
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

    

2018.gada 27.decembrī                     Nr.303 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas 

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

Stratēģiskās daļas saskaņošanu” 

 

Ādažu novada 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) otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras 

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

Dome 2018.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona 

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

(turpmāk - Lēmums Nr.131), atbalstot: 

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

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT); 

2. rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pilnveidi Attekas ielā 39, Ādaži, 34 bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT). 

Saskaņā ar Lēmumu Nr.131, Projekta indikatīvais finansējums ir 625 523 eiro, tajā skaitā ERAF 

finansējums 514 694 eiro. 

Saskaņā ar CFLA 2018.gada 10.decembra vēstulē Nr.39-2-60/14962 minēto, dome Projekta 

īstenošanai var plānot mazāku ERAF finansējumu, t.i., 480 420 eiro apmērā, vienlaikus atbilstoši 

Ministru kabineta. gada 20. decembra noteikumu 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” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.871) 14.punktam var uzņemties papildus saistības, plānojot Projektā snieguma rezerves 

finansējuma daļu 34 274 eiro kā pašvaldības finansējumu, kurā ERAF finansējuma daļa pēc 

pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma var tikt pārcelta uz ERAF finansējuma daļu. Kamēr Eiropas 

Komisijas nav pieņēmusi šādu lēmumu, papildus saistības plānojamas pašvaldības budžetā. 

1.tabula 



 

Ņemot vērā  iepriekš minēto, Projekta precizētās plānotās indikatīvās izmaksas1 (EUR), ar 

snieguma rezervi, ir šādas:  

Izveidojamā infrastruktūra  
Klientu 

skaits 

Attiecināmās 

izmaksas, eiro 

Neattiecināmās 

izmaksas, eiro 

Kopējās 

izmaksas, eiro 

Dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar GRT  28 502 468 16 596 519 064 

Rehabilitācijas centrs bērniem ar FTR 34 103 055 3404 106 459 

Kopā 62 605 523 20 000 625 523 

2.tabula 

Projekta precizētās plānotās indikatīvās izmaksas (EUR), ar snieguma rezervi, pa finanšu 

avotiem: 

Izveidojamā 

infrastruktūra  

ERAF 

līdzfinansējums 

Pašvaldības, valsts un cits publiskais 

finansējums 
Kopējās 

izmaksas Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

Cits publiskais 

finansējums 

(snieguma rezerve) 

Dienas aprūpes centrs 

pieaugušajiem ar GRT  
398 657 80 661 11 306 28 441 

517 135 

Rehabilitācijas centrs 

bērniem ar FTR 
81 763 16 543 2319 5833 

108 388 

Kopā 480 420 97 204 13 624 34 274 625 523 

 

CFLA savā 2018.gada 23.novembra vēstulē Nr.39-2-60/14346 uzaicināja domi iesniegt Projekta 

iesniegumu līdz 2019.gada 25.martam pamatojoties uz MK noteikumu Nr.871 22.punktu, 25.1. 

un 25.2. apakšpunktiem. 

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 RPR un domes sadarbības līgumu Nr.JUR 2016-02/180 

                                                 
1 Tiks precizētas pēc iepirkumu procedūru veikšanas un projekta pieteikuma sagatavošanas  



 

par ES struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem” īstenošanu, kā arī Finanšu komitejas 18.12.2018. atzinumu, dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona 

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

saskaņošanu” un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā: 

“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 saskaņā ar Lēmuma 1. un 2.tabulu.” 

2. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu līdz 131 478 (viens 

simts trīsdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit astoņi eiro) apmērā, finansējot to no 

aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē. 

3. Uzdot: 

3.1. projektu vadītājai Initai Henilanei sagatavot Projekta pieteikumu un nodrošināt tā 

iesniegšanu CFLA līdz 2019.gada 25.martam;  

3.2. domes finansistam nodrošināt šī lēmuma 2.punkta izpildi;  

3.3. domes izpilddirektoram nodrošināt šī lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


