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Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos 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” pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts)
Nodarbinātība un sociālā politika.
1) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem
valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi
sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, un
kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditātes grupa (I vai II
grupa);
2) ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam
(ieskaitot), kuri saņem valsts un pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus
(turpmāk – ārpusģimenes aprūpē esošie bērni);
3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte
un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem
traucējumiem) un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuvecāki.
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts paredz precizēt
MK noteikumu Nr. 8711 atsevišķas tiesiskā regulējuma normas, t.sk.:
1) palielināt 9.3.1.1. pasākuma pieejamo kopējo attiecināmo
finansējumu par 9 550 415 euro, ko veido snieguma rezerves
finansējums 7 959 431 euro un 1 590 984 euro ietaupījums citā
labklājības nozares Eiropas Savienības fondu programmā;
2) noteikt kopējā attiecināmajā finansējuma avotu sadalījumā
nemainīgu (absolūtos skaitļos) ERAF finansējuma daļu;
3) veikt citus redakcionālus un tehniskus precizējumus.
Iesniegt Valsts kancelejā 2019. gada IV ceturksnī.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos
1) rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta projektu tā izstrādes
stadijā – nosūtot elektroniski uz e-pastu: atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) klātienē.
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2019. gada
20. septembrim, 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.
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