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22.§ 

Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 
Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

 
Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja K.Freiberga 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 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 un 2016.gada 
23.martā noslēgto starp Rīgas plānošanas reģionu un Siguldas novada pašvaldību sadarbības līgumu 
Nr.2016/124 par ES struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, Siguldas novada Attīstības programmas 2018.−2024.gadam 
rīcības plāna uzdevumu U24 ,,Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi” 
ar rīcību R.96, kā arī pamatojoties uz Sociālās komitejas 2018.gada 24.maija atzinumu (prot. Nr.5, 
4.§), Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2018.gada 7.jūnija atzinumu (prot.Nr.6, 10.§) un Finanšu 
komitejas 2018.gada 7.jūnija atzinumu (prot.Nr.9, 25. §), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par 
(U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, 
R.Ādamsons, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret −nav, atturas−1 (I.Zagorska), dome nolemj: 
 
1. saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai 
nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 
rādītāju vērtības (Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 
2.redakcijas Stratēģiskā daļa pielikumā); 

2. īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas 
Stratēģiskajā daļā iekļautos Siguldas novada pašvaldībai paredzētos sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus; 

3. sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 
personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām; 

4. uzdot Sociālajam dienestam sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldi un Būvniecības 
kontroles nodaļu izstrādāt līdz 2018.gada 1.septembrim darba uzdevumu (ietverot ēkas 
projektēšanu un teritorijas labiekārtošanu) tehniskā projekta izstrādei ,,Grupu māju” 
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pakalpojuma  infrastruktūras izveidei 16 personām un ,,Atelpas brīža” pakalpojuma 
infrastruktūras izveidei ES struktūrfondu projekta īstenošanas ietvaros. 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Siguldas novada pašvaldības domes  
sekretāre A.Kalniņa 
Siguldā, 2018.gada 14.jūnijā 
 


