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Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu dienas aprūpes un rehabilitācijas 
centra “Ādažu Ūdensroze” pakalpojumiem 

 
Ādažu novada pašvaldība īsteno projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 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" ietvaros, saskaņā ar pašvaldības un CFLA 21.10.2019. noslēgto Vienošanos Nr. 
9.3.1.1/19/I/016 par ES fondu projekta īstenošanu, dienas aprūpes centra personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
(turpmāk - DI projekts). 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 1.punkts nosaka, ka pašvaldībai, 
kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju 
saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Likuma 7. 
punkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus 
dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām pēc patstāvīgas dzīves iemaņu 
apgūšanas sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros nav nepieciešama pakalpojumu 
sniegšana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

Projekta ietvaros dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ādažu Ūdensroze” (turpmāk – 
dienas centrs) paredz sniegt sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
veicinot sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un sekmētu fizisko, intelektuālo un 
psiholoģisko attīstību. Personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem dienas centra pakalpojumus DI projekta ietvaros saņems bez maksas. 

Lai lietderīgi izmantotu Ādažu novada pašvaldības resursus, dienas centra pakalpojumus 
iespējams piedāvāt personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem ārpus DI projekta ietvariem, ja dienas centra noslodze to pieļauj.  

Samaksa par dienas centra pakalpojumiem nosakāma saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 
3. maija noteikumiem Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 
Ādažu novada domes 2014. gada 23. septembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3. pantu,  Ministru kabineta 
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2011. gada 3. maija noteikumiem Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, 
Ādažu novada domes 2014.gada 23. septembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”,  kā arī Finanšu 
komitejas 18.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” sniegto maksas 
pakalpojumu cenu (pielikumā). 

2. Noteikt, ka dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Ādažu Ūdensroze” maksas 
pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā. 

3. Ādažu novada sociālajam dienesta vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                              M. Sprindžuks 


