
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

    

2019.gada 22.oktobrī                      Nr.209 

 

Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai 

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 – Projekta 1.daļa). 

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), Projekta 1.daļas ietvaros 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 1.daļas indikatīvais kopējais finansējums ir 625 523 eiro, 

tajā skaitā ERAF finansējums 514 694 eiro. 

Saskaņā ar CFLA 2018.gada 10.decembra vēstuli Nr.39-2-60/14962 Projekta 1.daļas īstenošanai 

dome var plānot mazāku ERAF finansējumu, t.i., 480 420 eiro, 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 Projekta 1.daļai snieguma 

rezerves finansējuma daļu 34 274 eiro apmērā (kā pašvaldības finansējumu), un pēc pozitīva 

Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas, 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 1.daļas plānotās izmaksas.  
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CFLA savā 2018.gada 23.novembra vēstulē Nr.39-2-60/14346 uzaicināja domi iesniegt Projekta 

1.daļas iesniegumu līdz 2019.gada 25.martam. Dome 22.martā iesniedza Projekta 1.daļas 

pieteikumu un 2019.gada 20.jūnijā dome saņēma CFLA lēmumu par Projekta apstiprināšanu ar 

nosacījumu un 26.jūlijā dome iesniedza CFLA apstiprināšanai precizētu Projekta 1.daļas 

pieteikumu apstiprināšanai. 

Dome 2019.gada 20.jūnijā izsludināja atkārtotu apvienoto iepirkumu dienas aprūpes centra un 

rehabilitācijas centra projektēšanai, autoruzraudzībai  un būvniecībai Projekta 1.daļas ietvaros. 

2019.gada 2.augustā Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām ar 

izvēlēto pretendentu pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia, BF Vīķi” par kopējo līguma 

summu 407 892 eiro (bez PVN). Iepirkumā iesniegtā izmaksu sadārdzinājuma rezultātā tiek 

palielinātas arī Projekta 1.daļas kopējās izmaksas, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma apjoms 

neattiecināmo izmaksu segšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, dome 2019.gada 27.augustā 

pieņēma lēmumu Nr.168 “Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, precizējot plānotās projekta indikatīvās 

izmaksas. 

1.tabula 

Projekta 1.daļas precizētās plānotās indikatīvās izmaksas (EUR), ar snieguma rezervi 

Izveidojamā infrastruktūra  
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 

 

2019.gada 15.oktobrī dome saņēma Rīgas plānošanas reģiona vēstuli Nr.348/10 par iespēju veikt 

grozījumus Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā, paplašinot pakalpojumu 

infrastruktūru, t.sk. arī papildus finansējumu. 

Projekta 1.daļas ietvaros dienas aprūpes centrs ir paredzēts 28 izvērtētām pilngadīgām personām 

ar GRT, kurām dienas aprūpes centrs ir noteikts kā piemērotākais pakalpojums Ādažu novadā.  

Vienlaikus Sociālā dienesta ieskatā dienas aprūpes centra pakalpojumu nepieciešams paplašināt 

(lielākam klientu skaitam), jo pašvaldībā vēl ir citi potenciālie klienti, kuriem būtu nepieciešams 

izmantot dienas aprūpes centra pakalpojumus un tie līdz šim netika iekļauti izvērtēto 28 personu 

ar GRT skaitā un pakalpojumu nesaņems Projekta 1.daļas ietvaros. Potenciālo dienas aprūpes 

pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugums skaidrojams gan ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan ar 

klientu vecuma izmaiņām, pārejot no bērna uz pieaugušā statusu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams īstenot SAM 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" 2.daļu (turpmāk 

– Projekta 2.daļa) kā Projekta 1.daļas turpinājumu. 
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2.tabula 

Projekta 2.daļas plānotās indikatīvās izmaksas (EUR) 

Izveidojamā infrastruktūra  
Klientu 

skaits 

ERAF 

(85%), 

eiro 

Publiskais 

finansējums(15%), 

eiro 

Kopējās 

izmaksas, 

eiro 

Dienas aprūpes centrs 

pieaugušajiem ar GRT  
10 307 382 54 244 361 626 

 

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, MK noteikumiem Nr.871, kā arī 

Projektu uzraudzības komisijas 2019.gada 14.oktobra sēdes protokola 3.punktu, dome 

NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt Projekta  2.daļas īstenošanu, kā Projekta 1.daļas turpinājumu uz domei 

piederoša zemesgabala daļas “Attekas iela 39”, Ādaži Ādažu novads, ar kadastra 

Nr.80440070571, zemes gabala kadastra apzīmējums 8040070562 , kura kopējās prognozētās 

izmaksas ir 361 626 eiro ( trīs simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit seši eiro). 

2. Projekta 2.daļas ietvaros paredzēt dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar GRT izveidošanu 

10 personām.  

3. Rosinām grozījumus Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-

2020.gadam Stratēģiskajā daļā, papildinot ar plānotā Projekta 2.daļas infrastruktūras attīstības 

risinājumu, sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtību un tā īstenošanai  nepieciešamo 

finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem saskaņā ar Lēmuma 2.tabulu. 

4. Projekta 2.daļas apstiprināšanas gadījumā CFLA nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo 

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

neattiecināmo izmaksu segšanai - no aizņēmuma līdzekļiem. 

5. Projektu vadītājai Initai HENILANEI organizēt lēmuma noraksta nosūtīšanu Rīgas 

plānošanas reģionam. 

6. Sociālā dienesta vadītājam organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus par lēmumu. 

7. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


