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Ministru kabineta noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr.
313 "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" pasākuma 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija" īstenošanas
noteikumi" (noteikumu projekts)
Politikas joma un nozare Nodarbinātība un sociālā politika.
vai teritorija
Dokumenta mērķgrupas 1) Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar
GRT), 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) Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (bērni ar FT), kuriem ir
noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs un viņu likumiskie
pārstāvji vai audžuvecāki.
Dokumenta mērķis un
Noteikumu projekts paredz piemērot 9.2.2.1. pasākuma projektā
sākotnēji identificētās
snieguma rezervi 3 726 338 euro, kā arī palielināt kopējo plānoto
problēmas būtība
attiecināmo finansējumu par 7 437 084 euro (42 242 298 euro līdz 49
679 382 euro), palielināt sasniedzamā iznākuma rādītāja "Bērnu ar
FT skaits, kuri saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus" no 2
100 līdz 2 270, kā arī precizēt MK noteikumu Nr. 3131 īstenošanas
nosacījumus:
1) palielināt "atelpas brīža" pakalpojuma izmaksu kompensācijas
apmēru no 42 euro līdz 73 euro, pietuvinot to pakalpojuma
faktiskajām izmaksām;
2) noteikt "atelpas brīža" pakalpojuma, kuru saņem personas ar GRT
un bērni ar FT pakalpojumu kombinēšanas ierobežojumus un
kompensācijas demarkāciju ar citiem sabiedrībā balstītiem
sociālajiem pakalpojumiem;
3) palielināt bērniem ar FT sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanas reižu skaitu no 40 līdz 100 pakalpojumu sniegšanas
reizēm;
4) sniegt iespēju personām ar GRT izvēlēties sev vēlamo sabiedrībā
balstīto sociālo pakalpojuma sniedzēju, bet bērnu ar FT
likumiskajiem pārstāvjiem – vēlamo dienas aprūpes centra un
"atelpas brīža" pakalpojuma sniedzēju gadījumos, ja pašvaldība nav
veikusi ieguldījumus sociālās infrastruktūras izveidē un nepieciešamo
pakalpojumu iepērk atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;
5) noteikt, ka sociālajam mentoram patstāvīgai dzīvei sagatavojamo
personu ar GRT skaits nosakāms atbilstoši personu ar GRT
sagatavošanās
pakāpei,
vienlaikus
saglabājot
maksimālo
sagatavojamos personu ar GRT skaitu (5), bet svītrojot proporcionālo
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atlīdzības izmaksu aprēķinu mazāka skaita gadījumā;
6) veikt citus tehniska rakstura grozījumus.
Noteikumu projektu plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē
2019. gada oktobrī – novembrī.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos
1) rakstiski sniedzot viedokli par MK noteikumu 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
23. oktobrim, 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.
Nav.
Ilga Vjakse
Tālr. 67021641, e-pasts: Ilga.Vjakse@lm.gov.lv

