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LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlī
Par dalību Eiropas Savienības
programmas
“Erasmus+”
pamatdarbības
Nr.2
“Mācību
mobilitātes skolu sektorā” (KA2)
atklātā projektu konkursā

Nr.
207
(protokols Nr.5, 46.punkts)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības
programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas
Attīstības programmas 2014.-2020.gada apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas
darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības
plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās
prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.2.2.
“Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitātes Nr.153 “Pirmsskolas izglītības iestāžu
iesaiste starptautiskās sadarbības projektos” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības
koncepcijas 2015.–2020.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības koncepcija), kas
apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par
Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā veikti
grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.2020. gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot Izglītības attīstības
koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības
plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R.2.2.2. “Pirmsskolas izglītības
pakalpojumi”, aktivitāti Nr.1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, ievērojot
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programm Guide),
atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par
Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas
kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
1. Atbalstīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” dalību Eiropas Savienības
programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”

2.

3.

4.
5.

6.

7.

(KA2) projektu iesniegumu atklātā konkursā ar projekta iesniegumu “MEDIA
SOCIALopedia” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri “Nesrin
Boysan Anaokulu” (Turcija).
Noteikt projekta mērķi – veidot mūsdienīgu un efektīvu pirmsskolas izglītības
programmas piedāvājumu, iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, mācību procesā
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT).
Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:
3.1. Attīstīta multikulturāla sadarbība un veicināta svešvalodu prasmju pielietošanas
un attīstības iespējas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem;
3.2. Veicinātas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” starptautiskās
sadarbības iespējas izglītības jomā nākotnē;
3.3. Pilnveidota pirmsskolas darbinieku profesionālā kompetence darbā ar
izglītojamajiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts;
3.4. Pieaudzis IKT pielietošanas rotaļnodarbībās gadījumu apjoms un palielinājusies
IKT pielietošanas metožu daudzveidība mācību procesā;
3.5. Palielinājies IKT izmantošanas apjoms individuālajā darbā ar izglītojamajiem,
kuriem mācību procesā sniedzams individuāls atbalsts;
3.6. Sniegts informatīvs, izglītojošs atbalsts izglītojamo vecākiem apzinātu IKT
lietošanas paradumu izglītojamajiem ikdienā, kā arī mācību procesā, veidošanā
un nostiprināšanā;
3.7. Papildināta IKT materiālā bāze mūsdienīgas un izglītojamajiem saistošas mācību
vides nodrošināšanai.
Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 1.septembra līdz
2023.gada 31.augustam.
Noteikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” kā projekta partnera
projekta kopējās indikatīvās izmaksas 25 840,00 euro (divdesmit pieci tūkstoši astoņi
simti četrdesmit euro, 00 centi), kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta
finansējums.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā
projekta
īstenošanas
nepieciešamo
priekšfinansējumu līdz 5 168,00 euro (pieci tūkstoši simtu sešdesmit astoņi euro,
00 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas
pilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta.
Uzdot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” veikt projekta iesnieguma
sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un
iesniegšanu projekta vadošajam partnerim – “Nesrin Boysan Anaokulu” līdz
2021.gada 10.maijam.
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