LĒMUMS
Ādažu novadā
2019.gada 27.augustā

Nr.168

Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Ādažu novadā"
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) 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 kopējais 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 2016.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, dome var uzņemties papildus saistības, plānojot Projektā
snieguma rezerves finansējuma daļu 34 274 eiro apmērā kā pašvaldības finansējumu, un pēc
pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma, šīs summas ERAF finansējuma daļu var pārcelt uz ERAF
finansējuma sākotnējo daļu. Līdz Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas brīdim papildus
saistības ir jāparedz pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome 2018.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu 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” (turpmāk - Lēmums Nr.303), precizējot Projekta plānotās izmaksas.

CFLA savā 2018.gada 23.novembra vēstulē Nr.39-2-60/14346 uzaicināja domi iesniegt Projekta
iesniegumu līdz 2019.gada 25.martam.
Dome 2019.gada 22.martā iesniedza CFLA Projekta pieteikumu un 2019.gada 20.jūnijā saņēma
CFLA lēmumu par Projekta apstiprināšanu ar nosacījumu. 2019.gada 26.jūlijā dome iesniedza
CFLA precizētu Projekta pieteikumu apstiprināšanai.
Dome 2019.gada 20.jūnijā izsludināja atkārtotu apvienoto iepirkumu dienas aprūpes centra un
rehabilitācijas centra projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai. 2019.gada 2.augustā domes
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām ar izvēlēto pretendentu SIA
“Build-Invest Latvia”, par kopējo līguma summu 407 892 eiro (bez PVN). Iepirkumā iesniegtā
izmaksu sadārdzinājuma rezultātā tiek palielinātas arī Projekta kopējās izmaksas, kā arī
pašvaldības līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai.
1.tabula
Projekta precizētās plānotās indikatīvās izmaksas (EUR), ar snieguma rezervi
Klientu
skaits

Attiecināmās
izmaksas

Neattiecināmās
izmaksas,

Kopējās
izmaksas

Dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar GRT

28

502 468

47 795

550 263

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs
bērniem ar FTR

34

103 055

9 802

112 857

Kopā

62

605 523

57597

663 120

Izveidojamā infrastruktūra

2.tabula
Projekta precizētās plānotās indikatīvās izmaksas (EUR), ar snieguma rezervi, pa finanšu
avotiem

Izveidojamā infrastruktūra

ERAF
līdzfinansējums

Dienas
aprūpes
centrs
pieaugušajiem ar GRT

Pašvaldības, valsts un cits publiskais
finansējums

Kopējās
izmaksas

Pašvaldības
līdzfinansējums

Valsts
budžeta
dotācija

Cits publiskais
finansējums
(snieguma rezerve)

398 657

111 860

11 305

28 441

550 263

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu centrs bērniem
ar FTR

81 763

22 942

2319

5833

112 857

Kopā

480 420

134 802

13 624

34 274

663 120

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu, 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, dome
NOLEMJ:

1.

Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu līdz 169 075,71 (viens
simts sešdesmit deviņi tūkstoši nulle septiņdesmit pieci eiro, 71 cents) apmērā, finansējot
to no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.

2.

Uzdot:
2.1. domes finansistam nodrošināt šī lēmuma 1.punkta izpildi;
2.2. domes izpilddirektoram nodrošināt šī lēmuma izpildes kontroli.

3. Atzīt pa spēku zaudējušu domes 2018.gada 27.decembra lēmumu 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””.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

