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2021. gada 27. oktobrī             Nr.178
  

Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par  papildu 
finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Ādažu novadā”” 

Ādažu novada dome 22.12.2020. pieņēma lēmumu Nr. 276 “Par papildu finansējumu projektam 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu 
novadā”” (turpmāk - lēmums).  

Atbilstoši lēmumā noteiktajam projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" (turpmāk – Projekts) tika veikti 
grozījumi un 22.06.2021. ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  tika noslēgta 
Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/016 grozījumi Nr.3, palielinot Projekta attiecināmās izmaksas. Līdz 
ar to Projekta kopējās precizētās izmaksas ir:  

Attiecināmās izmaksas, 
eiro 

Neattiecināmās 
izmaksas, eiro 

Kopējās 
attiecināmās 

izmaksas,  
eiro 

Kopējās izmaksas 
(attiecināmās un 
neattiecināmās), 

eiro ERAF 
līdzfin.  

Valsts budžeta 
dotācija 

Valsts 
budžets 

Pašvaldības 
līdzfin. 

Pašvaldības 
līdzfin. 

924 805 23 250 71 039 131 751 51 960 1 150 845 1 202 805 

Projekta izpildei ir noslēgti līgumi saistībā ar Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centra izbūvi, bet aktivitātei par materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi turpinās 
iepirkumu procedūras. 

Domes  06.06.2021. izsludinātajā iepirkumā Nr. ĀND 2021/76 par mēbeļu, sadzīves tehnikas, 
mācību materiālu un inventāra, aprūpes un rehabilitācijas aprīkojuma piegādi Dienas aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram, divās iepirkumu daļās, t.sk., par telpu 
aprīkojuma izvietojuma un vizuālā izskata piedāvājumu, un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu 
(turpmāk – aprīkojuma daļa),  nebija saņemti  pretendentu piedāvājumi un šīm daļām 
jāizsludina jauns iepirkums. Tā kā Projekta izpildes termiņš attiecībā uz aprīkojuma daļu ir 18 
kalendāra nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, izsludinot jaunu iepirkumu, tā norises 
procedūra, līguma slēgšana un aprīkojuma piegāde pārsniegs Projektam noteikto īstenošanas 
termiņu - 31.12.2021. 

Līdz ar to nepieciešams pagarināt Projekta īstenošanas termiņu un veikt grozījumus Vienošanās 
ar CFLA.  

Pašvaldības Projektu uzraudzības komisija 23.07.2021. atbalstīja Projekta īstenošanas 
pagarinājumu par sešiem mēnešiem, t.i., līdz 30.06.2022.  

Īstenojot Projekta būvdarbus 2021. gadā un pagarinot aprīkojuma daļas materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegādi Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram līdz 
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2022. gada sākumam, nepieciešams nodrošināt domes līdzfinansējumu 485 011.70 eiro apmērā 
no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu un 15. panta 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, Projektu uzraudzības 
komisijas 23.07.2021. atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 20.10.2021.atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276  “Par  papildu 
finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Ādažu novadā”” un izteikt tā 1. - 5. punktu šādā redakcijā: 

“1.  Atbalstīt projekta kopējās izmaksas 1 202 805 eiro (viens miljons divi simti divi 
tūkstoši astoņi simti pieci eiro). 

2. Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai nepieciešamo 
finansējumu līdz 485 011.70 eiro apmērā nodrošināt ar domes līdzfinansējumu no 
aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē. 
3. Lēmuma 2. punktā noteiktā finansējuma nodrošināšanai 2021. gadā ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē, nosakot: 

3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 19 gadi; 
3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada jūniju; 
3.3. pamatsummas atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma 3. punkta izpildi – pašvaldības administrācijas finansists. 

5. Projektu vadītājai Guntai Dundurei sagatavot Vienošanās grozījumus un iesniegt 
parakstīšanai CFLA.” 

2. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.  
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  

 


