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Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 

Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2017.gada 24.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.231 “Par 

pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai” (turpmāk - Lēmums 

Nr.231), nolemjot piedalīties 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 kārtā ar projektu “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" (turpmāk - 

Projekts), kura kopējās prognozētās izmaksas ir 584 887 eiro. 

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk - RPR) 2017.gadā uzsāka Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-

2020.gadam (turpmāk - DI plāns) izstrādi, iekļaujot tajā arī infrastruktūras izveidi pakalpojumu 

sniegšanai Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas īstenojami SAM 9311 pasākuma 

ietvaros. DI plāna mērķis ir radīt priekšnosacījumus saņemt nepieciešamos pakalpojumus 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.  

Savā 2018.gada 14.maija vēstulē Nr. 11.14.15./144 “Par Rīgas plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” ietvaros” RPR aicināja domi saskaņot Latvijas Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” DI plāna 2.redakcijas Stratēģisko daļu.  

DI plāna 2.redakcijā paredzēts attīstīt divu veida pakalpojumus Ādažu novadā: 

1. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide Attekas ielā 39, Ādaži, 28 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT); 

2. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pilnveide Attekas ielā 39, Ādaži, 34 bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem (FT). 

Saskaņā ar DI plāna 2.redakcijas stratēģiskajā daļā paredzēto, projekta plānotās indikatīvās 

kopējās izmaksas1 (EUR) ir šādas: 

                                                 
1 Tiks precizētas pēc iepirkumu procedūru veikšanas un projekta pieteikuma sagatavošanas  



 

Izveidojamā 

infrastruktūra  
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pieaugušajiem ar 

GRT  

28 75 370,17 427 097,68 502 467,85 

20 000 

 

 

 

625 522,56 
Rehabilitācijas 

centrs bērniem ar 

FTR 

34 15 458,21 87 596,50 103 054,71 

KOPĀ: 90 828,38 514 694,18 605 522,56 20 000 625 522,56 

 

Projektu plānots īstenot no 2018. līdz 2020.gadam. DI plānā iekļautās indikatīvās izmaksas ir 

augstākas, nekā tika noteikts Lēmumā Nr.231. Palielinājums ir 40 635.56 eiro, tai skaitā, domes 

finansējums 6 095.38 eiro. Finansējuma palielinājums skaidrojams ar dažu pašvaldību atteikšanos 

realizēt projektu SAM 9311 ietvaros.   

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 

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 2015.gada 16.jūnija noteikumu 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" 

īstenošanas noteikumi” 36.1. punktu, Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un 

VTP5 un 2016.gada 23.februārī noslēgto RRP un domes sadarbības līgumu Nr.JUR 2016-02/180 

par ES struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” īstenošanu, kā arī Finanšu komitejas 22.05.2018. atzinumu, dome 

NOLEMJ: 

1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, sasniedzamo 

uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā), un tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu 

sadalījumā pa finansējuma avotiem. 

2. Īstenot RPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā 

iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus. 

3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 



 

4. Uzdot projektu vadītājai Laurai Indriksonei līdz 1.jūnijam informēt RPR par šo lēmumu. 

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

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                           P.Balzāns 


