
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv
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2021.gada 28.oktobrī Nr.444
(protokols Nr.14, 12.§)

Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas
novadā” īstenošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumiem 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” nosacījumiem un Mazsalacas novada pašvaldības domes 17.01.2018.
lēmumu Nr.1.4. (protokols Nr.1., 4) “Par deinsticionalizācijas infrastruktūras objektiem” t.sk.
grozījumiem. 2019.gadā Mazsalacas novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”, lai
nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu
institūcijās.

Saskaņā ar 22.06.2018. apstiprināto “Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plānu 2017.–2020. gadam”, kurā norādīts, ka Parka ielā 31, Mazsalacā, ēkas 2.stāvā, veicot
pārbūves darbus tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, izveidojot dienas
aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un
infrastruktūra sociālās rehabilitācijas un ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), kā arī pakalpojuma pieejamībai izveidojot
stāvlaukumu.

31.07.2019. Mazsalacas novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekta
Nr.9.3.1.1/18/I/027 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas
novadā” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekta iesniegumā cita starpā ir norādīts, ka Parka ielā
31, Mazsalacā, ēkas 2. stāvā tiks veikti pārbūves darbi sešos kabinetos.

Līdz ar ko Projekta iesniegumā nepieciešams veikt grozījumus norādot:
1. ka Parka ielā 31, Mazsalacā, ēkas 2.stāva visās telpās personām ar GRT un bērniem ar FT

un viņu vecākiem tiks izveidots “Sociālo pakalpojumu centrs”, piedāvājot dienas aprūpes
centra pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumus (psihologa, fizioterapeita, logopēda,
sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas), kā arī nodrošinot individuālo atbalstu
(smilšu, mākslas terapiju) un izveidojot telpas sociālo pakalpojumu nodrošināšanā
iesaistītajam personālam;

2. tiks izbūvēts 24 vietu stāvlaukums automašīnām un 10 velosipēdu novietnes ēkas 2.stāva
pakalpojuma saņēmējiem.

Valmieras novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 6.punktam ir novadā iekļauto bijušo pašvaldību – Beverīnas novada
pašvaldības, Burtnieku novada pašvaldības, Kocēnu novada domes, Mazsalacas novada
pašvaldības, Naukšēnu novada pašvaldības, Rūjienas novada pašvaldības, Strenču novada
domes un Valmieras pilsētas pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību



pārņēmēja.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties bijušajiem novadiem, īstenojot

Projektā plānotās darbības, tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai atbilstoši personu vajadzībām
Valmieras novada Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu apvienības iedzīvotājiem, kā arī Valmieras
novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 21.10.2021. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt nepieciešamos grozījumus Projekta iesniegumā, nosakot, Parka ielas 31,
Mazsalacā, Valmieras novadā, ēkas 2.stāva telpās izveidot Sociālo pakalpojumu centru un
izbūvēt pie ēkas stāvlaukumu pakalpojumu centra klientiem;

2. lēmums stājas spēkā 2021.gada 28.oktobrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


