1), jeb mācību mobilitāšu 
ietvaros. 

Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam. 

Akreditācija atbilst Ādažu novada Attīstības programmai (2021.-2027.) 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”, pasākumam “Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu 
iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā”. 

Akreditācijas procesam nav nepieciešami finanšu līdzekļi, un tas finansiāli neietekmēs pašvaldības 
budžetu.  



Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
ceturto punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta piekto daļu, kā arī Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālās komitejas 03.11.2021. atzinumu,  Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Erasmus+ akreditācijas procesā. 

2. Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu Erasmus+ akreditācijai. 

3. Pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu Batņu slēgt  līgumu ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru akreditācijas apstiprināšanas gadījumā un pildīt pašvaldības kontaktpersonas 
pienākumus akreditācijas ietvaros. 

4. Iekļaut 1. punktā noteikto pasākumu Attīstības programmas (2021.-2027.) pasākumā 
“Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības 
jomā”. 

5. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai veikt šī lēmuma izpildes kontroli.  
 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 M. Sprindžuks 

 

 


