Izstrādes stadijā
1.
2.

Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr.
102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma
"Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu projekts).
3. Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
4. Dokumenta mērķgrupas 1) personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam
- dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no
vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes
locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji;
- vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma);
- invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar
invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
- etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes;
2) darba devēji un to darbinieki;
3) patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
5. Dokumenta mērķis un
MK noteikumu projekts ir izstrādāts, lai precizētu un papildinātu MK
sākotnēji identificētās
noteikumu Nr. 102 ietvaros īstenotā 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību
problēmas būtība
veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (turpmāk – pasākums)
īstenošanas kārtību, t.sk.:
1) samazinātu pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu
par 350 000 euro, pārdalot to 9.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un
monitorings" ietvaros īstenotajam projektam jaunu atbalstāmo darbību
vides pieejamības novērtēšanas jomā īstenošanai un padziļinātas
izpētes veikšanai par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībām;
2) precizētu motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu
nodrošināšanas izmaksas vienai diskriminācijas riskam pakļautai
personai;
3) veiktu citus tehniskus un redakcionālus precizējumus.
6. Dokumenta izstrādes
Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada martā.
laiks un plānotā virzība
7. Dokumenti
Ministru kabineta noteikumi.
8. Sabiedrības pārstāvju
1) rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu
iespējas līdzdarboties
projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot elektroniski uz e–pasta adresi:
atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) sagatavojot atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu;
3) klātienē.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2019. gada 25.
februārim, 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.
10. Cita informācija
Nav.
11. Atbildīgā amatpersona
Egita Sāre
Tālr. 67021652
E-pasta adrese: Egita.Sare@lm.gov.lv

