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Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas
”Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām”
9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).
Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
Dokumenta mērķgrupas 1. pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba
speciālisti;
2. pašvaldību sociālo dienestu vadības līmeņa speciālisti;
3. personas, kuras nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu.
Dokumenta mērķis un
MK noteikumi Nr. 193 “Darbības programmas “Izaugsme un
sākotnēji identificētās
nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo
problēmas būtība
dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar
riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi (turpmāk –
MK noteikumi Nr. 193) ir spēkā no 2015.gada 21. aprīļa un to
redakcija ir grozīta 5 reizes. Lai nodrošinātu skaidrus un saprotamus
9.2.1.1. pasākuma ”Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
(turpmāk – 9.2.1.1. pasākums) īstenošanas nosacījumus un veidotu
nepārprotamu un pēc iespējas vieglāk uztveramu normatīvo
regulējumu, izslēdzot dažādas normatīvā regulējuma interpretēšanas
iespējas, nepieciešams redakcionāli un saturiski precizēt MK
noteikumus Nr. 193. Pārskatot MK noteikumus Nr. 193 un ņemot vērā
grozījumu apjomu, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1081 140. punktam
tika nolemts izstrādāt jaunus (pārizdot) MK noteikumus.
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Noteikumu projekts pēc būtības nemaina 9.2.1.1. pasākuma
īstenošanas kārtību, taču tostarp paredz:
1) precizēt mērķa grupu, tai skaitā papildinot ar jaunu mērķa
grupu, t.i., personām, kuras nodrošina ģimenes asistenta
pakalpojumu;
2) mainīt supervīzijas un mācību nodrošināšanas kārtību;
3) papildināt ar jaunām atbalstāmajām darbībām, proti, ģimenes
asistenta pakalpojuma apraksta aprobēšanu un izvērtējuma
veikšanu par sociālās jomas studiju programmām, attiecīgi
palielinot 9.2.1.1. pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo
finansējumu par 988 203 euro, minēto atbalstāmo darbību
īstenošanai.
Tāpat noteikumu projekts paredz citus tehniskus un redakcionālus
precizējumus.
Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada augustā.
Ministru kabineta noteikumi.
1) rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu
projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot elektroniski uz e–pasta adresi:
atbildiga.iestade@lm.gov.lv;

Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”,
https://likumi.lv/ta/id/187822
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Pieteikšanās līdzdalībai

10. Cita informācija
11. Atbildīgā amatpersona

2) sagatavojot atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu;
3) klātienē.
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2019. gada 30.
jūlijam, rakstot uz e-pasta adresi: atbildiga.iestade@lm.gov.lv.
Aicinām
sabiedrības
pārstāvjus
pieteikties,
norādot
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi)
un vēlamo līdzdalības veidu.
Nav.
Egita Sāre
Tālr. 67021652
E-pasta adrese: Egita.Sare@lm.gov.lv

