
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 24.oktobrī                       Nr.231 

 

Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai  

 

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” 

(turpmāk - SAM 9221 pasākums) īstenošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.313) paredz 

pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti un bērniem kvalitatīvai institucionālai aprūpei un 

minētās ieceres īstenošana paredzēta ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finanšu atbalstu. 

Ādažu novada dome (turpmāk - dome) un Rīgas plānošanas reģions 2016.gada 23.februārī 

noslēdza sadarbības līgumu Nr.JUR 2016-02/180 par SAM 9221 pasākuma projekta 

“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu. 

2016.gada 20.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.871 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai" (turpmāk - SAM 9311 pasākums) pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi”. SAM 9311 pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās un tā īstenošana paredzēta ar Eiropas reģionālā 

attīstības fonda (turpmāk- ERAF) finanšu atbalstu. Projektu atlase plānota ierobežota projektu 

konkursa atlases veidā, turklāt SAM 9311 pasākuma projekti ir īstenojami tiešā sinerģijā ar SAM 

9221 pasākumu projektiem.SAM 9311 pasākuma projektu īstenošanai paredzētā ERAF atbalsta 

likme ir 85%, bet valsts budžeta un pašvaldību finansējums -15% no kopējām katra projekta 

attiecināmajām izmaksām.  

Rīgas plānošanas reģions 2017.gadā uzsāka Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 

(turpmāk - DI plāns) izstrādi, iekļaujot tajā arī infrastruktūras izveidi to plānoto pakalpojumu 

sniegšanai Ādažu novada pašvaldībā, kas īstenojami SAM 9311 pasākuma ietvaros.  

Lai apzinātu minēto pakalpojumu infrastruktūras kapacitāti, kas būtu izveidojama Ādažu novadā, 

domes Sociālais dienests no 01.11.2016. līdz 04.04.2017. organizēja personu ar garīga rakstura 

traucējumiem (turpmāk - GRT) un bērnu ar funkcionāla rakstura traucējumiem (turpmāk - FRT) 

izvērtēšanu un konstatēja, ka 28 personām ar GRT ir nepieciešami dienas aprūpes centra 

pakalpojumi un 34 bērniem ar FRT - rehabilitācijas centra pakalpojumi. Minēto pakalpojumu 

pieejamībai ir jāizveido dienas aprūpes centrs abām klientu grupām. 
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Dome SAM 9311 pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros plāno īstenot projektu “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” (turpmāk - 

Projekts).  

Projektu uzraudzības komisija 19.09.2017. un 27.09.2017. izvērtēja vairākas alternatīvas dienas 

aprūpes centra izveidei un atbalstīja priekšlikumu veidot to vienā ēkā, ar atsevišķām ieejām un 

nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu, būvējot jaunu ēku uz domei piederoša zemesgabala 

daļas 0,4 ha platībā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.80440070385, saskaņā 

ar grafisko pielikumu (pielikums Nr.1), kurai ar domes 2017. gada 24. oktobra lēmuma Nr.233 

“Par Attekas iela 16 sadali” piešķirta adrese Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads. Minētā zemes 

gabala daļas uzmērīšana dabā un ierakstīšana zemesgrāmatā nav veikta. 

Projekta plānotās indikatīvās kopējās izmaksas1 ir šādas: 

Izveidojamā 

pakalpojuma 

infrastruktūra  

Izvērtēto 

personu 

skaits 

Pašvaldības 

un valsts 

finansējums 

15%, eiro  

ERAF 

līdzfinansējums, 

85%, eiro 

Attiecināmās 

izmaksas, 

eiro 

Neattiecināmās 

izmaksas, eiro 

Kopējās 

izmaksas, 

eiro 

Dienas aprūpes 

centra izveide 

pieaugušajiem ar 

GRT  

28 69 631 394 5762 464 207 

 

 

 

20 000 

 

 

 

584 887 
Rehabilitācijas 

centra izveide 

bērniem ar FTR 

34 15 102 85 5783 100 680 

 Kopā: 84 733 480 154 564 887 20 000 584 887 

 

Projektu plānots īstenot laika posmā no 2018. līdz 2020.gadam. 

Dienas aprūpes centra uzturēšanas izmaksas būs aptuveni 200 000 eiro gadā, t.sk., izmaksas 

pakalpojumu sniegšanai. Pakalpojumu izdevumus pieaugušajiem ar GRT plānots finansēt no 

SAM 9221 pasākuma līdzekļiem divus gadus pēc Projekta pabeigšanas saskaņā ar Noteikumiem 

Nr.313 un Labklājības ministrijas 2016.gada 25.janvara rīkojumu Nr.3/ESF “Metodika pa viena 

vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai”. Rehabilitācijas centra pakalpojumu 

izdevumus bērniem ar FTR plānots finansēt no SAM 9221 pasākuma līdzekļiem saskaņā ar 

Noteikumiem Nr.313. 

Piedaloties Projektā dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam  

(turpmāk – Attīstības programma) šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

 VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide (uzdevums: U3.1.7: Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi); 

 VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs (uzdevumi: U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo 

pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā; U5.2.2: Nodrošināt 

jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus; U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un 

                                                 
1 Tiks precizētas pēc iepirkumu procedūru veikšanas un projekta pieteikuma sagatavošanas  
2 14 092 eiro –ERAF indikatīvais finansējums uz vienu personu 
3 2 517 eiro – ERAF indikatīvais finansējums uz vienu personu. 
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sociālos pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai; U5.2.4: Pielāgot 

novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai" (pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas) noteikumi”, Ādažu 

novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP5, kā arī to, 

ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Deinstitucionalizācijas vadības grupas sēdē 11.09.2017., 

Projektu uzraudzības komisijas sēdē 27.09.2017., Attīstības komitejā 10.10.2017. un Finanšu 

komitejā 17.10.2017., dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties SAM 9311 pasākuma otrajā atlases kārtā ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" (turpmāk - Projekts), kura 

kopējās prognozētās izmaksas ir 584 887 eiro (pieci simti astoņdesmit četri tūkstoši astoņi 

simti astoņdesmit septiņi eiro). 

2. Projekta ietvaros veikt dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar GRT un rehabilitācijas centra 

bērniem ar FTR būvniecību vienas ēkas sastāvā, ar atsevišķām ieejām, uz domei piederoša 

zemesgabala daļas Attekas iela 16, Ādaži Ādažu novads, ar kadastra Nr.80440070385, 

saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums Nr.1), kurai ar domes 2017.gada 24.oktobra 

lēmuma Nr.233 “Par Attekas iela 16 sadali” piešķirta adrese Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu 

novads.  

3. Noteiktajā termiņā sagatavot un iesniegt Projekta idejas konceptu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, kā arī Projekta 

pieteikumu - Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

4. Projekta dokumentācijas sagatavošanai (būvprojekts, autoruzraudzība, būvprojekta 

ekspertīze, u.tml.) 2018.gadā no aizņēmuma līdzekļiem nodrošināt domes līdzfinansējumu 

līdz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro). 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

līdzfinansējumu līdz 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējumu 

neattiecināmo izmaksu segšanai - no aizņēmuma līdzekļiem. 

6. Atbildīgais lēmuma 3. un 4.punkta izpildi - Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. Inita 

Henilane. 

7. Atbildīgais par sabiedrības informēšanas pasākumiem – domes Sociālā dienesta vadītājs. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes Sociālā dienesta vadītājs. 

9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


