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Par dienas centra pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas 

centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem projekta virzību 

 

Dome 2017.gada 24. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.231 “Par pakalpojumu infrastruktūru 

deinstitucionalizāijas pasākumu īstenošanai” ar mērķi piedalīties SAM 9311 pasākuma otrajā 

atlases kārtā ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Ādažu novadā" (turpmāk-Projekts), kā ietvaros plānots būvēt dienas centru 

pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar 

funkcionālās attīstības traucējumiem Ādažos (turpmāk-Centrs). 

Lai apzinātu novadā izveidojamās sociālo pakalpojumu infrastruktūras kapacitāti, domes Sociālais 

dienests no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 4.aprīlim organizēja personu ar garīga rakstura 

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

izvērtēšanu. Tika noskaidrots, ka 28 personām ar GRT  ir nepieciešami dienas aprūpes centra 

pakalpojumi un 34 bērniem ar FRT - rehabilitācijas centra pakalpojumi. Šie 62 klienti ir potenciālie 

Centra apmeklētāji. 

Ņemot vērā, ka pēc pieņemtā Domes lēmuma radās daudz diskusiju un neskaidrību iedzīvotāju 

starpā attiecībā uz vietas izvēli Centra būvniecībai dēļ tā plānotās atrašanās tuvu jaunajai Ādažu 

vidusskolas ēkai Attekas ielā 16; pakalpojumiem, kas tiktu sniegti Centrā un to, kas būs potenciālie 

Centra klienti, domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ar domes Sociālo dienestu,  Labklājības 

ministriju, Rīgas plānošanas reģionu, dažādu biedrību pārstāvjiem organizēja divas tikšanās ar 

novada iedzīvotājiem š.g. 7. un 21. novembrī, kā arī individuāli tikās ar vairākiem iedzīvotājiem, 

lai diskutētu par neskaidrajiem jautājumiem. 

Š.g. 7. novembrī Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijā notika sanāksme, kurā iedzīvotāji 

tika informēti par valsts politiku deinstitucionalizācijas jomā un ES fondu iespējām; par 

potenciālajiem Centra klientiem; pakalpojumiem, ko plānots sniegt Centrā; biedrības Rīgas 

pilsētas “Rūpju bērns’’ valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis dalījās ar savu pieredzi par dienas 

aprūpes centru darbību Rīgā. Domes pārstāvji informēja un diskutēja ar iedzīvotājiem arī par citām 

iespējamām vietām Centra būvniecībai uz pašvaldības zemes: Gaujas ielā 25b, pie Vējupes, Gaujas 

ielā 35. Bija daudz diskusiju un iebildumu no iedzīvotāju puses par vietas izvēli Centra 

būvniecībai, kā rezultātā noteikti sekojoši uzdevumi domei, kas veicami līdz nākamajai sanāksmei 

ar iedzīvotajiem: 

 Veikt potenciālo centra klientu radinieku aptauja, lai noteiktu viņuprāt piemērotāko Centra 

būvniecības vietu. 

 Tikties individuāli ar iedzīvotājiem Centra būvniecības alternatīvajās vietās. 

 Sagatavot Centra būvniecības alternatīvo vietu izvērtējumu (plusus un mīnusus). 

 Sagatavot indikatīvas izmaksu salīdzinājumu Centra būvniecības alternatīvajām vietām 

(lūdzu skatīt domes 07.11. prezentāciju – Pielikums Nr.1) 

Š.g. 21. novembrī domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks turpināja š.g. 7. novembrī uzsākto 

diskusiju ar iedzīvotājiem par Centra izveidošanas vietas izvēli, pakalpojumiem, kas tiktu sniegti 

Centrā un to, kas būs potenciālie Centra klienti. 
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Sanāksmes laikā domes Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze prezentēja Centra plānoto klientu 

vecāku aptaujā iegūtos rezultātus par viņuprāt labāko vietu Centra izveidošanai Ādažos. Aptaujas 

rezultāti parādīja, ka labākā vieta no transporta, pakalpojumu un vides pieejamības aspektiem ir 

Attekas ielā 39, Ādažos. 

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks informēja iedzīvotājus, ka notikušas vairākas individuālās 

tikšanās ar iedzīvotājiem, tajā skaitā alternatīvās Centra izveides vietās. 

Attīstības un investīciju daļas vadītāja p.i. Inita Henilane prezentēja Centra izveidošanas iespējamo 

vietu uz pašvaldības īpašumā esošās zemes: Attekas 39, Gaujas 25b, pie Vējupes, Gaujas 35 - 

alternatīvu izvērtējumu un iespējamās indikatīvās izmaksas Centra būvniecībai un izveidošanai. 

No alternatīvu izvērtējuma secināms, ka potenciāli labākā vieta Centra būvniecībai ir Attekas iela 

39 dēļ invalīdiem pielāgotas vides pieejamības; medicīna un sociālo pakalpojumu tuvumu; ērtas 

sabiedriskā transporta kustības; veikalu, sadzīves pakalpojumu tuvuma; izveidotām 

inženierkomunikācijām un ievērojami mazākām plānotajam neattiecināmajām izmaksām, kā arī 

citiem aspektiem (lūdzu skatīt domes 21.11. prezentāciju – Pielikums Nr.2). 

Siguldas novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja 

Eva Viļķina, kas vienlaikus ir arī Siguldas novada deputāte, dalījās pieredzē, kā biedrība palīdz 

bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar dažāda veida invaliditāti integrēties sabiedrībā, 

sniedzot atbalstu un nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbildošus sociālos 

pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai. 

Abās notikušajās sanāksmēs iedzīvotājus visvairāk uztrauc šādi jautājumi, uz kuriem viņi vēlas 

dzirdēt skaidras atbildes: 

1.  Vai tas, ka Centru plānots būvēt blakus jaunajai sākumskolai, neradīs drošības 

draudus bērniem, kas skolā mācīsies?  

Nē. Lai pieaugušais ar garīga rakstura traucējumiem būtu tiesīgs apmeklēt diena aprūpes centru ir 

jābūt psihiatra slēdzienam, kas atļauj personai apmeklēt šādu centru. Vienlaikus uzsveram, ka 

cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nav vairāk bīstami sabiedrībai un vardarbīgāki kā pārējie 

sabiedrības locekļi. Viņi ir tādi paši kā mēs visi, ar savām emocijām un gaidām, cilvēcisku vēlmi 

dzīvot sabiedrībā un būt pieņemtiem. Tādējādi dienas un rehabilitācijas centra atrašanās vieta 

līdzās skolai nerada papildus apdraudējumu skolēniem. Jā, cilvēki ar garīgās attīstības 

traucējumiem ir citādāki, runā citādāk un uzvedas citādāk, kā parasti cilvēki attiecīgā vecumā. Viņi 

ir līdzīgi lieliem bērniem, kuriem vajadzīgs pieaugušo atbalsts. Bet viņi nav tendēti uz vardarbību. 

Un arī viņi ir spējīgi kaut ko iemācīties. Jo vairāk viņiem būs iespēja būt sabiedrībā, kontaktēties 

ar citiem cilvēkiem, jo lielāka iespēja, ka viņi tādā mācēs dzīvot. Un pavisam noteikti parastie 

bērni var iemācīties dzīvot līdzās šiem citādajiem bērniem un pieaugušajiem, pieņemt viņus kā 

normālu dzīves sastāvdaļu. Jo viņi ir, ir tepat, mums līdzās un palīdz mums kļūt par atvērtāku un 

līdzjūtīgāku sabiedrību.  

Atgādinām, ka Centrs plānots kā dienas centrs un tā darba laiks plānots darba dienās indikatīvi no 

plkst.9.00-17.00. 
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2. Vai paredzams, ka nākotnē iecerētais Centra pakalpojumu klāsts varētu tikt mainīts 

un pastāv iespēja, ka jau apzinātajiem klientiem pievienosies klienti ar smagām 

psihiskām saslimšanām un Centru apmeklēs pacienti, kas iznākuši ārā  no valsts 

aprūpes centriem, piemēram no Rīgas? 

Nē, šādi pakalpojumi nav paredzēti šī projekta ietvaros. Domes priekšsēdētājs Māris 

Sprindžuks: “Valstī ir noteikts plašs deinstitucionalizācijas pakalpojumu spektrs, ko valsts piedāvā 

realizēt. Mēs, Ādažu pašvaldība, izvēlējāmies vien divus no deviņiem – tikai un vienīgi dienas 

centru pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Citi deinstitucionalizācijas pakalpojumi Ādažos šī projekta ietvaros 

nav un netiek plānoti”. 

3. Vai centrā plānots sniegt medicīnas pakalpojumus? 

Nē. Dienas aprūpes centrā netiek plānots medicīnas personāls. Vienlaikus uzsveram, ka klienti 

veselības saasinājumu brīžos neapmeklēs Centru. 

Rehabilitācijas centrā strādās ergoterapeits un fizioterapeits, logopēds un citi speciālisti.  

Atbildot uz minētajiem jautājumiem vairums iedzīvotāji, kas piedalījās diskusijā piekrita, 

ka Centra būvniecība Attekas ielā 39 ir atbalstāma. 

Vienlaikus atgādinām, ka Centru plānots īstenot SAM 9311 pasākuma otrās atlases kārtas projekta 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 

ietvaros saskaņā ar 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta 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" īstenošanas noteikumi. 

Projekta ietvaros kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas Centra būvniecībai un izveidošanai, 

teritorijas labiekārtošanai plānotas 564 887 eiro (t.sk. ERAF – 85% un publiskais finansējums 

15%). Indikatīvās neattiecināmās izmaksas ir aptuveni 20 000-30 000 eiro. Projektēšanu plānots 

veikt 2018. gadā, būvniecību 2019. gadā, kas var pagarināties līdz 2020. gadam. 

Tuvākajā laikā uzsāksim gatavo tehnisko specifikāciju plānotā Centra Attekas ielā 39, Ādažos 

projektēšanai. 

 

Par turpmāko Centra izveidošanas projekta attīstības gaitu turpināsim iedzīvotājus informēt gan 

pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos kā arī laikrakstā “Ādažu Vēstīs”. 

 



Par Dienas aprūpes centru 
personām ar GRT un rehabilitācijas 

centru bērniem ar FTR

28.11.2017.



Veidot Dienas aprūpes centru 28 pieaugušajiem ar GRT

Veidot Rehabilitācijas centru 34 bērniem ar FRT

(Tie ir tikai 2 no iespējamiem 9 pakalpojumiem)

Pamats: ĀND 24.10.2017. lēmums Nr.231 «Pakalpojumu
infrastruktūru deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošanai»

Projekta mērķis 
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❖ Vietas izvēles pamatotība Attekas ielā 39 - tuvu jaunai 
sākumskolai Attekas 16. 

❖ Draudi skolēniem jaunajā sākumskolā. 

❖ Bažas, ka Dienas aprūpes centru apmeklēs klienti ar 
smagām psihiskām saslimšanām. 

❖ Dienas aprūpes centrs var kļūt par medicīnas iestādi. 

Galvenie problēmjautājumi
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07.11.2017. un 21.11.2017. domes priekšsēdētāja un nozares 
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

No 07.11. - vairākas domes priekšsēdētāja un Sociālā 
dienesta individuālās tikšanās ar iedzīvotājiem

Informācija laikrakstā «Ādažu Vēstis», domes mājaslapā un 
sociālajos tīklos

28.11.2017. informatīvs ziņojums Domei (publisks)

Informēšanas pasākumi
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Vietas izvēles pamatotība Attekas ielā 39.

Vietas izvēli pamato klientu un tuvinieku aptaujas rezultāti, alternatīvu 
izvērtējums un indikatīvu izmaksu izvērtējums

Vai centrs neradīs drošības draudus skolēniem jaunajā sākumskolā? 

Nē. Lai klients varētu apmeklēt centru, ir jābūt psihiatra slēdzienam. 
Personas ar GRT traucējumiem nav tendēti uz vardarbību.

Vai centru apmeklēs klienti ar smagām psihiskām saslimšanai un tādi, kuri 
iznāks ārā no valsts aprūpes centriem? 

Nē.

Vai centrā ir plānots sniegt medicīnas pakalpojumus? 

Nē. Rehabilitācijas centrā strādās enrgoterapeits, fizioterapeits, logopēds 
u.c. speciālisti

Atbildes uz problēmjautājumiem
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Attekas iela 39, Ādažos

Gaujas 25B, Ādažos

Pie Vējupes, Ādažos

Gaujas 35, Ādažos

Alternatīvās vietas
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1. Alternatīva (Attekas ielā 39)



2. alternatīva (Gaujas iela 25B)



3. alternatīva (pie Vējupes)



4. alternatīva (Gaujas iela 35)



Klientu aptaujas rezultāti



Klientu aptaujas rezultāti



Alternatīvu priekšrocības un trūkumi

Pazīmes Attekas 39 Gaujas 25 B Pie Vējupes Gaujas 35

Invalīdiem pielāgota vides pieejamība + - - -
Plānots medicīnas un sociālo 
pakalpojumu ietvaros  (blakus sociālie, 
medicīnas pakalpojumi, aptieka, 
laboratorija)

+ - - -

Sabiedriskā transporta tuvums + - - -
Pasta, sadzīves pakalpojumu tuvums + - - -
Izveidotas ārējās
inženierkomunikācijas, stāvvieta

+ - - -

Nomaļa, klusa vieta - + + -
Skaista apkārtne pie Gaujas vai Vējupes - + + -
Laba vieta atpūtai vasarā - - + -



Alternatīvu priekšrocības un trūkumi

Pazīmes Attekas 39 Gaujas 25 B Pie Vējupes Gaujas 35

Iedzīvotāju iebildumi – tuvu jaunajai 
sākumskolai (Attekas iela 16)

- + + +

Gaujas vai Vējupes tuvums 
(nedrošāka vieta klientam)

+ - - +

Tuvu daudzdzīvokļu māju mājām +/- - - -

Mazas neattiecināmās izmaksas 
(neattīstīta infrastruktūra, dārgāka 
uzturēšana)

+ - - -

Nav tieša iedzīvotāju kustība gar 
jauno sākumskolu (Attekas iela 16) uz 
Dienas aprūpes centru

+ - + +

Cauri teritorijai iet augstsprieguma
energolīnija

+ + + -



ERAF neattiecināmās izmaksas būvniecībai 
(pašvaldības finansējums)

Attekas 39 Gaujas 25 B Pie Vējupes

līdz
30 000 eiro

līdz 120 000 eiro

(t.sk., 50 000 
inženerkomunikācijas,

70 000
iela, stāvlaukums, ietve)

līdz 180 000 eiro

(t.sk., 50 000  
inženerkomunikācijas,

130 000
iela, stāvlaukums, ietve)

Piezīme: Ēkas būvniecības, iekārtošanas un teritorijas labiekārtošanas izmaksas
(attiecināmās izmaksas) līdz ~564 000 eiro ( ERAF - 85%, valsts un pašv. fin. - 15%)



Pēc 21.11.2017. sanāksmes vairums iedzīvotāju 
piekrita, ka Dienas aprūpes centra būvniecība Attekas 
ielā 39 ir atbalstāma.

ĀND paredz uzsākt projektēšanu 2018.gada sākumā, 
turpinot informēt sabiedrību par aktualitātēm 
projekta virzībā.

Rezultāti
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Pielikums Nr.1

Dienas aprūpes centrs personām 

ar garīga rakstura traucējumiem 

un rehabilitācijas centrs bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem

07.11.2017.



Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide,

kas sniedz cilvēkam, kuram ir ierobežotas spējas sevi

aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās un

ģimeniskā vidē.

DI ir jānovērš situācija, ka cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

institūcijā, jo nav pieejams nepieciešamais atbalsts

dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti pakalpojumi.

Funkcionālais traucējums - slimības, traumas vai iedzimta 

defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas 

ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina 

iekļaušanos sabiedrībā.

Garīga rakstura traucējums - psihiska saslimšana un 

garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas 

strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos 

sabiedrībā



Personas ar garīga rakstura traucējumiem iedalās divās

apakšgrupās – personas ar psihiskiem traucējumiem un personas

ar garīgās attīstības (intelektuālās attīstības) traucējumiem.

Psihiskie traucējumi ir dzīves laikā iegūtās smadzeņu darbības

novirzes, kas rada indivīdam grūtības veikt ik dienas procedūras.

Tipiskākās saslimšanas – šizofrēnija, demence, depresija,

panikas, alchaimera sindroms u.c.. Šīs grupas pārstāvji ik dienā

var dzīvot sabiedrībā, bet slimības saasinājuma gadījumā tām

nepieciešama medicīniska palīdzība.

Personas ar garīgās attīstības (intelektuālās attīstības)

traucējumiem ir personas, kam no dzimšanas ir attīstības aizture,

kas radusies ģenētisku faktoru ietekmē vai dzemdību traumas

rezultātā. Tipiskākās formas – autisms, dauna sindroms,

mācīšanās grūtības, garīgā atpalicība, cerebrālā trieka.



DI projekta mērķis

Palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

pieejamību dzīvesvietā personām ar

garīga rakstura (intelektuālās attīstības)

traucējumiem un bērniem ar funkcionāla

rakstura traucējumiem



Veiktie pasākumi 

• Izveidota  DI darba grupa

• Apzināts klientu skaits un vajadzības

• Izvērtēts kādus pakalpojumus nepieciešams 

attīstīt

• Izstrādāts piedāvājums reģiona DI plānam

Plānotie pasākumi

• Jāinformē sabiedrība

• Jāveido pieteikumi infrastruktūras 

projektiem

• Jāpiesaista pakalpojuma sniedzēji

• Jānodrošina pakalpojumi

DI projekta ietvaros veiktie un plānotie 

pasākumi



Invaliditātes 

grupa

funkcionālie traucējumi

redzes dzirdes kustību psihiskie citas 

saslimšanas

Kopā

1.grupa 5 0 3 11 61 80

2. grupa 9 0 31 35 153 228

3. grupa 3 3 48 1 122 177

Bērni invalīdi 5 5 2 2 33 47

22 8 84 49 369 532



Ādažu novadā plānotie pakalpojumi

Dienas aprūpes centrs 

pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem

Rehabilitācijas centrs bērniem 

ar funkcionāla rakstura 

traucējumiem



Pakalpojumu veidi pilngadīgajiem





• Izvērtējot vairākas alternatīvas, dienas

aprūpes centra personām ar garīga

rakstura traucējumiem un rehabilitācijas

centra bērniem ar fiziska rakstura

traucējumiem izveidei tika atbalstīts

priekšlikums būvēt jaunu 400 m2 ēku

Attekas ielā 39, kas paredzēts veselības un

sociālajiem mērķiem



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

1.alternatīva (Attekas ielā 39)



Svarīgākie argumenti Dienas aprūpes 

centra vietas izvēlei (Attekas ielā 39)

• Lielai daļai no personām ir pārvietošanās

grūtības un asistents, līdz ar to novada centra

tuvums ir ļoti būtisks

• ~50% no visām personām dzīvo Ādažos

• Laba sabiedriskā transporta pieejamība

• Dienas centrs tiktu veidots kā daļa no

medicīnas kompleksa (tuvu aptieka,

poliklīnika, sociālais dienests) ar ieeju/izeju

uz slimnīcas pagalmu

• Galvenais: visi potenciālie centra apmeklētāji

dzīvo mums šobrīd blakus– daudzdzīvokļu

māju dzīvokļos, apmeklē veikalus..., jo viņi ir

tādi paši kā mēs!!!



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

2.alternatīva (Gaujas iela 25B)



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

3.alternatīva (pie Vējupes)



Dienas centra vietas izvēle- 4.alternatīva 

(Gaujas ielā 35)



Adrese DAC Asistents Kustību 

traucējumi

Transports

Vējupe DAC - K

Alderi DAC A -

Alderi DAC A -

Baltezers DAC A K

Baltezers DAC - -

Kadaga DAC A -

Kadaga DAC A -

Kadaga DAC A -

Kadaga - A -

Kadaga DAC A -

Ādaži DAC A -

Ādaži DAC A K

Ādaži - A K

Ādaži DAC A -

Ādaži DAC A -

Ādaži DAC A -

Ādaži DAC A -

Ādaži DAC A -

Ādaži - - -

Ādaži DAC A K

Ādaži - - -

Ādaži DAC A -

Podnieki DAC A -

Garkalne DAC A -

Stapriņi DAC A K

Stapriņi DAC - -

Jaunkūlas DAC A -

Garkalne - -



Adrese Asistents Kustību 

traucējumi

Transports

Alderi - -

Alderi A -

Baltezers A K

Kadaga A K

Kadaga - -

Kadaga - -

Kadaga - -

Kadaga - K

Ādaži A -

Ādaži A -

Ādaži A -

Ādaži A -

Ādaži - -

Ādaži - -

Ādaži - -

Ādaži - -

Ādaži - -

Ādaži - K

Ādaži - -

Ādaži - -

Podnieki - -

Podnieki - -

Podnieki - -

Podnieki - -

Podnieki - -

Podnieki A -

Garkalne A -

Stapriņi A K

Stapriņi - -

Birznieki A -



Pakalpojumu izmaksas 

Iestādes Izmaksas mēnesī

Dienas aprūpes centrs / 

projektā
353.85 EUR mēnesī
16.85 EUR dienā

Dienas aprūpes centrs ,, Rūpju 

bērns’’

317.31 EUR mēnesī
15.11 EUR dienā

Ilgstošas sociālās aprūpes 

iestāde

460.00- 600.00 EUR mēnesī

Ādažu PII 172.61 EUR mēnesī

Kadagas PII 238.94 EUR mēnesī

Ādažu vidusskola 51.49 EUR mēnesī



Paldies par uzmanību!

Ieva Roze

Ādažu novada domes Sociālā dienesta vadītāja

tl.29451628

ieva.roze@adazi.lv

mailto:ieva.roze@adazi.lv








Pielikums Nr.2

Dienas aprūpes centra personām ar 

GRT un rehabilitācijas centra bērniem 

ar FRT izveidošanas alternatīvās vietas 

Ādažos

21.11.2017



Sanāksmes mērķis

 Informēt par darbībām, kas veiktas kopš 

07.11.2017. sanāksmes ar iedzīvotājiem

 Informēt par plusiem/mīnusiem un   

indikatīvajām izmaksām dienas aprūpes 

centra un rehabilitācijas centra 

izveidošanai alternatīvajās vietās

 Diskutēt un atbildēt uz jautājumiem



Veiktās darbības kopš 

07.11.2017
 Veikta potenciālo dienas aprūpes centra un 

rehabilitācijas centra klientu radinieku aptauja

 Notikušas individuālās tikšanās ar iedzīvotājiem 

uz vietas centra alternatīvajās vietās

 Sagatavots alternatīvo vietu plusu un mīnusi 

salīdzinājums

 Sagatavots indikatīvas izmaksu salīdzinājums 

alternatīvajām vietām

 Ar dronu nofilmētas centra alternatīvās vietas, 

izveidots īss sižets



Alternatīvās vietas centra 

izveidei

 Attekas iela 39, Ādažos

 Gaujas 25B, Ādažos

 Pie Vējupes, Ādažos

 Gaujas 35, Ādažos



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

1.alternatīva (Attekas ielā 39)



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

2.alternatīva (Gaujas iela 25B)



Dienas aprūpes centra vietas izvēle-

3.alternatīva (pie Vējupes)



Dienas centra vietas izvēle- 4.alternatīva 

(Gaujas ielā 35)



Potenciālo centra klientu ar GRT 

radinieku aptaujas rezultāti



Potenciālo centra klientu ar FRT 

radinieku aptaujas rezultāti



Alternatīvu salīdzinājums: plusi (+) 

un mīnusi (-)
Pazīmes Attekas 

39

Gaujas

25 B

Pie 

Vējupes

Gaujas 

35

Invalīdiem pielāgota vides pieejamība + - - -

Plānots viena medicīnas un sociālo 

pakalpojuma kompleksa ietvaros  

(blakus sociālie, medicīnas pakalpojumi, 

aptieka, laboratorija)

+ - - -

Ērta sabiedriskā transporta kustība + - - -

Tuvumā veikali, pasts, sadzīves 

pakalpojumi

+ - - -

Izveidotas ārējās inženierkomunikācijas, 

blakus izmantojama stāvvieta

+ - - -

Nomaļa, klusa vieta - + + -

Skaista apkārtne pie Gaujas vai Vējupes - + + -

Laba vieta atpūtai vasarā - - + -



Alternatīvu salīdzinājums: plusi (+) 

un mīnusi (-)

Pazīmes Attekas 

39

Gaujas

25 B

Pie 

Vējupes

Gaujas 

35

Ir iedzīvotāju pretestība – pat tuvu 

jaunajai Ādažu vidusskolas sākumskolai 

(Attekas iela 16)

- + + +

Gaujas vaiVējupes tuvums (nedrošāka 

vieta klientam)

+ - - +

Tuvu daudzdzīvokļu vai privātmāju 

māju rajonam

+/- - - -

Mazas neattiecināmās izmaksas dēļ tā, 

ka neattīstīta infrastruktūra un būs 

dārgāka uzturēšana

+ - - -

Nav tieša iedzīvotāju kustība gar jauno 

Ādažu vidusskolu sākumskolu (Attekas 

iela 16) uz Dienas aprūpes centru

+ - + +

Cauri teritorijai iet augstspriegums + + + -



Alternatīvo vietu salīdzinājums:

ERAF projekta neattiecināmās izmaksas 

būvniecībai (pašvaldības finansējums)

Attekas 39 Gaujas 25 B Pie Vējupes

~20 000-
30 000 eiro

~120 000 eiro

(t.sk.50 000 eiro -
inžener-

komunikācijas,
70 000 eiro -iela, 

stāvlaukums, ietve)

~180 000eiro

(t.sk. 30 000-50 000  
eiro inžener-

komunikācijas,
130 000 eiro-

iela, stāvlaukums, ietve)

Piezīme: Ēkas būvniecības izmaksas un iekārtošanas izmaksas, 
teritorijas labiekārtošanas izmaksas (attiecināmās izmaksas) līdz ~564 
000 eiro (attiecināmās izmaksas) ( ERAF -85%, valsts un pašv.fin.-15%)



Paldies par uzmanību!

Ieva Roze

Ādažu novada domes Sociālā dienesta vadītāja

tl.29451628

ieva.roze@adazi.lv

mailto:ieva.roze@adazi.lv

