
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

    

2020. gada 22. decembrī                    Nr.276 

 

Par papildu finansējumu projektam “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 – 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 

pieaugušajiem 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. 

CFLA 2018. gada 10. decembra vēstulē Nr.39-2-60/14962 informēja, ka 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 papildu 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 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 attiecīgu 

pieteikumu un 20.jūnijā saņēma CFLA lēmumu par Projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, un 

26.jūlijā dome iesniedza CFLA apstiprināšanai precizētu Projekta 1. daļas pieteikumu. 

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 domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesībām ar pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia, BF Vīķi”, par kopējo 

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

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” (turpmāk - Lēmums Nr.168), 

precizējot projekta kopējās indikatīvās izmaksas uz 663 120 eiro. 

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 saņemt papildu finansējumu. Dome 2019. gada 22. 

oktobrī pieņēma lēmumu Nr.209 “Par atbalstu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”” 2. daļas īstenošanai, konceptuāli 

atbalstot dienas aprūpes centra izveidi Attekas ielā 39, Ādaži (papildu 10 cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT)), ar plānotām kopējām izmaksām 361 626 eiro. 

Dome 2020.gada 13.jūnijā vienpusēji atkāpās no 13.09.2019. noslēgtā līguma starp domi un 

pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia, BFVīķi” Nr. JUR 2019-09/689 par dienas 

aprūpes centra un rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību sakarā ar būtisku izpildes 

termiņa kavējumu būvprojekta izstrādes stadijā. 

2020. gada 29. oktobrī dome izsludināja iepirkumu uz dienas aprūpes centra un rehabilitācijas 

centra (Projekta 1. un 2. daļas) būvniecību. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 

29. decembris. Precīza būvdarbu summa būs zināmas pēc iepirkumu rezultātiem.  

2020.gada 14.decembrī dome izsludināja iepirkumu uz dienas aprūpes centra un 

rehabilitācijas centra (Projekta 1. un 2. daļas) būvuzraudzību. Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš ir 2020. gada 29. decembris. 

Saskaņā ar 2020. gada 27. novembra Deinstitucionalizācijas plāna grozījumiem Nr.9, Projekta 

1. un 2.daļas īstenošanai ir piešķirti papildu SAM 9311 līdzekļi līdz 183 697 eiro (iespējamā 

sadārdzinājuma segšanai). 

Saskaņā ar 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”” 11.1 punktu, projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru var 

precizēt līdz 2020. gada 31. decembrim. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, tika precizētās Projekta 1. un 2. daļas kopējās izmaksas.  

 

1.tabula    Projekta 1. un 2.daļas plānotās kopējās izmaksas1  

Attiecināmās izmaksas, 

eiro 

Neattiecināmās 

izmaksas, eiro 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas  

eiro 

Kopējās izmaksas 

(attiecināmās un 

neattiecināmās) 

eiro 
ERAF 

līdzf. eiro 

Valsts budžeta 

dotācija 

Valsts 

budžets 

Pašvaldības 

līdzf. 

Pašvaldības 

līdzfin. 

924 805 23 250 71 039 131 751 52 459 1 150 845 1 203 304 

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, 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”” 11.1 punktu, kā arī domes 

Projektu uzraudzības komisijas 2020. gada 27. novembra atzinumu (protokola 

3.punkts),Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Projekta 1. un 2. daļas plānotās kopējās izmaksas 1 203 304 eiro (viens miljons 

divi simti trīs tūkstoši trīs simti četri eiro). 

2. Projekta 1. un 2. daļas īstenošanu līdz 204 065 eiro (divi simti četri tūkstoši sešdesmit 

pieci eiro) apmērā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai nodrošināt ar domes 

līdzfinansējumu no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē. 

3. Lēmuma 2.punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumu Valsts kasē 204 065 eiro  

(divi simti četri tūkstoši sešdesmit pieci eiro) apmērā, ar izņemšanu vidējā termiņā un ar 

šādiem saistību izpildes termiņiem: 

3.1. Aizņēmuma atmaksas termiņu noteikt  19 gadi. 

3.2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt 2022.gada jūniju. 

4. Projektu vadītājai Initai Henilanei sagatavot grozījumus CFLA vienošanās par projekta 

īstenošanu un to iesniegšanai KPVIS līdz 2020. gada 31. decembrim. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
 

 
1 Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu procedūru veikšanas, tajā skaitā attiecībā uz pašvaldības ieguldījumu. 


