Izstrādes stadijā
1.
2.

Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos
Nr. 91 “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” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu
projekts).
3. Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
4. Dokumenta mērķgrupas Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi
smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti
(turpmāk – personas ar GRT).
5. Dokumenta mērķis un
MK noteikumu projekts paredz precizēt darbības programmas
sākotnēji identificētās
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
9.2.2.2. pasākuma
“Sociālo
problēmas būtība
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (turpmāk – pasākums)
īstenošanas nosacījumus1, tai skaitā:
1) precizēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas
mehānisma izmēģinājumprojekta (turpmāk – izmēģinājumprojekts)
īstenošanas
nosacījumus
personām
ar
GRT,
tostarp
izmēģinājumprojektā iesaistīto personu skaitu, sadarbību ar
pašvaldībām
un
šīs
sadarbības
nosacījumus,
kā
arī
izmēģinājumprojekta īstenošanas laiku. Papildus paredzēt, ka
personas ar GRT iesniegumā var norādīt vēlamo sabiedrībā balstīta
sociālā pakalpojuma sniedzēju;
2) veikt citus tehniskus un redakcionālus precizējumus.
6. Dokumenta izstrādes
Izsludināt valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada martā.
laiks un plānotā virzība
7. Dokumenti
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos
8. Sabiedrības pārstāvju
1) rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta projektu tā
iespējas līdzdarboties
izstrādes
stadijā
–
nosūtot
elektroniski
uz
e-pastu:
atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) klātienē.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2019. gada
15. martam, rakstot uz e-pastu: atbildiga.iestade@lm.gov.lv
Aicinām
sabiedrības
pārstāvjus
pieteikties,
norādot
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta
adresi) un vēlamo līdzdalības veidu.
10. Cita informācija
Nav.
11. Atbildīgā amatpersona
Egita Sāre
Tālr. 67021652, e-pasts: Egita.Sare@lm.gov.lv
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